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Asuinkäytön korkeiden elementtirakenteisten betonikerrostalojen rakentaminen on ollut Suo-
messa kasvussa. Korkeissa rakennuksissa voidaan luokitella olevan vähintään 12–16 kerrosta ja 
niitä koskevat CC3-seuraamusluokan sekä lisäohjeistuksen asettamat vaatimukset esimerkiksi 
suunnittelun osalta. Pysty- ja vaakakuormat ovat korkearakentamisessa suurempia ja laskelmiin 
tulee tehdä ohjeistettuja lisäselvityksiä. 

Tässä työssä tutkitaan seinäelementtien välisiä pystysaumoja ja niiden vaijerivaarnalenkkilii-
toksia korkearakentamisen näkökulmasta. Työn kirjallisuustutkimusosassa selvitetään liitoksen 
leikkauskestävyyden kapasiteettien nykyohjeistuksen arvoja ja eri lähteiden esittämiä kapasiteet-
tikaavoja sekä selvitetään sauman murto- ja leikkausjäykkyyskäyttäytyminen. Lisäksi esitetään 
korkearakentamiseen liittyviä käytäntöjä. Työn toisessa osassa tehdään vertailu selvitetyille ja 
lasketuille kestävyys- ja jäykkyystuloksille, minkä jälkeen tutkimuksessa määritetään laskenta-
mallinnuksen avulla arvoja pystysauman jäykkyydelle. Saumajäykkyyden vaihtoehdot – täysin 
jäykkä, osittain jäykkä ja irrotettu – sovelletaan yksittäisen jäykistävän seinälinjan laskentamallin 
sekä globaalimallin pystysaumoihin. Eri jäykkyyksillä saatavia laskentatuloksia, kuten vaakasiir-
tymiä, tarkastellaan ja vertaillaan keskenään vaikutusten arvioimiseksi. 

Tuotevalmistajien ilmoittamat vaijerivaarnalenkkien kapasiteetit ovat viime vuosina pienenty-
neet, kun niiden mitoitusta on yhdenmukaistettu vastaamaan paremmin eurokoodin ohjeistusta. 
Pystysauman leikkauskestävyyttä voi kuitenkin parantaa esimerkiksi elementtien saumapintojen 
karhennuksella tai muotoilulla, tavallista kestävämmillä vaijerilenkkituotteilla tai lenkkien rinnak-
kain asettelulla. Leikkauskapasiteetin vaatiessa saumat voidaan myös toteuttaa leveillä pilarimai-
silla saumoilla tai paikallavalaa seinät alimmissa kerroksissa, mikä on korkearakentamiselle tyy-
pillistä. Vaijerilenkkien kapasiteettien korotukselle nykyarvoista vaikuttaisi olevan perusteita aiem-
pien arvojen ja tieteellisten tutkimusten mukaan. 

Pystysaumassa tapahtuva elementtipintojen välinen siirtymä kehittyy hyvin lineaarisesti kuor-
mituksen suhteen saumabetonin halkeamiseen asti. Sauman leikkausjäykkyyden ala- ja ylära-
joiksi esitetään tutkimuksessa 130 ja 250 kN/m/mm, kun sauman vaijerilenkkien jakoväli on 250 
mm, sauman leveys 100 mm ja sauman betoniluokka C35/45. Varmalla puolella oleva alaraja on 
määritetty laskentamallilla ja yläraja perustuu aikaisemman tutkimuksen kuormituskokeisiin ja las-
kentakaavaan. 

Laskentamallissa havaittiin rakennuksen huipun vaakasiirtymien kasvavan epälineaarisesti 
kerrosmäärän kasvaessa. Prosentuaalinen ero huipun siirtymissä eri saumajäykkyyksillä puoles-
taan pienenee suuremmilla kerrosmäärillä, mutta todelliset siirtymäerot mittayksikössä kasvavat. 
Rakennuksen siirtymiin vaikuttaa myös välipohjien mahdollinen vaikutus pystysaumoihin.  

Ylimmän kerroksen vaakasiirtymät voivat olla korkean rakennuksen globaalimallissa ainakin 
4–10 % suurempia osittain jäykillä pystysaumoilla kuin jäykillä saumoilla. Työssä lasketussa ta-
pauksessa ero kiihtyvyyden huippuarvojen välillä on noin 3 %. Lopulliset erot rakennuksen las-
kentatuloksissa eri saumajäykkyyksillä ovat kuitenkin hyvin tarkastelusuunta- ja rakennuskohtai-
sia. Erot ovat riippuvaisia muun muassa vaakakuormien suuruudesta, jäykistävien seinien mää-
rästä ja asettelusta sekä rakennuksen dimensioista. Saumojen rasitusjakaumat ovat myös riippu-
vaisia liitoksen mallinnustavasta. Pystysaumojen osittain jäykkä käyttäytyminen suositellaan 
tässä työssä huomioimaan ainakin CC3-luokan rakennusten globaalimalleissa, etenkin luokassa 
CC3b sen vaativuuden takia. 
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ABSTRACT 

Mikko Hanka: Design of vertical joints between precast wall panels in high-rise concrete 
buildings 
Master of Science Thesis 
Tampere University 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
March 2021 
 

The construction of residential precast concrete high-rise buildings has been increasing in 
Finland. High-rise buildings can be classified as having at least 12 to 16 floors, and consequences 
class CC3 and additional specifications set requirements on them. Vertical and horizontal loads 
are greater in high-rise construction and calculations need to include instructed expanded reports. 

In this thesis, the vertical joints between precast concrete wall panels and their wire loop con-
nections are studied. The literary research section examines the shear resistance capacities of 
the connection according to current technical manuals. Methods of calculating the capacities ac-
cording to different sources are studied, as well as failure and shear stiffness behavior of the joint. 
Practices regarding high-rise construction are also introduced. In the second part of the thesis 
comparisons between the established and calculated shear resistance and stiffness values are 
made, after which the study uses calculation modeling to determine shear stiffness values for 
vertical joint. Joint stiffness variants – rigid, semi-rigid and disjointed – are applied to a model of 
a stiffening wall and in a global model. The calculation results, such as horizontal displacements, 
obtained with different vertical joint stiffnesses are then examined and compared to estimate the 
effect. 

The shear resistance capacities reported by product manufacturers have decreased in recent 
years since the design of wire loop boxes has been altered to be more in line with Eurocode 
instructions. However, the shear resistance of a vertical joint can be improved by roughening or 
shaping the panels’ joint surfaces, with more resistant wire loop box products, or by side-by-side 
installation of the boxes. If shear capacity so requires, the vertical joints can also be implemented 
as wide pillar-like joints or by cast-in-situ construction of the walls in the lower floors. According 
to previous capacities and scientific studies there seems to be some potential for the increase of 
shear resistance with wire loop boxes. 

The displacement between panel surfaces in vertical joints develops quite linearly in relation 
to the load up until the failure of the grout. The lower and upper limits for the shear stiffness of the 
joint are presented in this thesis to be 130 and 250 kN/m/mm when the spacing of the wire loops 
in the joint is 250 mm, width of the joint is 100 mm, and the grade of the grout concrete is C35/45. 
The lower limit is a conservative estimate determined with one of the calculation models, while 
the upper limit is based on a previous study. 

As observed in the model, the horizontal displacements at the peak of a building increase non-
linearly in relation to the increase of the total floor amount. The percentual difference between the 
results deriving from variant joint stiffnesses decreases with a higher floor count, but the true 
difference in the unit of measurement increases. Displacements of a building are also affected by 
the potential effect that the floor slabs have on vertical wall joints. 

In the global model of a high-rise building, the horizontal displacements of the highest floor 
can be at least 4–10 % greater with semi-rigid vertical joints than with rigid joints. In the thesis 
case the difference between acceleration’s peak values was around 3 %. However, the final dif-
ferences between the results with variant joint stiffnesses are highly dependent on the case. The 
differences are dependent on e.g., the magnitude of horizontal loads, the amount and positioning 
of stiffening walls, and the dimensions of the building. The distribution of load in the joints is also 
dependent on the way the joints are modelled. The semi-rigid behavior of vertical joints is recom-
mended in this thesis to be included in the global models of at least class CC3 buildings, espe-
cially in the most demanding class CC3b. 

 
 
Keywords: high-rise building, vertical joint, shear stiffness, shear resistance, wire loop box, 

precast wall panel 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Rakennusten laskentamalleissa seinäelementtien välisten pystysaumojen mallintamis-

tapa vaikuttaa kuormien siirtymiseen ja rakenteiden käyttäytymiseen osina ja kokonai-

suutena. Mallintamistapa vaihtelee hieman kohde- ja suunnittelijakohtaisesti, mutta sei-

nien elementtisaumat mallinnetaan kuitenkin monesti lähtökohtaisesti jäykkinä, jolloin 

kaikki voimat siirtyvät niiden yli rakenneosasta toiseen. Realistisesti betonielementtien 

väliset pystysaumat eivät kuitenkaan ole täysin jäykkiä ja niiden todellinen jäykkyyskäyt-

täytyminen on jokseenkin tutkimaton aihe, jota ei ole käsitelty kattavasti suomenkieli-

sessä kirjallisuudessa ja ohjeistuksessa. 

Korkeiden kerrostalojen rakentaminen Suomessa on viime vuosikymmenen aikana ollut 

yleistymässä ja esimerkiksi A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tänä aikana suunnitellut useita 

korkearakentamisen uudiskohteita. Korkeissa kerrostaloissa etenkin vaakakuormista ai-

heutuvat kuormitukset rakenteille ja elementtisaumoille ovat merkittävästi suurempia 

kuin matalammissa rakennuksissa, joten pystysaumojen käyttäytymisen tarkastelu on 

aiheellista uuden rakennustavan yleistyessä. 

Suomessa betonielementtirakentamisessa seinäelementtien välinen pystysaumojen lii-

tos toteutetaan nykyään yleisimmin vaijerivaarnalenkeillä, joiden tarkasteluun diplomi-

työssä keskitytään. Tämän liitostavan leikkauskestävyyttä ja leikkausjäykkyyttä pys-

tysaumoissa käsitellään työssä.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tuotokset 

Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää vaijerivaarnalenkkiliitosten jäykkyyskäyttäy-

tymistä ja määrittää pystysaumalle pystysuuntaisen jäykkyyden arvo. Selvitetään eri 

saumajäykkyyksien vaikutus leikkausvoimakuvaajan muotoon sekä pystysaumassa että 

seinälinjan juuren vaakasaumassa. Työssä tarkastellaan myös nykyistä ohjeistusta vai-

jerilenkkien leikkauskestävyyksille ja esitetään kapasiteettivertailua eri lähteiden mukai-

silla kestävyyksillä. Lisäksi kerrotaan korkearakentamisen erityispiirteistä ja huomioi-

daan työn päätelmät etenkin korkearakentamisen näkökulmasta, sekä verrataan hieman 

paikallavalu- ja elementtirakenteiden tilannekohtaista soveltuvuutta. 
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Työn ensimmäinen osa suoritetaan kirjallisuustutkimuksena luvuissa 2 ja 3. Lähteinä 

pystysaumojen ja niiden vaijerivaarnalenkkiliitosten toiminnalle pyritään käyttämään 

muun muassa eurokoodia ja ulkomaalaisia tutkimuksia sekä aiempia opinnäytetöitä, ar-

tikkeleita ja kirjallisuusteoksia. Vaijerilenkkivalmistajien tekniset käyttöohjeet ovat myös 

oleellinen lähde tutkimuksessa. 

Työn toisen osan laskenta- ja mallinnusluvussa 4 tehdään vertailu ja päätelmät ensim-

mäisen osan mukaan lasketuista tuloksista sekä käytetään elementtimenetelmään pe-

rustuvaa laskentamallinnusta määrittämään arvoja pystysauman jäykkyydelle. Tutki-

mustulosten pohjalta mallinnetaan elementtien pystysaumat yksittäisen seinälinjan las-

kentamalliin sekä korkean rakennuksen globaalimalliin. Eri saumajäykkyyksillä – jäykkä, 

osittain jäykkä ja irrotettu – saatavia laskentaohjelman tuloksia verrataan keskenään sel-

vittämään sauman mallinnustavan vaikutusta rakenteen tai rakennuksen vaakasiirtymiin, 

kiihtymiin ja rasituksiin. 

Tutkimuksen tuotoksena on diplomityö, jonka tarkoituksena on luoda ohjeistusta lasken-

tamallien osittain jäykkien elementtipystysaumojen mallintamiseen ja kehittää vaijeri-

vaarnaliitosten suunnittelua A-Insinöörien hyödynnettäväksi. Työn rinnalla on teetetty 

laskentaohjelmaan aputyökalu pystysaumojen jäykkyyden mallintamiseksi. Lisäksi työ 

mahdollistaa aiheen selvittämistä laajentavaa jatkotutkimusta. 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksessa keskitytään betoniseinäelementtien välisten pystysaumojen vaijeri-

vaarnalenkkiliitoksiin. Tutkimuksessa käsitellään pystysaumojen käyttäytymistä pääosin 

korkeiden betonirakenteisten asuinkerrostalojen näkökulmasta. Seinäelementit olete-

taan muodoiltaan yksinkertaisiksi ja pystysaumat kahden elementin liitoksiksi, ellei toisin 

ole mainittu. Työssä tarkastellaan saumojen pystysuuntaista leikkauskestävyyttä, jolloin 

liitoksen poikittaissuuntainen leikkauskestävyys ja vetokestävyys jätetään tarkemmin kä-

sittelemättä. 

Vaakasaumojen liitosten toimintaa sivutaan lyhyesti. Laattojen ja rengasraudoituksen 

vaikutus pystysauman toimintaan on myös lyhyesti mainittu, mutta niiden tarkempi käsit-

tely on rajattu työstä pois. Myöskään ei käsitellä elementtien raudoitteita juuri muuten 

kuin vaijerilenkkien ja saumaraudoitteen osalta. 
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2. KORKEAT RAKENNUKSET JA BETONISEINÄT 

2.1 Korkeat rakennukset 

Niin kutsuttu korkea rakentaminen on alkanut yleistymään Suomessa viime vuosina, 

minkä myötä korkeita kerrostalorakennuksia on rakennettu etenkin Suomen suurim-

missa kaupungeissa. Trendi vaikuttaa olevan voimistumassa. Helsingin Cirrus (2006) ja 

Majakka (2019) sekä Tampereen Solo Sokos Hotel Torni (2014), Luminary (2019) ja 

Wallesmanni (2020) ovat esimerkkejä valmistuneista betonirakenteisista asuin- tai ma-

joituskäytön korkeista rakennuksista. Tulevia huomattavia kohteita korkean rakentami-

sen saralla 2020-luvulla ovat muun muassa Helsingin Kalasataman ja Pasilan sekä Tam-

pereen Kannen tornitalot. 

Termille ”korkea rakennus” ei ole yhtä tarkkaa määritelmää, mutta tällä tarkoitetaan 

yleensä monikerroksista rakennusta, jonka kerrosten lukumäärä tai harjakorkeus maan-

pinnasta on tavanomaista suurempi ja saavuttaa jonkin arviointikriteereistä. Korkeiden 

rakennusten ja urbaanin elinympäristön neuvosto (CTBUH) on kehittänyt kansainväli-

sesti hyväksyttyjä kriteerejä korkeiden rakennusten korkeuden määrittämiseksi ja pitää 

yllä globaalia tietokantaa korkeista rakennuksista. CTBUH:n verkkosivujen (2020) mu-

kaan korkean rakennuksen rajana voidaan tyypillisesti käyttää vähintään 14 kerroksen 

tai 50 metrin korkeuden rajaa, tosin tämä on vaihtelevien kerroskorkeuksien ja käyttötar-

koitusten takia vajaa määritelmä. Lisäksi korkean rakennuksen käsite on suhteellinen, 

minkä takia sitä pitäisi arvioida rakennuksittain käyttäen vähintään yhtä seuraavista ka-

tegorioista. Ensimmäisen kategorian mukaan rakennuksen korkeus tulee suhteuttaa ym-

päröivän rakennuskannan kontekstiin. Esimerkiksi 14-kerroksista rakennusta ei voisi 

välttämättä pitää korkeana rakennuksena verrattaessa sitä joidenkin ulkomaalaisten 

suurkaupunkien rakennuskantaan, mutta suomalaisessa taajamassa se olisi todennä-

köisesti selvästi alueen muita rakennuksia korkeampi. Toinen kategoria arvioi rakennuk-

sen korkeutta verrattuna sen kerrosalaan, sillä riittävä hoikkuus saattaa antaa rakennuk-

selle korkean rakennuksen vaikutelman. Lisäksi, jos rakennuksen jäykistyksessä on jou-

duttu hyödyntämään tavallisesta poikkeavia rakennejärjestelmiä johtuen sen erityisestä 

korkeudesta, saattaa rakennus kolmannen kategorian mukaan täyttää korkean raken-

nuksen määritelmän. 

Suomessa korkean rakennuksen voi nykyään määritellä vähintään 16-kerroksiseksi Hel-

singin kaupungin julkaiseman korkean rakentamisen rakentamistapaohjeen perusteella. 
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Ohjekorttien mukaan niitä on noudatettava, kun rakennuksessa on kellarikerrokset mu-

kaan lukien vähintään 16 kerrosta. (2018, s. 3) Rakentamisen seuraamusluokkaan CC3a 

kuuluvat muun muassa monet 9–15-kerroksiset rakennukset, kun taas vaativampaan 

seuraamusluokkaan CC3b kuuluvat yli 8-kerroksiset rakennukset, jotka eivät kuulu seu-

raamusluokkaan CC3a (Ympäristöministeriö 2016b, s. 38). Vähintään 16-kerroksisten 

rakennusten korkean rakentamisen edellyttämän vaativuuden huomaa siis siitä, että ne 

kuuluvat vaativimpaan seuraamusluokkaan CC3b ja niitä koskevat ohjekorttien asetta-

mat lisäohjeistukset. 

Toisaalta tornitaloksi määritellään Suomessa yli 12-kerroksiset rakennukset. Näiden ra-

kentamista Suomessa ovat rajanneet pääasiassa kaavoitus ja palomääräykset. (Saari-

nen 2005, s. 46) Vaikka tornitalo ei välttämättä täytä edellä esitettyjä 14 tai 16 kerroksen 

korkean rakennuksen ja korkean rakentamisen määritelmiä, saatetaan tornitalo usein 

mieltää korkeaksi rakennukseksi tarkasta korkeudesta tai kerrosmäärästä huolimatta. 

Suomen kaupunkien rakennuskanta ei ole pääsääntöisesti niin korkeaa, etteikö yli 12-

kerroksiset rakennukset poikkeaisi ympäristöstä.  

Lisäksi Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta (2017) esi-

tetään 28 ja 56 metrin rakennuskorkeudet, jotka toimivat rajoina asetuksen esittämissä 

rakennuskohtaisissa paloturvallisuusvaatimuksissa. Rakennuskorkeus vaikuttaa asetuk-

sen mukaan muun muassa vaatimuksiin kantavien rakenteiden kantavuusaikaan pa-

lossa sekä sammutuslaitteistoon, palo-osastointiin ja rakennusmateriaaleihin. 

Korkean rakennuksen määrityksen alarajan voisi siis Suomessa mieltää olevan jossain 

12–16 kerroksen välillä eri tulkintatapojen mukaan. Tässä työssä ei oteta kantaa mikä 

tarkan määritelmän korkealle rakennukselle tulisi olla, ja termiä käytetään työssä ylei-

sesti tarkoittamaan lähinnä betonielementtirakenteista asuinkäytön tavallista korkeam-

paa rakennusta. Osassa luvuista on käytetty tarkempaa määritelmää, kuten luvussa 

2.1.1, jossa kerrotaan Helsingin kaupungin ohjeen (2018) mukaisesta vähintään 16-ker-

roksista rakennusta koskevasta ohjeistuksesta. Tämänkaltaisia ohjeita voidaan kuitenkin 

hyödyntää periaatteessa myös matalammille tornitaloille, koska korkeuden myötä tulevat 

lisävaatimukset tuovat lisävarmuutta rakennukselle. 

2.1.1 Korkean rakentamisen ohjeistus 

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje 2018 sisältää Helsingin kaupungin raken-

nusvalvonnan ohjekortteja korkeaa rakentamista varten ja korvaa aiemman vuoden 

2012 ohjeistuksen. Kortin YL-00 mukaan ohjekorttien tarkoituksena on selventää kor-

kean rakentamisen vaaditut lisäselvitykset ja auttaa toimenpiteiden aikatauluttamisessa. 
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Kortit määrittävät korkealle rakentamiselle tärkeitä asioita, jotka voivat myös edellyttää 

tavanomaisesta rakentamisesta poikkeavia toimintoja. Ohjekortteja on noudatettava, 

kun rakennuksessa on vähintään 16 kerrosta. Lisäksi kortteja voidaan vaatia noudatet-

taviksi myös muissa poikkeuksellisen vaativissa kohteissa ja paloteknisesti kortteja on 

noudatettava rakennuksen korkeuden ylittäessä 56 metriä. (Helsingin kaupunki 2018, s. 

3) Ohjekortteja käsitellään tässä luvussa lähinnä kuormitusten ja stabiliteetin näkökul-

masta. 

Rakentamistapaohjekortit perustuvat kortin YL-01 mukaisiin säädöksiin, määräyksiin ja 

standardeihin, ja korkeassa rakentamisessa on noudatettava myös muita rakentamista 

koskevia säädöksiä. Noudatettaviin standardeihin kuuluvat muun muassa SFS-EN 

1990–1999 sekä eurokoodien sovellusstandardit Suomessa. (Helsingin kaupunki 2018, 

s. 5–6) 

Korkeaa rakentamista koskee erityismenettely, jonka edellyttämät toimenpiteet on esi-

tetty ohjekortissa YL-05. Vaadittavia toimenpiteitä ovat muun muassa riskianalyysit sekä 

suunnitelmien ja toteutuksen ulkopuoliset tarkastukset ja laadunvarmistusselvitykset. 

(Helsingin kaupunki 2018, s. 28) 

Ohjekortissa RAK-01 esitetään rakenteiden kuormituksille tehtävät lisäselvitykset korke-

assa rakentamisessa. Erityisesti on huomattava tarvittaessa tehtävät tuulitunnelikokeet, 

joiden valintaperusteissa esitetään rakennuksen muodon ja dynaamisten ominaisuuk-

sien, ympäristön, läheisten rakennuksien ja tunneloinnin vaikutus rakennuksen kuormi-

tuksiin. Lisäksi tehdään rakennuskohtainen ja alueellinen tuulisuusselvitys, selvitys alu-

een liikennöinnin aiheuttamista törmäys- ja onnettomuuskuormista, selvitykset siirty-

mistä ja painumista ja lämpötilan aiheuttamista pakkovoimista sekä muut ohjekortissa 

esitetyt selvitykset. (Helsingin kaupunki 2018, s. 44) 

Ohjekortti RAK-02 puolestaan käsittää stabiliteetti- ja lujuuslaskelmille vaadittavat lisä-

selvitykset. Kortissa vaaditaan esimerkiksi, että lujuuslaskelmat tehdään 3D-malleilla ja 

käsin laskennalla tarkistetaan oleellisimmat voimasuureet. Ylä- ja alalikiarvojen määrit-

tämiseksi rakennuksen voimasuureet, vaakasiirtymät ja mitoitus tulee tarkistaa vähin-

tään kahdella eri rakennuksen jäykkyydellä. Rakennuksen tuulikuormien aiheuttamat 

kiihtyvyydet lasketaan ja tehdään muut ohjekortin vaatimat lisäselvitykset. Tarvittaessa 

tehtäviä tuulitunnelikokeita edellytetään myös tämän ohjekortin puolesta. (Helsingin kau-

punki 2018, s. 46) 
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2.1.2 Kuormitukset ja seuraamusluokka CC3 

Korkeiden rakennusten peruskuormat määritetään pitkälti eurokoodin standardien mu-

kaan kuten tavanomaisilla rakennuksilla, mutta käyttäen suurempia varmuuskertoimia. 

Etenkin tuulikuormat ovat yleensä selvästi suurempia ja niiden selvittäminen voi vaatia 

tarkempia laskentatarkasteluita sekä mahdollisesti käytännön kokeita. Lisäksi vaaditaan 

enemmän ja tarkempia kuormitustarkasteluita seuraamusluokkaan CC3 liittyvän ohjeis-

tuksen ja Korkean rakentamisen rakentamistapaohje 2018 (Helsingin kaupunki) mukai-

sesti. 

Korkeat rakennukset kuuluvat seuraamusluokkaan CC3, joka jakautuu alaluokkiin CC3a 

ja CC3b. Luokkaan CC3 kuuluvilla rakennuksilla ja rakenteilla voi olla suuret seuraamuk-

set ihmishenkien menetysten tai hyvin suurten taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristö-

vahinkojen takia. Tähän luokkaan sisältyvät kaikki asuin-, konttori- ja liikekäytön yli 8-

kerroksiset rakennukset kellarikerrokset mukaan lukien. Seuraamusluokka CC3 vastaa 

rakentamisen luotettavuusluokkaa RC3, minkä seurauksena korkean rakentamisen mur-

torajatilan epäedullisten kuormien mitoitusarvojen laskennassa käytettävä kuormaker-

roin KFI on 1,1. Kertoimella parannetaan mitoituksen vallitsevien ja tilapäisten kuormitus-

yhdistelmien luotettavuutta, eikä sitä käytetä väsytys- tai käyttörajatilassa eikä onnetto-

muusmitoitustilanteissa. (Ympäristöministeriö 2016a, s. 19–23) Kuten luvussa 2.1 on 

mainittu, 9–15-kerroksiset rakennukset kuuluvat pääosin luokkaan CC3a, kun tätä kor-

keammat kuuluvat vaativimpaan luokkaan CC3b. 

Seuraamusluokissa CC3a ja CC3b edellytetään, että standardeihin perustuvan suunnit-

telun ja rakentamisen on täytettävä vallitsevan mitoitustilanteen vaatimukset. Lisäksi esi-

tetään vaatimuksia rakennuksen vaurionsietokyvyn varmistamiseksi onnettomuusmitoi-

tuksessa. Rakennuksen vaakarakenteissa on käytettävä vaakasiteitä, pystyrakenteet si-

dotaan vaakarakenteisiin ja kantavissa seinissä sekä pilareissa on käytettävä pysty-

siteitä määräysten ohjeiden mukaisesti. Alaluokassa CC3b edellytetään lisäksi raken-

nuksen järjestelmällistä riskinarviointia ennakoitaville ja ennakoimattomille vaaratilan-

teille. Tällöin mahdollisesti määritettävät onnettomuuskuormat otetaan suunnittelussa 

huomioon. Rakennukselle tulee tehdä myös tarkastelu, jossa yksittäisiä pilareita tai kan-

tavia seinälohkoja ajatellaan poistettavan onnettomuustilannetta simuloiden ja tarkiste-

taan, seuraako tästä hyväksyttävän rajan ylittävä vaurio. Rakentamismääräyskokoel-

massa on esitetty ohjeet myös muille tarkasteluille. (Ympäristöministeriö 2016b, s. 38–

39)  
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Onnettomuusmitoituksen vaatimat sidonnat toteutetaan erityisesti jatkuvan sortuman es-

tämiseksi. Kantavat tai jäykistävät reunaseinät ja -pilarit tulee sitoa vaakatasossa väli- 

tai yläpohjatasoon, ja vaakasidonnan sidevoimat määräytyvät vaakarakenteiden pysy-

vän kuorman ominaisarvon perusteella. Sidevoiman määritystapa on erilainen CC2 ja 

CC3 seuraamusluokille. Pilarien ja seinien pystysidonta puolestaan toteutetaan varusta-

malla kyseiset rakenteet jatkuvalla pystysuuntaisella sidonnalla rakennuksen perustuk-

sista yläpohjaan asti. Kantavien seinien siteet voidaan sijoittaa elementtisaumoihin tai 

jakaa seinän pituudelle. Rakenteiden välisten pystysiteiden tulee kestää onnettomuus-

mitoitustilanteen vetovoiman mitoitusarvo, joka on suurin yhdestä kerroksesta seinälle 

tai pilarille kertyvä pystysuuntaisen pysyvän ja muuttuvien kuormien mitoitusarvon reak-

tio. Tästä kertyvä vetovoima ankkuroidaan yläpuoliseen kerrokseen. Kuvassa 1 on esi-

tetty rakennuksen rungolle tyypillinen sidejärjestelmä. Sidejärjestelmää käsitellään tar-

kemmin RIL 201-4-2017 julkaisun luvussa 7. (Ympäristöministeriö 2016b, s. 42–43; RIL 

201-4-2017, s. 99–100) Seinäelementtien väliset pystysiteet voidaan siis toteuttaa pys-

tysaumojen vaijerilenkkiliitosten vaatimilla saumateräksillä. Mikäli pystysaumoihin sijoi-

tettavien pystysiteiden kapasiteetti ei onnettomuustilanteessa riitä, kun esimerkiksi pys-

tysaumaan ei saada mahtumaan paksumpaa saumaterästä, pitää vaadittuun kapasiteet-

tiin päästä elementin keskelle tai tasaisille väleille asennettavilla lisäpystysiteillä. 

 

Kuva 1. Rakennuksen rungon sidejärjestelmä (Suomen Betoniyhdistys ry 2012, s. 
19). 
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Korkeat rakennukset ovat muun muassa arvollisista syistä kannattavaa suunnitella pit-

käikäisiksi, jolloin niiden suunniteltu käyttöikä voi hyvinkin olla ainakin 100 vuotta. Kuor-

mien ominaisarvot on tyypillisesti määritetty 50 vuoden toistumisajalle, ja tulevaisuuden 

vaihtelevien sääolojen takia ilmastosta johtuvien kuormien ominaisarvoille käytetään ko-

rotuskerrointa. Tällaisia kuormia ovat tuuli-, lumi- ja jääkuormat sekä ulkolämpötilan vaih-

telusta aiheutuvat kuormat. Rakennuksen yli 50 vuoden käyttöiällä kertoimen tulisi olla 

1,1 ja yli 100 vuoden käyttöiällä 1,2. (Ympäristöministeriö 2016a, s. 12) 

Tuulikuormat ovat standardin SFS-EN 1991-1-4 mukaan laskettavia muuttuvia kuormia, 

jotka vaihtelevat ajan mukana. Tuulimitoituksessa selvitetään tuulen vaikutus rakentee-

seen eli tuulivaste, joka on riippuvainen rakenteen koosta, muodosta ja dynaamisista 

ominaisuuksista. Kyseinen standardi on sovellettavissa enintään 200 m korkeille raken-

nuksille. Standardissa esitetään myös mahdollisuus käyttää muun muassa tuulitunneli-

kokeita kokeellisena mitoitustapana tuulikuormien ja -vasteen määrittämiseksi laskento-

jen lisäksi. (SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 18, 20, 30) Korkeille rakennuksille on niiden vaa-

tivuudesta sekä suuremmista ja haastavammista tuulikuormista johtuen oleellista tehdä 

tarkempi tuulimitoitus etenkin poikkeuksellisen korkeissa kohteissa, sillä korkeassa ra-

kentamisessa pelkkä maastoluokka ja rakennuksen korkeus ei aina riitä kertomaan tuu-

lesta aiheutuvaa todellista kuormitusta. Eurokoodi antaa ohjeistuksen muun muassa ym-

päröivien rakennusten sekä maastonmuotojen huomioimiseen ja rakennekertoimen 

määritykseen yksityiskohtaisella menettelytavalla. 

Tuulimitoitus on aina rakennuskohtainen johtuen rakennusten erilaisesta muotoilusta ja 

ympäristöstä ja vaatii korkeassa rakentamisessa tavallista syvempää tarkastelua. Tuuli-

vasteen aiheuttamaa kuormitusta tarvitaan rakennuksen ja rakenteiden stabiliteetin ja 

jännitysten mitoitukseen, mutta sitä tarvitaan myös selvittämään esimerkiksi tuulen ai-

heuttama rakennuksen liike ja värähtelyt. Liike voi ilmetä rakennuksen huojuntana, mikä 

rakennuksen käyttömukavuuden takia pitää käyttörajatilamitoituksessa saada hyväksyt-

tävälle tasolle. Värähtelyn heilahtelujen aiheuttama kiihtyvyys ja sen vaikutus ihmisiin 

etenkin ylimmissä kerroksissa on täten oleellinen tarkastelukohde. Korkearakentami-

sessa rakenteiden vaakasiirtymät sekä värähtely tuulen seurauksena saattavatkin tulla 

rakenteen mitoittaviksi tekijöiksi. (Kortelainen 2012, s. 1, 19; Valjus 2019, s. 72–73; Jaak-

kola 2011 mukaan, s. 22) 

Tuulivasteen selvittäminen voi johtaa korkeassa rakentamisessa tuulitunnelikokeiden te-

kemiseen, koska monimuotoisten tornien todenmukaisten tuulikuormien määrittely saat-

taa muuten käydä hyvin vaikeaksi. Kokeiden tulokset ovat normimitoitukseen verrattuna 

todenmukaisemmat. Tuulitunnelitestauksessa tarkasteltavan rakennuksen ja mahdolli-

sesti lähiympäristön rakennusten vaahtomuoviset pienoismallit asetetaan testitunneliin 
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(kuva 2). Pienoismallia vastaavaksi skaalattu keinotekoinen rajakerrosvirtaus luodaan 

tunneliin simuloimaan rakennuksen sijainnin todellista tuulen nopeus- ja turbulenttisuus-

profiilia. Halutuilta rakennuksen pinnoilta mitataan näille kohdistuvia virtauksen aiheutta-

mia paineita paineantureilla. Ympäröivien rakennusten pienoismalleilla saadaan huomi-

oitua niiden vaikutus ilmavirtoihin. Kokeilla saadaan mallinnettua tarkasteltavien raken-

nusten tuulenpaineet ja vasteet tai halutessa ympäristövaikutukset, ja mallintamisessa 

voidaan käyttää joko jäykkää tai dynaamista mallia. (Kortelainen 2012 mukaan, s. 18–

19, 93–94; Valjus 2019, s. 73) Tuulitunnelikokeita on syytä käyttää lähinnä silloin, kun 

korkean rakennuksen laskennallisesti määritetyt tuulikuormat halutaan tarkastaa kokeel-

lisesti erityisistä syistä, kuten hyvin poikkeavasta muotoilusta tai ympäröivän maaston ja 

rakenteiden haasteellisuudesta johtuen. Suomessa kokeiden tekeminen ei ole vielä ko-

vin yleistä ja on hinnakasta. 

 

Kuva 2. Tuulitunnelikokeen testitila (Valjus 2019, s. 73). 

Dynaaminen kuorma on standardin SFS-EN 1990 (2006, s. 34) mukaan kuorma, joka 

aiheuttaa rakenteen tai rakenneosien merkittävän kiihtyvyyden. Laskennallisessa tuuli-

mitoituksessa rakennekertoimen cscd osa cd eli dynaaminen kerroin huomioi tuulen tur-

bulenssista, eli tuulen puuskaisuudesta, aiheutuvan rakenteen värähtelyn vaikutuksen 

tuulikuormiin. Korkearakentamisessa runkorakenteiden suunnittelussa tulee huomioida 

dynaamiset tuulikuormat. (SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 48; Kortelainen 2012, s. 119; Hel-

singin kaupunki 2018, s. 50) 

Kun selvitetään käyttörajatilan mukaista kelpoisuutta, käytetään eurokoodin SFS-EN 

1991-1-4 (2011, s. 52) mukaan suurinta tuulen suuntaista siirtymää sekä rakenteen kiih-

tyvyyden ominaisarvon keskihajontaa tuulensuuntaisesti tarkastelukorkeudella. Siirty-
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män selvittämisessä käytetään eurokoodin kohdan 5.3 ekvivalenttia staattista tuulikuor-

maa. Eurokoodin liitteissä B ja C on esitetty suositeltava ja vaihtoehtoinen menetelmä 

siirtymän ja kiihtyvyyden määrittämiseen. Rakenteen taipumalle eli siirtymälle voidaan 

alustavasti pitää rajoina H/500 kokonaistaipumalle ja h/400 kerroskohtaiselle taipumalle 

kerran 50 vuodessa toistuvalla kuormituksella. Suositeltuja kiihtyvyysrajoja esitetään esi-

merkiksi ISO 10137 -standardissa, missä on määritetty omat taajuudesta riippuvat ra-

jansa asuinrakennuksille. (Kortelainen 2012 mukaan, s. 28–29) 

Eurokoodin mukaiset rakenteiden kuormat on esitetty SFS-EN 1991 (2011) standar-

deissa. Kuormituksia käsitellään monipuolisesti esimerkiksi Hokkasen (2016) diplomi-

työssä, ja korkeiden rakennusten tuulikuormituksesta ja tuulitunnelitestauksesta puoles-

taan kerrotaan tarkemmin Kortelaisen (2012) diplomityössä. Lisäksi korkearakentamista 

on käsitelty laajalti Tikkasen (2014) diplomityössä, joka sisältää muun muassa lisää nä-

kökulmia korkealle rakentamiselle tyypillisistä ominaisuuksista, kuormista ja liitoksista 

sekä sisältää FEM-mallilla suoritetun numeerisen laskennan rakennuksen voimasuu-

reille. 

2.2 Rakennuksen betoniseinät 

Elementtirakentaminen on asuinrakentamisessa yleensä selvästi halvempi ja nopeampi 

rakentamistapa kuin paikallavalaminen. Seinäelementtien yhteen liittäminen toisiinsa si-

ten, että elementit toimivat rakenteellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena, on 

kuitenkin oma haasteensa. Rakennuksen vaaka- ja pystykuormista aiheutuvien rasitus-

ten pitäisi pystyä siirtymään rakenteiden välillä rakennuksen jäykistämisen ja rakenne-

osien kestävyyksien varmistamiseksi. Tämän takaamiseksi elementtien välisten liitosten 

tulee olla riittävän jäykkiä, jotta rakennus saadaan toimimaan kokonaisuutena. Tähän 

tarkoitukseen on valmistettu liitos- ja liitososaratkaisuja, kuten esitetään seuraavissa lu-

vuissa.  

Rakennuksessa tulee olla riittävä määrä sen pääsuuntien suuntaisia jäykistäviä raken-

teita vaakakuormien vastaan ottamista varten. Jäykistäviä rakenteita tulisi olla mahdolli-

simman tasaisesti ympäri rakennusta, jotta tuulikuorman aiheuttama rakennuksen kier-

tyminen minimoidaan ja kuormitukset jakautuvat seinälinjoille tasaisemmin. Reiät ja au-

kot heikentävät rakenteen jäykkyyttä. (Kerokoski 2018, s. 2–3) Usein vähintään hissikui-

lujen ja porrashuoneiden seiniä hyödynnetään jäykistävinä rakenteina ja nämä pysyvät 

tyypillisesti yhtenäisinä perustuksista vesikatolle asti rakennuksen käyttötarkoituksesta 

huolimatta. Myös kantavat väliseinälinjat ovat tyypillisesti jäykistäviä rakenteita ja niitä 

on asuinrakennuksissa yleensä useita. Ulkoseinien vaikutus jäykistävinä linjoina saattaa 
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olla väliseiniin verrattuna jokseenkin pienempi johtuen niiden korkeammasta aukotusas-

teesta ikkunoiden ja parvekeovien vuoksi. 

Yleensä asuinkäytön kerrostaloissa käytetään mastojäykistystä rakennuksen jäykistys-

järjestelmänä. Tällöin valitut seinälinjat toimivat jäykistävinä mastoina eli ne vastustavat 

vaakakuormista aiheutuvaa taivutusta ja siirtävät rasitukset perustuksille. Rakennusrun-

gon mastojäykistämistä on käsitelty monipuolisemmin esimerkiksi Jaakkolan (2011) ja 

Tikkasen (2014) diplomitöissä ja aihetta sivutaan vielä luvussa 3.2. 

Kappaleen poikkileikkauksen ollessa suorakulmion muotoinen, on tämän jäykkyyslas-

kennassakin käytettävä neliömomentti 𝐼 poikittaisakselin suhteen kaavan 2.1 mukaan 

𝐼 =
𝑏ℎ3

12
 .                                                                                                                                      (2.1) 

Kaavassa b on poikkileikkauksen leveys ja h on poikkileikkauksen korkeus. (Salmi & 

Pajunen 2010, s. 422) 

Tästä johtamalla saadaan neliömomentti 𝐼1 seinäelementtien linjalle, jossa pystysaumat 

ovat jäykkiä, kaavalla  

𝐼1 =
𝑏 (𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚𝑛𝑒𝑙𝑒𝑚)

3

12
=
𝑏 𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚

3

12
𝑛𝑒𝑙𝑒𝑚

3 .                                                                          (2.2) 

Puolestaan neliömomentti 𝐼2 seinäelementtien linjalle, jossa elementit ovat pys-

tysaumoista toisistaan irrotettuja, on 

𝐼2 =
𝑏 𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚

3

12
𝑛𝑒𝑙𝑒𝑚  .                                                                                                                 (2.3) 

Näissä kaavoissa b on seinäelementtien paksuus, Lelem on yhden seinäelementin pituus 

ja nelem on seinälinjan peräkkäisten seinäelementtien lukumäärä. Kaavat toimivat esite-

tyssä muodossa silloin, kun elementtien vaakapoikkileikkauksen dimensiot (paksuus ja 

pituus) ovat kaikkien linjan elementtien kesken samoja. Kaavassa 2.2 jäykästi toisiinsa 

liitetyt elementit muodostavat vaakatasossa taivutusta vastaan yhtenäisen poikkileik-

kauksen, jolla on oma neliömomenttinsa. Kaavassa 2.3 puolestaan kukin elementti muo-

dostaa oman erillisen poikkileikkauksensa, joiden neliömomentit vain summataan yh-

teen. Kaavat yhdistämällä seinälinjojen neliömomenteille pätee kaavan 2.4 mukainen 

suhde 

𝐼1 = 𝐼2 𝑛𝑒𝑙𝑒𝑚
2 .                                                                                                                           (2.4) 

mistä huomataan, että usean elementin seinälinjan neliömomentti on merkittävästi suu-

rempi täysin jäykillä pystysaumoilla kuin toisistaan irrotetuilla elementeillä. Tästä seura-

ten jäykistävän seinälinjan muodostaman maston jäykkyys taivutusta vastaan on myös 
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suurempi jäykillä saumoilla ja esimerkiksi sen vaakasiirtymät ovat pienempiä. Luvussa 

4.3.1 esitetään laskentamallin kautta saumatyyppien vaikutus maksimisiirtymään eri ker-

rosmääräisillä seinälinjoilla. Luvussa on myös esitetty kuva seinäelementtilinjasta, joka 

vastaa edellä esitetyille kaavoille kuvailtua tapausta. 

Kantavien betoniseinien tulee olla myös riittävän paksuja, jotta ne kantavat niitä rasitta-

vat pystykuormat. Betoniseinien valittu paksuus usein pienenee ylemmissä kerroksissa 

johtuen pienemmistä pystykuormista. Elementtisuunnittelun verkkosivuilla (2021) suosi-

tellaan kantavien väliseinäelementtien käytettäviksi paksuuksiksi muun muassa 160 

mm, 200 mm ja 240 mm. Paksuuden valintaan vaikuttaa esimerkiksi käyttökohteen ja 

kuormitusten lisäksi ääneneristys- ja palonsuojausvaatimukset. Verkkosivuilla todetaan 

myös, että huoneistojen välisten seinien suositeltu minimipaksuus on 200 mm. 

2.3 Paikallavaluseinät 

Asuinkerrostalot rakennetaan nykyisin yleisimmin elementtirakenteisina. Paikallava-

luseiniä käytetäänkin näissä kohteissa lähinnä maanvastaisina rakenteina, kuten kella-

rikerrosten ja autohallien seininä sekä maanpaineseininä. Tällöin seinien välisistä liitok-

sista ja seinien liitoksista perustuksiin saadaan jäykkiä sekä tiiviitä maarakenteita vas-

taan. Väestönsuojatkin toteutetaan usein paikallavalurakenteisina, koska liitokset saa-

daan helpommin kestämään ja väestönsuojien vaatimat massiiviset rakenteet voi olla 

kannattavampaa toteuttaa paikallavaluna kuin elementtitehtaalla. 

Maanpäällisissä kerroksissa ei matalammissa kerrostaloissa ole yleensä syytä käyttää 

paikallavaluseiniä mahdollisia erityisrakenteita lukuun ottamatta. Jos kuitenkin rakennuk-

sen poikkeuksellisen suuresta korkeudesta ja tuulikuormasta muodostuu niin suuria leik-

kausrasituksia elementtiseinien välisiin pystysaumoihin, että sauman vaadittua leikkaus-

kestävyyttä ei voida saavuttaa kestävimmilläkään vaijerilenkkiliitoksilla, on syytä harkita 

paikallavaluseinien käyttöä tällaisissa kerroksissa ja niitä alemmissa. Käytännössä 

asuinrakentamisessa kuitenkin käytetään yleensä riittävästi jäykistäviä seinälinjoja kuor-

mitusten jakamiseen, jolloin yksittäisten pystysaumojen leikkausrasitukset eivät kasva 

paikallavaluseiniä vaativiksi muuten kuin korkeampien rakennusten alimmissa kerrok-

sissa.  

Vaihtoehtoisesti seinälinjojen paikallavalamisen sijaan erittäin rasitettu pystysauma voi-

daan toteuttaa leveällä pilarimaisella saumalla, joka on eräänlainen seinäelementtien ja 

paikallavalamisen yhdistelmärakenne. Tässä elementtien välinen leveä pystysauma voi-

daan raudoittaa ja sitoa elementteihin riittävän kestävästi leikkausvoimaa vastaan. Tämä 

pystytään tekemään esimerkiksi työsaumaraudoitteita ja harjaterästä käyttäen kuvan 3 
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tapaan. Valokuvan ottamishetkellä pystyteräksiä ei ollut vielä jatkettu kyseisessä kerrok-

sessa. (Moisio 2020) 

 

Kuva 3. Leveä pilarimainen pystysauma seinäelementtien välissä (Moisio 2019). 

Korkearakentamisen yleistyessä ja huippukorkeuksien edelleen kasvaessa Suomessa 

tulee todennäköisesti jatkossa vastaan enemmän esitetyn kaltaisia tilanteita, joissa alim-

pien kerrosten kantavia seiniä joudutaan paikallavalamaan tai toteuttamaan poikkeavilla 

menetelmillä. Sopivimmat ratkaisut tulee tällöin löytää tapauskohtaisesti. 
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3. BETONISEINÄELEMENTTIEN LIITOKSET 

3.1 Pystysaumojen vaijerivaarnalenkkiliitos 

Vaijerivaarnalenkit, lyhyemmin yleensä vaijerilenkit tai vaarnalenkit, ovat Suomen nyky-

rakentamisessa hyvin yleinen betoniseinäelementtien välisen pystysauman liitososa. 

Vaijerilenkit ovat pitkälti korvanneet aiemmat ja työläämmät elementtien pyöröteräsrat-

kaisut, kuten lenkit ja koukut. Tällaisia elementtien välisen pystysauman kiinnikkeitä kut-

sutaan vaakasiteiksi. Suomessa saatavilla olevia vaijerivaarnalenkkituotteita ovat muun 

muassa Peikko Group Oy:n PVL-vaijerilenkit ja Semtu Oy:n VS-vaarnalenkit (kuva 4) 

sekä Pintos Oy:n ja R-Group Finland Oy:n vastaavanlaiset tuotteet. Samankaltaisia sekä 

erilaisia vaijerivaarnalenkkejä valmistetaan ja käytetään myös muualla maailmassa vaih-

televalla laajuudella. Suomessa valmistajien ilmoittamat kestävyydet vaijerivaarnalen-

keille perustuvat eurokoodin standardiin SFS-EN 1992-1-1 ja tuotteet ovat hyvin saman-

laisia keskenään rakenteen ja materiaalien osalta (Suomen Betoniyhdistys ry 2020). 

 

Kuva 4. Semtun VS-vaarnalenkki. 

Vaijerilenkeillä betoniset seinäelementit saadaan liitettyä helposti toisiinsa tai pilariin ja 

niiden käyttö onnistuu sekä ulko- että väliseinissä. Tyypillinen seinäelementtien välinen 

vaijerivaarnalenkkiliitos on esitetty kuvassa 5. Tehtaalla teipillä suojatut vaijerilenkkiko-

telot asennetaan elementtimuottiin ennen valua suunnittelijan määrittämän jaon mukai-

sesti. Työmaalla koteloita suojaavat teipit poistetaan elementeistä ja vaijerilenkit taivute-

taan esiin ja suoristetaan vaakatasoon esimerkiksi vasaran avulla, minkä jälkeen ele-

mentit asennetaan ja tuetaan paikoilleen. Seuraavaksi vierekkäisten elementtien väli-

seen pystysaumaan pujotetaan saumateräksenä toimiva harjateräs kaikkien lenkkien 

läpi. Lopuksi sauma valetaan umpeen kutistumattomalla betonilla. (Peikko 2019, s. 2, 4) 
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Sauma voidaan valaa notkealla S4 tai S3 notkeusluokan valmisbetonimassalla valutta-

malla sitä muotitettuun saumaan, tai esimerkiksi pumppaamalla sauma umpeen sivulta-

päin alhaalta ylös kuivatuotteesta valmistetulla pystysaumabetonilla. Sauman pinta ta-

soitetaan pinta lopuksi. Asianmukainen jälkihoito on myös toteutettava. (Suomen Beto-

niyhdistys ry 2019, s. 2, 13–14, 17) 

 

Kuva 5. Vaijerivaarnalenkit ja saumateräs seinäelementtien välisessä pystysau-
massa (Peikko 2019, s. 4). 

Vaijerivaarnalenkkituotteen muodostavat tyypillisesti pellistä taivutettu vaarnakotelo 

sekä sen läpi pujotettu korkealujuusteräksinen vaijerilenkki. Esimerkiksi Peikon PVL-vai-

jerilenkki koostuu teräsvaijerilenkistä, teräksisestä vaarnakotelosta ja kotelon suojatei-

pistä (Peikko 2019, s. 4). Liitoksen toimivuuden kannalta on oleellista, että liitettävien 

elementtien vaijerilenkit sijaitsevat oikein päin sauman molemmilla puolilla samalla kor-

keudella, tosin lenkkien väliselle korkeuspoikkeamalle on 20 mm asennustoleranssi. Täl-

löin vaakatasoon taivutetut vaijerilenkit muodostavat toimivia lenkkipareja ja saumaan 

kehittyvät voimakomponentit jakautuvat oikein. Vaijerilenkkien lisäksi elementtien rau-

doitus, mukaan lukien vaijerilenkkien ankkurointiraudoitus, määritetään rakennesuunni-

telmissa. (Betoniteollisuus 2012, s. 1–4) Itse teräsvaijerin nimellinen halkaisija on 

yleensä 6, 8 tai 9 mm lenkkituotteen mukaan. Vaarnakotelo voi olla myös muovia ja ai-

nakin ulkomailla on käytetty tuotteita, joissa lenkkejä on kaksi yhtä koteloa kohden. 

Pystysauman vaijerivaarnalenkkiliitoksen toimivuus syntyy sen teräsosien eli vaijerilenk-

kiparien ja saumateräksen sekä valetun betonisauman yhteisvaikutuksesta, jolloin ne 

muodostavat pysty- ja poikittaissuuntaista leikkausta ja vetoa siirtävän liitoksen. Vaijeri-

lenkit siirtävät myös leikkaus- ja vetovoimien yhdistelmiä ja rasitukset välittyvät element-

tien välisestä pystysaumasta kuormituksia paremmin kestäville elementeille. Voimien 

siirtyminen saumasta elementeille perustuu vaijerilenkkien vaarnakotelon luomaan vaar-

napintaan sauman eri puolilla. Tällöin koteloiden väliin muodostuu sauman puristus- ja 
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vetosauvat sauman pituussuuntaisen leikkausvoiman VEd,II jakautuessa puristus- ja ve-

tokomponentteihin kuvan 6 mukaisesti. Syntyneen voimakolmion vino puristuskompo-

nentti siirtyy elementeille vaarnakoteloiden väliin muodostuvan betonivaarnan avulla 

sauma- ja elementtibetonin välisten liitos- ja tartuntapintojen välityksellä. Vetokompo-

nentti puolestaan välittyy elementeille vaakatasossa betonin, vaijerilenkkien ja lenkkien 

puristeholkkien tartunnan kautta. Kuvailtu liitoksen voimakolmion kehittyminen edellyttää 

jonkinasteista muodonmuutosta liitoksessa. Tämä voi suurella rasituksella ilmetä esi-

merkiksi sauman halkeiluna. (Peikko 2019, s. 4–5; Betoniteollisuus 2012, s. 1) Liiallinen 

halkeilu on kuitenkin yleensä ensimmäinen näkyvä merkki liitoksen leikkauskapasiteetin 

ylittymisestä, minkä tulee johtaa korjaaviin toimenpiteisiin. 

 

Kuva 6. Pystysuuntaisen leikkausvoiman aiheuttamat puristus- ja vetokomponentit 
pystysauman liitoksessa (Betoniteollisuus 2012, s. 1). 

Saumaa vasten kohtisuora leikkausvoima VEd,┴ siirtyy saumasta elementeille samalla 

periaatteella kuvan 7 mukaisesti, mutta liitoksen poikittaiseen leikkauskestävyyteen vai-

kuttaa puristuskomponentin kautta myös elementtien päätyjen profiilin muoto, joista ker-

rotaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Peikon teknisen käyttöohjeen mukaan vai-

jerilenkkiliitos toimii nivelellisenä liitoksena poikittaisten kuormien vaikuttaessa ja liitok-

sella ei pystytä siirtämään taivutusmomenttia. Liitoksessa saattaa vaikuttaa leikkausvoi-

mien lisäksi vetoa NEd, mutta sen vaikutus on rajattu tästä työstä. (Peikko 2019, s. 5) 

 

Kuva 7. Poikittaissuuntaisen leikkausvoiman aiheuttamat puristus- ja vetokom-
ponentit pystysauman liitoksessa (Peikko 2019, s. 5). 

 

Sauman 
pituussuuntainen 
leikkausvoima 

Vino puristuskomponentti 

Vetokomponentti 
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Tuotevalmistajien käyttöohjeiden perusteella voidaan todeta, että pystysauman leikkaus-

kestävyyteen vaikuttavat pystysuunnassa etenkin saumabetonin lujuusluokka, vaijeri-

vaarnalenkkiparin kestävyys sekä lenkkien kokonaislukumäärä saumaa kohden. Poikit-

taissuunnassa leikkauskestävyyteen vaikuttaa myös seinän paksuus. Lisäksi sauman 

leikkauskestävyyteen vaikuttaa huomattavasti pystysauman elementtipintojen profiilin 

muoto sekä pysty- että poikittaissuunnassa. (Peikko 2019; Semtu 2018) 

Pystysaumojen muotoja, joissa vaijerilenkkejä voidaan käyttää, on muutamia erilaisia. 

Erilaisille saumatyypeille ei ole linjattua suomenkielistä nimeämistapaa, joten määrite-

tään tässä työssä käytettävät erilaisten pystysaumojen nimitykset ja esitetään kuvissa 8 

ja 9 niitä vastaavat profiilit seuraavanlaisesti. Seinäelementtien vaaka- eli poikittaispro-

fiilin saumatyypit ovat avoin, osittain suljettu ja suljettu sauma. Vaakaprofiili säilyttää 

tyyppinsä koko pystysauman korkeuden mitan. Suljetussa saumassa reunapielten väliin 

muodostuu vaakasuunnassa vinon betonivaarnan tuoma puristuskomponentti edellä esi-

tetyn kuvan 7 mukaisesti, mikä parantaa hieman sauman poikittaista leikkauskestä-

vyyttä.  Avoimessa saumassa liitettävien elementtien saumapinnat ovat suoria vaijeriko-

teloiden tai hammastuksen kohtia lukuun ottamatta. Esimerkiksi Peikon 2019 ohjeessa 

avointa vaakaprofiilia kutsutaan sileäksi saumaksi ja suljettua profiilia vaarnatuksi, mutta 

tässä työssä nimeäminen on erilainen, jotta profiilin muotoja ei sekoiteta rajapinnan sile-

ään karheustyyppiin tai sauman vaarnakoteloilla ja hammastuksella saavutettavaan be-

tonivaarnaukseen. 

Elementtien saumapinnan pystyprofiilin muoto voi puolestaan olla suora tai hammastettu 

(engl. castellated). Jos pystysauma hammastetaan koko korkeudeltaan, niin vaijeri-

vaarnalenkit voidaan sijoittaa pystyprofiilin leikkaushammastuksen (engl. shear key) si-

sennyskohtiin. Pystysauman profiili voi olla yhtä aikaa sekä suljettu että hammastettu, 

tosin hammastus ei nykyisellään ole kovin yleinen ratkaisu. Jos elementtien saumaprofiili 

on tasainen, eli avoin ja suora sauma, nimitetään kyseistä liitosta tässä työssä tasosau-

maksi tai -liitokseksi (engl. plane joint). 

 

Kuva 8. Avoin, osittain suljettu ja suljettu sauman vaakaprofiili. 
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Suomessa käytetään enimmäkseen pelkillä vaijerivaarnalenkkien koteloilla vaarnattua 

suoraa elementtisauman pystyprofiilia, jonka kanssa käytetään yhtä kolmesta esitetystä 

vaakaprofiilista. Pelkkä vaijerikoteloilla teetetty betonivaarnaus ei kuitenkaan tuota koko 

saumapinnalle standardin EN 1992-1-1 (2015, s. 92) mukaista karheudeltaan vaarnattua 

pintaa toisin kuin hammastettu profiili. Jos elementteihin on muotoiltu lisättyä vaarnapin-

taa pelkkien vaijerilenkkien tuoman vaarnauksen lisäksi, voi sauman leikkauskapasiteetti 

olla selkeästi suurempi. Rajapinnan karheuksista kerrotaan lisää työn luvussa 3.5.2. 

 

Kuva 9. Suora ja hammastettu sauman pystyprofiili (Biswal et al. 2018, s. 568). 

Vaijerivaarnalenkkiliitoksen suunnittelussa on huomioitava myös liitettävien betoniele-

menttiseinien ja -pilareiden minimiraudoitus elementtien saumanpuoleisissa reunoissa 

valmistajan ohjeiden mukaan. Esimerkiksi seinäelementti on mahdollista toteuttaa rau-

doittamattomana, mutta vaijerilenkit vaativat elementin päätyyn vähintään pystysuuntai-

set pieliteräkset. Lisäksi päädyssä on yleensä käytettävä U-lenkkejä, kuten esimerkiksi 

silloin, kun vaijerilenkkikoteloiden jako on pienempi kuin 600 mm. Elementin omaa rau-

doitusta voidaan myös hyödyntää vaijerilenkkiliitoksen vaatimana lisäraudoituksena. 

Vaijerilenkeillä liitettävien elementtien betoniluokan tulee olla vähintään C25/30. Sauma-

valun betoniluokan on oltava myös vähintään sama kuin elementeillä, jotta lenkkien il-

moitetut ominaisuudet pätevät. Saumavalun saavuttaessa vaaditun lujuuden voi liitoksen 

olettaa olevan kuormaa siirtävä. (Peikko 2019, s. 5, 7, 16–17) 

Valittaessa vaijerilenkkityyppiä valmistajan ohjeiden mukaan, otetaan huomioon seinän 

paksuus, kantavuus ja sauman geometria sekä haettava kapasiteetti. Sauman geomet-

ria, kuten sauman leveys, sekä vaijerilenkkiparin lenkkien välinen limittymispituus riippu-

vat seinäpaksuudesta ja valitusta lenkkityypistä. Tulee myös huomioida vaijerilenkeille 

ilmoitetut vähimmäisetäisyydet ja -mitat ja jokaiseen saumaan tulee asentaa vähintään 

kaksi vaijerilenkkiparia. Vaijerilenkkejä ei saa käyttää nostolenkkeinä ja vanhemman oh-

jeistuksen mukaan niitä ei saa suunnitella vetorasitettuihin tai seismisiä tai dynaamisia 

kuormia käsittäviin liitoksiin. Uudemmissa valmistajien ohjeissa kuitenkin myös vaijeri-
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lenkkien vetokestävyys liitoksessa on saatettu esittää. Vaijerilenkkien kestävyydet esite-

tään staattisille kuormille laskettuina ja niiden laskennallinen kestävyys perustuu euro-

koodiin. Lisäksi itse elementtien kestävyyden on oltava riittävä siirtämään liitoksen kaikki 

voimat. (Betoniteollisuus 2012, s. 3; Peikko 2019, s. 6–7, 10, 14) 

Vaijerilenkkien 80–120 kanssa suositellaan käytettävän vähintään T12 koon saumate-

rästä (halkaisija Ø on 12 mm) ja vaijerilenkkien 140 kanssa vähintään T16 saumaterästä 

(Betoniteollisuus 2012, s. 4). Vaijerilenkkityypin yhteydessä ilmoitettavalla luvulla tarkoi-

tetaan vaijerilenkin sisäpuolista ulottumaa millimetreissä vaarnakotelon ulkopinnasta. 

Saumateräksen tulee olla vähintään koko pystysauman pituinen, mutta se yleensä jat-

ketaan lisäksi saumateräksen jatkospituuden verran ylempien seinäelementtien väliin tu-

levaan pystysaumaan, jos päällekkäisten kerrosten pystysaumat ovat samassa linjassa. 

Käytännössä paksuin käytettävä saumateräs on usein T20. Mikäli paksua saumaterästä 

ei sauman tilanpuutteen takia pystytä jatkamaan saumassa limittämällä teräksiä jatkos-

pituuden verran, voidaan saumaterästä sen sijaan jatkaa olemassa olevilla tuotevalmis-

tajien raudoitusjatkosjärjestelmillä. 

 

Kuva 10. Paksummissa seinissä vaarnalenkkejä voidaan asentaa kaksi rinnakkain. 

Jos seinäelementin paksuus on vähintään 250 mm, voidaan 80–120-vaarnalenkkejä 

asentaa kaksi rinnakkain kuvan 10 mukaisesti, mikäli tätä edellytetään sauman leikkaus-

kapasiteetin osalta. Tällöin yhden vaarnalenkkiparin pystysuuntainen leikkauskestävyys 

voidaan kertoa kahdella. (Semtu 2018, s. 4) Etenkin korkearakentamisessa tätä ratkai-

sua käytetään usein rakennuksen alakerroksissa. 

3.2 Pystysaumojen leikkausvoimat ja -ominaisuudet 

Seinäelementtien välisiin pystysaumoihin muodostuu saumansuuntainen leikkausvoima, 

joka on vaaka- ja pystykuormien aiheuttamien voimien kuormitusyhdistelmä. Merkittävin 

ulkopuolinen vaakakuorma maanpäällisille rakenteille on tyypillisesti tuulikuorma, jonka 

vaikutus pyritään vastaanottamaan ja siirtämään kuorman suuntaisilla jäykistävillä sei-

nälinjoilla perustuksille. Jäykistyksestä on kerrottu lyhyesti myös luvussa 2.2. Korkeassa 

asuinrakentamisessa tuulikuorman vaikutus kasvaa entisestään. Muita vaakavoimia 
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ovat esimerkiksi vinouden lisävaakavoima, maanpainekuormat, onnettomuuskuormat ja 

sisäiset pakkovoimat, jotka esitetään eurokoodeissa (Hokkanen 2016, s. 39). Pystykuor-

mat puolestaan muodostuvat lähinnä rakenteiden omapainosta ja lumi- ja hyötykuor-

mista. Leikkausvoimajakauma ei kuitenkaan juuri kehity pystysaumaan pelkistä pysty-

kuormista, jos vierekkäiset elementit ovat täysin tasaisesti kuormitettuja. Vierekkäisten 

elementtien epätasainen kuormitus sekä rakenteiden painumaerot erityisesti paalupe-

rusteisilla rakennuksilla kuitenkin aiheuttavat pystykuormista johtuvia sauman leikkaus-

rasituksia (Moisio 2020). Pystysaumoilla tulee olla riittävän suuri leikkausvoimakestä-

vyys, jotta elementtien muodostaman maston taivutuksesta johtuvat leikkausvoimat vä-

littyvät elementtien välillä ja masto toimisi jäykistävänä rakenteena (Jaakkola 2011 mu-

kaan, s. 42).  

Maanpäällisiä seinäelementtejä kuormittaa poikittaissuunnassa hetkellisesti rakennuk-

sen sivua vasten kerroksittain pääosin tasainen tuulikuorma. Yksinkertaistetusti ajatel-

tuna tuulen aiheuttama kuormitus siirtyy tuulen vastaisilta seinälinjoilta tuulen suuntaisille 

jäykistäville seinille vaakarakenteiden, kuten välipohjien, välityksellä. Tällöin pys-

tysaumoihin ei kerry merkittävän suuria poikittaisia leikkausvoimia, joita vastaan vaijeri-

vaarnalenkeillä on kuitenkin leikkauskapasiteettia valmistajan ilmoittamalla suuruudella. 

Pystysaumojen vaijerilenkkiliitos käyttäytyy poikittaissuunnassa nivelellisenä (Peikko 

2019, s. 5). Tässä työssä keskitytään pystysauman suuntaiseen leikkauskestävyyteen 

ja ominaisuuksiin, joten saumojen poikittainen leikkauskestävyys jätetään tarkemmin kä-

sittelemättä. 

Mastorakenteelle on kimmoteorian mukaisessa ratkaisussa tyypillistä, että seinäele-

menttien pystysaumojen leikkausvoima kertyy tasaisesti kerroksittain. Tällöin leikkaus-

voima on suurimmillaan maston juurella sisältäen maston kaikkien siihen vaikuttavien 

vaakavoimien summan. Todellisessa rakenteen voimajakaumassa numeerisella analyy-

silla selvitettynä suurimmat leikkausrasitukset kuitenkin vaikuttavat maston 1/2 ja 1/3 

korkeuden välillä, jos liitoksen ominaisuudet ovat samat koko maston korkeudella. Lii-

tosten plastisoituminen ja sen aiheuttama liitosvoimien jakautuminen voidaan myös ottaa 

huomioon edistyneemmillä elementtimenetelmän laskentamalleilla, mitä kimmoteoria 

puolestaan ei huomioi. (Jaakkola 2011 mukaan, s. 43) 

Kuvassa 11 on esitetty Jaakkolan (2011) opinnäytetyössä ensimmäisen kertaluvun ana-

lyysillä analysoitu mastoseinän laskentamallin leikkausvoimajakauma koko rakennuksen 

korkeudelle. Malli sisältää yhteensä 10 kerrosta, joista kaksi alinta ovat kellarikerroksia. 

Valtaosa seinän kuormista välittyy sille viereisiltä liittyviltä seiniltä. Kuvan kohdan A vaa-

kavoimien aiheuttamasta leikkausvoimajakaumasta nähdään leikkausvoiman olevan 

suurimmillaan maanpäällisissä kerroksissa 1–3. Lukuarvojen erot seinäelementin eri 
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päissä johtuvat elementin kiinnityksistä viereisiin rakenteisiin, jotka ovat kuormitettuja eri 

suuruisesti. Tällöin myös pystykuormasta aiheutuu pystysaumoihin kokoonpuristumis-

eroista johtuva kohdan B leikkausvoimajakauma. Voimajakaumat on yhdistetty kohdan 

C kuormitusyhdistelmäksi, jonka tasoitettu keskiarvo on esitetty kohdassa D. (Jaakkola 

2011, s. 111–114) Tikkanen (2014, s. 68, 71, 131) toteaakin, että rungon rasitetuimmat 

pystysaumat sijaitsevat kohdissa, joissa liittyvien seinien väliset kuormituserot ovat suu-

rimmillaan. Tikkanen esittää, että hänen työssään rakennuksen jäykistysjärjestelmä on 

mitoitettu numeerisesti kuorimallilla, ja pystysauman leikkausvoimat on laskettu element-

timenetelmällä leikkausmuodonmuutoksen huomioivaa levyteoriaa käyttäen. 

 

Kuva 11. Jaakkola (2011, s. 112) mastoseinän analyysin pystysaumojen leikkaus-
voimajakaumat koko rakennuksen korkeudelle. 

Yksittäisiä leikkausrasituksen piikkejä ei siis yleensä huomioida erikseen vaan määrää-

vimmän kuormitusyhdistelmän tasoitetun keskiarvon perusteella määritetään sauman 

vaatima liitososien määrä ja sitä vastaava leikkauskapasiteetti kerroksittain. Tasoitus-

käytännöllä päästään pienempään sidemäärään, kuin jos sidemäärä valittaisiin suoraan 
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leikkauksen huippuarvon mukaan. Lienee kuitenkin realistista kyseenalaistaa, onko kan-

nattavaa jakaa sauman ylä- tai alareunan leikkausvoiman piikin rasitus koko elementti-

sauman pituudelle siten, että saumassa vaikuttaa tasasuuruinen leikkausvoimajakauma. 

Tällöin ylin tai alin vaijerilenkkipari saattaakin päätyä ylirasitetuksi etenkin silloin, jos sau-

man lenkkijako ei ole kovin tiheä. Luotettavampien tulosten saamiseksi tasoitettu leik-

kausvoimajakauma voitaisiin laatia saumalle useammassa kuin yhdessä osassa. Tasoi-

tus voitaisiin tehdä kerroksittain esimerkiksi kahdessa samanpituisessa osassa tai jakaa 

sauman päädyt omiin metrin pituisiin jakauman tasoituskaistoihin. Vaihtoehtoisesti voi-

taisiin ajatella, että kerrosten välisten laatastojen rengasteräkset ottavat pystysauman 

ylä- ja alareunan kohdalla osaa sauman leikkausvoiman siirtämiseen sen verran, että 

leikkausvoiman piikkien tasoittamista ei välttämättä koeta ongelmalliseksi. Toisaalta ku-

vaajien piikit ovat laskentamallien numeerisessa analyysissä kärjistyvä ilmiö, jolloin to-

dellisuudessa rasitukset saattavat jakautua saumoissa tasaisemmin. 

Pystysauman leikkausrasituksen määrittäminen onnistuu yksinkertaistettuna myös käsin 

laskennalla. Lasketaan saumassa vaikuttava vaakakuormien aiheuttaman momentin pu-

ristusresultantin R [kN] arvo ja jaetaan se saumalle suorakulmaisen kolmion muotoiseksi 

leikkausvoiman jakaumaksi. Tällöin sauman alareunaan muodostuu sauman leikkausra-

situksen maksimiarvo V [kN/m]. Esimerkkitapaus on esitetty kuvassa 12, jota on hieman 

muotoiltu alkuperäisen lähteen esitystavasta. (Kerokoski 2018, s. 5–7) Tässä esitetty 

otaksuma tosin pätee lähinnä kuvan mukaiselle tapaukselle, jossa pystysauma on sei-

nän keskellä. Vaakasiteiden vaadittu kapasiteetti käsin laskennassa voidaan valita joko 

kuvaajan maksimiarvolle tai tasoitetulle kuormalle, joka on leikkausrasituksen keskiarvoa 

suurempi kuten 75 % kuvaajan maksimirasituksesta.  

 

Kuva 12. Seinäelementtien välisen pystysauman rasitus (Kerokoski 2018, s. 5–6). 

 

kN 

kN kN 

V 
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Pienemmissä kerrostalokohteissa saumalinjan saman paksuiset elementit saatetaan liit-

tää rasitetuimman sauman vaatimalla vaijerivaarnalenkkijaolla kaikissa kerroksissa, 

vaikka liitososia voitaisiin vähentää ylempien kerrosten vähemmän rasitetuissa sau-

moissa. Tällöin syynä voi olla esimerkiksi suunnitteluun käytetyn ajan säästön edullisuus 

verrattuna ylimääräisten liitososien hintaan. Korkearakentamisessa kuormat ja leikkaus-

voimien ero rakennuksen koko korkeudella kuitenkin kasvavat entisestään, jolloin raken-

nesuunnittelijan saattaa olla kannattavaa määrittää muuttuva liitososajako muutaman 

kerroksen välein. Määritys kannattaa tehdä myös seinäpaksuuden muuttuessa kerrosten 

välillä. Tämä ei tuota merkittävää laskennallista lisätyötä, jos pystysaumojen (tasoitetut) 

leikkausvoimakuvaajat pystytään tarkistamaan laskentamallista kerroksittain. Tarkista-

minen ja siteiden valinta voi tapauskohtaisesti olla kuitenkin aikaa vievää. 

3.3 Pystysauman liitoksen murtuminen 

Vaijerivaarnalenkeillä varustetulla pystysaumalla on omat sille tyypilliset murtumismuo-

tonsa. Joergensen et al. (2017, s. 2–3) toteavat nykyisin saatavilla olevilla vaijerilenkeillä 

olevan hyvin hauras vetolujuuden murtumismuoto jännitys-venymä-suhteessa, jolloin 

vaijerilenkit eivät täytä eurokoodin vaatimuksia plastiselle venymälle. Korkealujuusteräk-

sestä valmistettujen lenkkien vetolujuus on tyypillisesti vähintään 1000 MPa ja näiden 

nimellinen halkaisija vähintään 6 mm. Hauraan murtumisen ongelmasta pääsemiseksi ja 

jännityksen uudelleenjakautumisen sallimiseksi vaijerilenkkiliitos pitää suunnitella siten, 

että lenkeistä tulee pystysauman liitoksen kestävin osa. Tällöin sauman kuormituskapa-

siteetin tulee määrittää pystysuuntaisen saumateräksen myötääminen yhdessä sauma-

betonin murskaantuminen kanssa, mitkä varmistavat huomattavan varoituksen vauriosta 

ennen liitoksen lopullista murtumista. Kyseinen tutkimus pohjautuu pitkälti Joergensen 

2014 väitöskirjaan. 

Joergensen et al. (2017) käsittelevät tutkimuksessaan vaijerilenkeillä varustetun ele-

menttisauman leikkauslujuutta vaijerilenkkien vetokestävyyden, liitoksen murtumismuo-

tojen ja kokeellisten tutkimusten kautta. Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa esitet-

tyjä liitoksen murtumismuotoja, kun lenkkien vetokestävyyttä käsittelevää aihetta ja sii-

hen liittyviä laskentakaavoja käydään tarkemmin läpi luvussa 3.5.3. Mainitaan kuitenkin 

murtumiseen liittyen, että Joergensenin et al. (s. 3) mukaan vaijerilenkkien ominaisuudet 

saattavat johtaa hyvin korkeisiin keskitettyihin jännityksiin saumabetonin kohdassa, joka 

jää limittyvien vaijerilenkkien rajoittaman alueen sisään. Tällöin vaakasiteillä siirrettävä 

vetojännitys saattaakin olla paikallisen saumabetonin murtumisen rajoittama, kun vaije-

rilenkit leikkaavat saumabetonin läpi. Kyseistä murtumistapaa ei ole helppo mallintaa, 
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minkä takia Joergensen et al. määrittävät vaijerilenkkien vetokapasiteetin likimääräisesti 

yksinkertaistetuilla jännitystiloilla. 

Aiemmissa kuormituskokeissa on havaittu kaksi tyypillistä leikkauskuormitetun pys-

tysauman murtumismuotoa, joissa saumabetonin kestävyys on ollut määräävä. Nämä 

murtomekanismit johtavat plastisuusteorian ylärajalauseen mukaisiin ratkaisuihin vaije-

rilenkkiliitoksessa. Leikkauskapasiteetti on minimi näistä kahdesta ratkaisusta. (Joergen-

sen et al. 2017, s. 5) Plastisuusteorian ylärajalauseen mukaisessa menetelmässä las-

kettu murtokuorma on todelliseen murtokuormaan verrattuna yhtä suuri tai suurempi 

(Suomen Betoniyhdistys ry 2014, s. 33). 

Ensimmäinen mekanismi on mekanismi ilman vinoja myötöviivoja, jolloin myötöviivat 

muodostuvat vain leikkausvoiman suuntaisesti sauman rajapintoihin. Murtoon johtavat 

halkeamat kehittyvät lopulta myötöviivojen kohdalle seinäelementtien välisen leikkaus-

kuormituksen ja sen aiheuttaman siirtymän seurauksena. Murtomekanismi on havaitta-

vissa kuvassa 13, jossa ennen kuormituskoetta sauman yli vedetyt suorat vaakaviivat 

ovat katkenneet rajapinnoissa. Mekanismille on tyypillistä, että suhteellinen siirtymä sau-

man rajapinnoissa on käytännössä sama sauman koko pituudella. Myötöviivat kulkevat 

sauman ja elementtien välisissä rajapinnoissa, mutta vaijerilenkkikoteloiden kohdalla nii-

den täytyy leikata saumabetonin läpi. Tällöin näissä kohdissa plastinen energia hälve-

nee. Sauman ja elementtien väliset pinnat ovat yleensä sileitä koteloiden vaikutusta lu-

kuun ottamatta ja vastustus murtoa vastaan sileissä pinnoissa jätetään huomioimatta. 

Kuvan mukaisesti elementtien oletetaan siirtyvän poispäin liitoksesta siirtymän u muo-

donmuutosvektoreilla (ut, ul) ja (-ut, -ul) pistekuormituksen P vaikuttaessa. (Joergensen 

et al. 2017, s. 5) 

 

Kuva 13. Murtomekanismi ilman vinoja myötöviivoja (Joergensen et al. 2017, s. 5). 
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Toinen murtomekanismi on mekanismi vinoilla myötöviivoilla. Tässä rajapintoihin muo-

dostuvien pystysuorien myötöviivojen lisäksi viivoja syntyy vinosti sauman leveydelle ja 

suhteellinen siirtymä sauman ja elementtien välillä vaihtelee kuorman suunnassa. Vinot 

myötöviivat muodostuvat vaijerilenkkikoteloiden välille ja kulkevat pääsääntöisesti kote-

lon yhdeltä reunalta vastakkaisen kotelon toiseen reunaan. Mekanismi on nähtävissä 

kuvassa 14 ja tapahtuneet siirtymät ovat havaittavissa kuvan sauman yli vedetyistä alun 

perin yhtenäisistä vaakaviivoista. Vasemmassa yläkulmassa elementin ja sauman välillä 

ei ole tapahtunut juuri yhtään siirtymistä, kun taas oikealla puolella saumaa suhteellinen 

siirtymä on merkittävä. Kuvan alalaidassa tilanne on puolestaan päinvastainen. Keskellä 

liitosta siirtymä elementtien suhteen on ollut yhtä suuri, mutta tämä on noin puolet ylä- ja 

alareunassa tapahtuneista suurista siirtymistä. Mekanismi on idealisoitu ja yksinkertais-

tettu kuvassa, missä pystysuorat ja vinot myötöviivat jakavat liitoksen sauman useaan 

osaan, kuvan tapauksessa kolmeen. Osista ylin ja alin ovat edelleen kiinni toisesta ele-

mentistä, kun taas näiden välissä olevat suunnikkaan muotoiset kappaleet, joiden määrä 

riippuu lenkkikoteloiden määrästä, ovat elementeistä irrallaan. Erisuuruiset suhteellisen 

siirtymän u siirtymävektorit on esitetty kuvassa 15. (Joergensen et al. 2017, s. 6) 

 

Kuva 14. Murtomekanismi vinoilla myötöviivoilla (Joergensen et al. 2017, s. 6). 

 

Ennen testausta 
piirretty viiva 

Vino 
myötöviiva 

Keski- 
kappale 

Keskikappale 
levossa 
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Kuva 15. Murtomekanismi vinoilla myötöviivoilla sekä suhteelliset siirtymävektorit 
myötöviivojen kohdilla (Joergensen et al. 2017, s. 7). 

Joergensen et al. (2017, s. 12) toteavat tutkimuksessaan leikkauslujuuden mallin enna-

koivan ensimmäistä murtumismuotoa, kun vaakasiteiden määrä liitoksessa on alhainen. 

Suuremmalla vaakasiteiden osuudella toinen murtumismuoto puolestaan osoittautuu 

kriittiseksi. 

Lisäksi on mahdollista, että vaijerimurtuma määrittää liitoksen kapasiteetin, kun sauma-

betonin puristuslujuus on yli 60 MPa. Tällöin lenkkien vetokestävyys pettää ennen beto-

nin murtumista. Kolmen elementtiseinän T-liitoksessa on myös mahdollista, että vaijeri-

murtuma tapahtuu ensin myös pienemmillä saumabetonin lujuuksilla. Kahden seinän 

tasosaumasta poiketen murtokuorma on T-liitoksessa lähes aina suurempi kuin hal-

keamiskuorma. T-liitoksilla on myös pienempi siirtymiskapasiteetti kuin muuten saman-

tapaisilla kahden seinän liitoksilla.  (Joergensen et al. 2016, s. 3, 10) T-liitoksen erilainen 

käyttäytyminen kuitenkin rajataan tämän työn ulkopuolelle. 

Raudoituksen vaarnavaikutus on liitoksen leikkautumista vastustava ilmiö, joka vaikuttaa 

pystysaumassa lähinnä vasta betonin vaurioitumisen jälkeen. Tässä ilmiössä leikkaan-

tumistasoa vastaan olevassa raudoituksessa tapahtuu leikkausvoimasta johtuvaa muo-

donmuutosta, joka koostuu kolmesta eri komponentista: taivutuksesta, puhtaasta leik-

kauksesta ja nivelöitymisestä. Näistä jälkimmäisimmässä raudoiteteräkseen muodostuu 

plastisia niveliä, joiden välillä tapahtuu siirtymistä johtaen vinoon kulmaan raudoitteessa. 
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(Rainamo 2010 mukaan, s. 34–35) Elementtien välisessä pystysaumassa vaarnavaiku-

tuksen aiheuttavat tyypillisesti vaakasiteet, mutta myös sauman pystysuora sauma-

raudoitus, jos saumaan muodostuu vinoja myötöviivoja. Biswal et al. (2018, s. 578, 581) 

toteavat, että halkeilun jälkeinen sauman leikkauslujuus johtuu pääasiassa vaakasitei-

den tuomasta vaarnavaikutuksesta, mutta kuormansäilytyskyky halkeamisen jälkeen on 

vaijerilenkeillä huonompi kuin U-lenkeillä johtuen vähennetystä vaarnavaikutuksesta. 

Biswalin et at. tutkimuksesta onkin havaittavissa, että U-lenkeillä varustetuissa pys-

tysaumoissa halkeamisen jälkeinen leikkauskapasiteetti kehittyy vaarnavaikutuksesta 

kohtalaisen tasaisesti joko kasvattaen kapasiteettia väliaikaisesti tai lieventäen sen las-

kua. Vaijerilenkkisaumoissa halkeamisen jälkeinen kapasiteetti on puolestaan epätasai-

nen. Joergensenin et al. (2017, s. 8) mukaan leikkausrasitetussa vaijerilenkkiliitoksessa 

ei kuitenkaan voi tapahtua vaakasiteiden vaarnavaikutusta johtuen vaijerilenkkien taipui-

suudesta. Vaarnavaikutus vaijerilenkkiliitoksessa sauman halkeilun jälkeen ei siis ole 

täysin yksiselitteinen asia. 

Käytettäessä plastisuusteoriaa kantavien betonirakenteiden suunnittelussa, tulee huo-

mioida myös betonin lujuuden pienennyskerroin 𝑣. Tämä ottaa huomioon betonin peh-

menemisen ja halkeilukäyttäytymisen sekä muita ilmiöitä, joita ei huomioida yksinker-

taistetuissa plastisissa ratkaisuissa. (Joergensen et al. 2017, s. 8) 

3.4 Pystysauman liitoksen kuormituskokeet ja leikkausjäyk-
kyys 

Liitoksen jäykkyydellä tarkoitetaan liitosta kuormittavan voiman ja siitä aiheutuvan osien 

välisen siirtymän suhdetta. Osilla tarkoitetaan tässä yhteydessä seinäelementtejä ja lii-

toksella niiden välistä pystysaumaa, jota kuormittaa sauman suuntainen leikkausvoima. 

Tässä luvussa käsitellään kyseisen liitostyypin leikkausjäykkyyttä ja tarkastellaan aiem-

pien tutkimusten kuormituskokeiden tuloksia aiheeseen liittyen. 

Riippuen pystysauman käyttäytymisestä sauman suuntaisen leikkausvoiman vaikutta-

essa, seinäelementtien välinen kiinnitys voi olla mitä tahansa täysin jäykän eli monoliitti-

sen ja täysin irrotetun (engl. disjointed) välillä. Jos liitoksen muodonmuutos on mitätön, 

voidaan liitoksen olettaa noudattavan jäykkää käyttäytymistä. Pystysauma on kuitenkin 

selvästi seinäelementtejä heikompi yhtenäisen läpimenevän poikittaisraudoituksen puut-

tuessa, joten sauman jäykkyyttä ei tulisi jättää huomioimatta. Todellisuudessa pys-

tysauman liitoksen jäykkyys on siis jossain jäykän ja vapaan välillä. Jäykkyyskäyttäyty-

misen ennakoimiseksi on tarpeellista luonnehtia liitoksen muodonmuutos. Seinäele-

menttien välinen valettu pystysauma kasvattaa liitoksen muodonmuutosta ja vähentää 
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vaakasuuntaista seinäkiinnikkeiden välistä jäykkyyttä. (Biswal et al. 2018, s. 565) Tark-

kuus pystysaumojen jäykkyyden suhteen kärjistyy korkearakentamisessa, kun työsken-

nellään suurempien liitosrasitusten ja tiukempien vaatimusten kanssa. 

Liitoksen leikkauslujuuteen vaikuttaa useita parametrejä, kuten vaakasiteiden määrä ja 

jakoväli, saumabetonin lujuus sekä sauman leveys. Hammastetussa saumassa leik-

kauslujuuteen vaikuttavat myös leikkaushammastuksen hampaiden määrä ja niiden geo-

metria. Biswal et al. (2018) selvittivät tutkimuksessaan elementtien välisen valetun pys-

tysauman käyttäytymistä leikkausrasituksessa erilaisilla liitosratkaisuilla. Tutkimuksessa 

pohditaan myös malleja liitoksen jäykkyyden laskentaa varten. Tutkimuksen kirjallisuus-

katsausosiossa todetaan, että tasosaumalle on todettu kaksi vaihetta pystysauman lii-

toksen käyttäytymiselle – halkeilua edeltävä ja halkeilun jälkeinen vaihe. Lisäksi tode-

taan aiempien tutkimusten tehneen samantyyppisiä havaintoja vaijerilenkkiliitosten kuor-

mitus-siirtymä-käyttäytymiselle. (Biswal et al. 2018, s. 565, 571) 

Kyseisen tutkimuksen kuormituskokeiden testiryhmien koekappaleissa käytettiin vaaka-

siteinä joko U-lenkkejä tai vaijerivaarnalenkkejä kahden 150 mm paksun elementin väli-

sessä pystysaumassa. Lisäksi käytettiin vaihtelevan lujuista betonia sekä yhtä kolmesta 

erilaisesta saumatyypistä: avointa suoraa saumaa eli tasosaumaa, avointa hammastet-

tua saumaa ja suljettua hammastettua saumaa. Profiilityyppien suomenkieliset nimeämi-

set tässä työssä on määritetty edellä luvussa 3.1. Koekappaleet altistettiin koejärjeste-

lyillä pelkälle saumansuuntaiselle leikkausvoimalle. Kuormituskokeiden aikana seurattiin 

liitoksen halkeamiskuormaa, murtokuormaa ja kuormitus-siirtymä-kuvaajaa.  

Biswal et al. (2018) esittävät tutkimuksessaan taulukot kuormituskokeissa käytettyjen 

koekappaleiden ominaisuuksia ja kokeiden keskeisistä tuloksista, joiden mukaan tehtiin 

tähän työhön taulukot 1 ja 2. Erilaisia testiryhmiä oli kuusi, joissa jokaisessa oli kaksi 

erilaista koekappaletta, joista kullekin tehtiin kaksi toistoa. Ryhmissä 2 ja 5 käytettiin 

PVL-100 vaijerilenkkejä ja ryhmässä 6 RVL-120 vaijerilenkkejä. Koekappaleiden välinen 

sauma oli yhden metrin pituinen. Taulukoissa k/k on vaakasiteiden jakoväli saumassa, 

nlenkki on lenkkiparien lukumäärä, fck,cube,g ja fck,cube,p ovat betonin kuutiolujuuden ominai-

sarvot sauma- ja elementtibetonille, As on saumaraudoitteen kokonaisleikkauspinta-ala, 

fyk on U-lenkkien myötölujuus ja fuk vaijerilenkkien murtolujuus, wj on sauman leveys ja a 

on lenkkiparin välinen lomittumispituus. Ensimmäisten sarakkeiden ryhmätunnuksessa 

P tarkoittaa tasosaumaa, C avointa hammastettua saumaa ja CL suljettua hammastettua 

saumaa. Lisäksi U on merkintä saumassa käytetyille U-lenkeille ja L vaijerilenkeille. Li-

säksi testiryhmälle on esitetty numero 1–6 ja alaryhmä A tai B. Tulokset on kirjattu tau-

lukkoon 2 kolmen numeron tarkkuudelle pyöristettynä. 
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 Kuormituskokeiden testiryhmien ominaisuudet (Biswal et al. 2018, s. 566). 

Testiryhmä 
k/k  

[mm] 
nlenkki 

[kpl] 
fck,cube,g 

[MPa] 
fck,cube,p 

[MPa] 
fyk tai fuk* 

[MPa] 
As 

[mm2] 
wj 

[mm] 
a 

[mm] 

P-U-250 1 A 250 4 43 56 433 402 110 70 

  1 B     48 50         

P-L-250 2 A 250 4 38 49 1666* 120 110 90 

  2 B     45 58         

P-U-125 3 A 125 7 48 50 517 703 110 70 

  3 B     48 52         

C-U-300 4 A 300 3 51 53 433 301 50 80 

  4 B     48 57         

C-L-300 5 A 300 3 61 63 1666* 90 50 80 

  5 B     57 55         

CL-L-300 6 A 300 3 45 48 1333* 90 60 100 

  6 B     55 56         
 

 Kuormituskokeiden tulokset eri testiryhmille (Biswal et al. 2018, s. 570). 

Testiryhmä  
Halkeamis- 

kuorma [kN] 
Halkeamis- 

siirtymä [mm] 
Murtokuorma 

[kN] 
Jäännöslujuus 

[kN] 

P-U-250 1A 189 1,86 189 157 

 1B 218 1,26 218 181 

P-L-250 2A 238 1,13 238 154 

  2B 285 1,27 285 114 

P-U-125 3A 339 0,95 404 176 

 3B 283 0,88 365 354 

C-U-300 4A 269 1,08 352 153 

  4B 284 1,23 389 116 

C-L-300 5A 217 0,84 351 130 

 5B 215 0,88 264 142 

CL-L-300 6A 284 1,11 284 91 

  6B 292 1,27 292 123 
 

Alkuperäisessä tutkimuksessa on käytetty merkintää fcm ilmaisemaan betonin keskimää-

räistä kuutiopuristuslujuutta taulukoissa ja kaavoissa. Eurokoodi ei kuitenkaan tunne tätä 

ilmaisutapaa muulle kuin lieriölujuudelle. Niinpä tässä työssä on tehty oletus, että tutki-

muksessa on tarkoitettu kuutiolujuuden ominaisarvoa fck,cube ja taulukoissa on ilmoitettu 

tämän keskiarvo testatuille koekappaleille. Tämä oletus näyttää täsmäävän tutkimuksen 

luvun 9 laskentatulokseen. Esitetyt taulukot ja myöhemmät kaavat on muutettu vastaa-

maan tehtyä oletusta.  

Taulukon 2 halkeamis- ja murtokuorman tuloksista voidaan tulkita, että tutkimuksessa 

käytetyt leikkausvoiman halkeamisarvo Vcr ja leikkauskestävyyden huippuarvo Vu ovat 

keskenään samat ryhmien 1, 2 ja 6 tapauksissa. Tällöin molemmat vastaavat sauman 

liitoksen leikkauskestävyyden ominaisarvoa VRk. 
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Tasosaumaa koskevien ryhmien 1 ja 2 kuormituskokeiden tuloksista havaittiin, että lenk-

kityypistä huolimatta 250 mm vaakasidejaolla koekappaleiden siirtymä kasvoi lineaari-

sesti kuormituksen suhteen keskenään samalla tavalla, kunnes ensimmäinen halkeama 

muodostui rajapinnassa. Tästä seurasi liitoksen kuormankantokyvyn äkillinen lasku, kun-

nes kuorma alkoi taas kasvamaan vaakasiteiden vaarnavaikutuksen seurauksena. U-

lenkeillä tämä kasvu oli kohtalaisen tasaista ja vaijerilenkeillä verrattain epätasaista. Hal-

keamiskuormasta aiheutunut halkeama kuitenkin määritti liitoksen vaurioitumisen ja tä-

ten murtokuorman. Vaijerilenkeillä varustetun liitoksen halkeamiskuorman huomattiin 

olevan keskimäärin noin 30 % suurempi kuin U-lenkeillä varustetun. Tämä johtuu vaije-

rilenkkikoteloiden teettämästä pinnan epätasaisuudesta ja betonivaarnojen muodostu-

misesta. Kummankin ryhmän kuormitus-siirtymä-kuvaajat on esitetty kuvassa 16 ja näitä 

vastaava normalisoitu kuvaaja tulosten vertailemiseksi kuvan 17 vasemmalla puolella, 

jossa Vcr on halkeamisen aiheuttava leikkausvoiman arvo ja scr on tätä vastaava hal-

keamissiirtymä. Normalisointi tarkoittaa tässä yhteydessä käytännössä sitä, että leik-

kausvoiman ja siirtymän muuttujat V ja s jaetaan niitä vastaavilla halkeamisarvoilla. Ku-

vaajasta havaittiin, että molempien lenkkien tapauksessa vaarnavaikutuksen ansiosta 

rakenne kantoi kuormaa halkeamissiirtymästä vielä 10–14-kertaiseen lopullisen murron 

rajasiirtymään asti. (Biswal et al. 2018, s. 570–572)  

 

Kuva 16. Kuormitus-siirtymä-kuvaajat tasosauman ryhmille 1 (U-lenkit) ja 2 (vaijeri-
lenkit) (Biswal et al. 2018, s. 570). 

Ryhmän 3 (tasosauma, U-lenkit k125) kuormituskokeista puolestaan havaittiin, että mur-

tokuorma oli keskimäärin 25 % halkeamiskuormaa suurempi ja murtoa seurasi asteittai-

nen kuormituksen pieneneminen lopulliseen liitoksen pettämiseen asti. Käyttäytyminen 

oli seurausta ristikkomenetelmävaikutuksesta, kun siteet olivat tiheällä jakovälillä. Ele-

menttisaumoissa U-lenkkien 125 mm jakoväli on kuitenkin epäkäytännöllisen tiheä sei-

näelementtien asennuksen kannalta. (Biswal et al. 2018, s. 571, 581) 
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Kuva 17. Normalisoidut kuormitus-siirtymä-kuvaajat tasosauman testiryhmille (vas.) 
ja hammastetuille testiryhmille (oik.) (Biswal et al. 2018, s. 572, 574). 

Ryhmien 4–6 hammastettujen pystysaumojen tapauksissa siirtymä kasvoi myös alussa 

lineaarisesti kuormituksen suhteen ensimmäiseen sauman halkeamaan asti. Ryhmissä 

4 ja 5 havaittiin tämän jälkeen kuormituskapasiteetin kasvu johtuen diagonaalisauvojen 

eli ristikkovaikutuksen muodostumisesta hampaiden välille niiden puristusmurtoon tai irti 

leikkautumiseen asti. Murtokuorman kapasiteetti oli näissä ryhmissä halkeamiskuormaa 

suurempi keskimäärin noin 40 % U-lenkeillä ja 35 % vaijerilenkeillä. Murron jälkeen kuor-

mitus alkoi laskemaan vaiheittain, mitä siteiden vaarnavaikutus hieman hidasti. Ryhmän 

6 vaijerilenkeillä varustetun suljetun hammastetun sauman halkeamiskuorma oli korke-

ampi muihin vaijerilenkkejä sisältäviin koekappaleihin verrattuna, koska reunapielien li-

säraudoitus vahvisti liitosta. Murtokuorma oli kuitenkin tässä tapauksessa sama kuin hal-

keamiskuorma. Hammastettujen koekappaleiden normalisoitu kuormitus-siirtymä-ku-

vaaja on esitetty kuvan 17 oikealla puolella. (Biswal et al. 2018, s. 572–573) 

Vaijerilenkkien tapauksissa kahdeksankertaisen halkeamissiirtymän kohdalla koekappa-

leiden kuormankantokyky oli selkeästi laskenut halkeamiskuorman arvosta. Tasosau-

malla (ryhmä 2) tämä osuus oli enää 62 %, avoimella hammastetulla saumalla 80 % 

(ryhmä 5) ja suljetulla hammastetulla saumalla 55 % (ryhmä 6). Tätä siirtymää pidettiin 

kuormankantokyvyn rajana ryhmän 2 tyyppisille tapauksille. (Biswal et al. 2018, s. 574) 

Joergensen (2014) käsittelee väitöskirjassaan myös aiempien tutkimusten leikkauskuor-

mituskokeiden tuloksia. Kuvissa 18 ja 19 on esitetty eräiden tällaisten kuormituskokeiden 

kuormitus-siirtymä-kuvaajia vaijerilenkkiliitoksille, joiden tiedot on taulukoitu väitöskirjan 

sivuilla 137 ja 145. Kuvaajien käyttäytyminen on tyypillistä ja pitkälti saman tapaista kuin 

Biswal et al. (2018) kertovat tutkimuksessaan, ja koekappaleet noudattivat luvussa 3.3 

esitettyjä tyypillisiä murtumismuotoja. Verratessa silti huomataan, että kuvan 18 tapauk-

sessa saavutettiin halkeamiskuormaa suurempia jäännösarvoja toisin kuin kuvan 16 ta-

pauksessa. Oleellisinta kuitenkin on halkeamista edeltävä käyttäytyminen, minkä jälkeen 

jäännöslujuuden kehittyminen saattaa vaihdella jokseenkin tapauskohtaisesti. 
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Kuva 18. Pystysauman kuormitus-siirtymä-kuvaajat (Joergensen 2014 mukaan, s. 
139). 

Kuvan 19 testin tapauksessa B liitos uudelleen kuormitettiin kertaalleen ennen lopullista 

murtoa, millä ei vaikuttanut olevan vaikutusta murtokuormaan. Joergensen (2014) mai-

nitsee, että liitoksen syklinen kuormitus, jossa maksimissaan 60 % murtokuorman suu-

ruisesta kuormituksesta vuorotellen poistetaan ja lisätään, ei näyttänyt vaikuttavan mer-

kittävästi liitoksen murtokuormaan. Huomattiin tosin, että kuormitus-siirtymä-kuvaajan 

ensimmäinen huippu katosi kuvan 20 tapauksessa, jossa kuormitettiin kaksilenkkisiä vai-

jerivaarnakoteloita. Tällaisten vaijerilenkkien kuormitus-venymä-käyrät ovat muutenkin 

hieman erilaisia, sillä ne käyttäytyvät sitkeämmin. (Joergensen 2014, s. 146, 153) Hal-

keamisen jälkeen kuormankantokyky ei heikkene näillä yhtä paljon kuin tyypillisillä yksi-

lenkkisillä vaijerikoteloilla, kuten on nähtävissä kuvien 19 ja 20 kuvaajia vertaamalla. 

 

Kuva 19. Pystysauman kuormitus-siirtymä-kuvaajat (Joergensen 2014 mukaan, s. 
147). 

 

Sarja DTU-02.1 (2 koteloparia) Sarja DTU-02.2 (3 koteloparia) 

Sarja ASE-11.2 (4 koteloparia, 1 lenkki/kotelo) 
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Kuva 20. Pystysauman kuormitus-siirtymäkuvaajat kaksoisvaijerilenkille (Joergen-
sen 2014 mukaan, s. 147). 

Joergensen (2014, s. 162) tiivistää vielä kuormituskokeista havaitun käyttäytymisen seu-

raavasti: leikkausvoimasta aiheutuva murtokuorma kasvaa vaijerilenkkikoteloiden mää-

rän, koteloiden poikkipinta-alan ja saumabetonin puristuslujuuden myötä. Murtokuorma 

kasvaa myös lineaarisesti liitoksen vaijerilenkkien määrän myötä, mutta etäisyys vaijeri-

lenkkiparien välillä ei tähän vaikuta. Tiettyyn ylärajaan asti saumateräksen halkaisija vai-

kuttaa myös murtokuorman suuruuteen ja saumateräksen ankkurointi on sen kannalta 

myös tärkeää.  Kaikki kuormitetut liitokset pettivät saumabetonin murtumisen takia ja ne 

käyttäytyivät sitkeämmin, kuin mitä vaijereiden vetokäyttäytyminen antaisi ymmärtää. 

Tämän luvun edellä esitetyistä taulukoista ja kuvaajista kyetään toteamaan, että tyypilli-

sessä tasosauman vaijerilenkkiliitoksessa halkeamiskuormaa vastaava siirtymä on 

yleensä korkeintaan 1,0–1,5 mm. 

Hokkanen (2016, s. 133–134) esittää diplomityössään, kuinka vaijerilenkkisauman leik-

kausjäykkyys Ks voidaan laskea eurokoodin EN 1992-1-1 salliman ristikkoanalogian 

avulla elementtisauman jäykkyyden arviointia varten. Tämä saadaan laskettua Hokka-

sen työssä tarkemmin johdetulla kaavalla 

𝐾𝑠 =
𝑉

∆𝑠
=
𝐸𝑐𝑚 ∙ 𝐵 ∙ 𝑙𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛

2(𝜃)

𝑘/𝑘 ∙ (𝐿 − 𝑡𝑜𝑙)
 ,                                                                                          (3.1) 

missä 

𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛 (
𝐿 − 𝑡𝑜𝑙

𝑑𝑠𝑎𝑢𝑚𝑎
) ,                                                                                                                (3.2) 

ja V on saumansuuntainen leikkausvoima ja ∆𝑠 on sauman alueen pystysuuntainen siir-

tymä. Lisäksi Ecm on betonin keskimääräinen kimmokerroin, B on vaijerilenkkikotelon le-

veys, 𝑙𝑥 on kotelon syvyys, k/k on koteloiden jakoväli, 𝜃 on puristusdiagonaalin kulma, L 

Sarja ASE-11.10 (2 koteloparia, 2 lenkkiä/kotelo) 
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on kotelon pituus, tol on vaijerivaarnalenkkien koteloiden korkeusaseman toleranssi ja 

dsauma on sauman leveys. Kaavan johtamista varten on tehty työssä kerrottuja yksinker-

taistavia oletuksia kuormien ja siirtymien suhteen. Hokkanen kuitenkin toteaa, että kaa-

vaa ei tulisi käyttää sellaisenaan leikkausjäykkyyden määrittämisessä ilman lisätutkimuk-

sia. 

Kaava antaa tuloksen yksikössä kN/mm2 eli kN/m/mm kuvastaen, kuinka paljon leikkaus-

voimaa metrin pituinen osa saumaa vaatii yhden millimetrin siirtymän muodostumiseen. 

Hokkasen esittämä pystysauman geometria ja ristikkoanalogia on näytetty kuvassa 21. 

Luvussa 4.1 kaavan antamia tuloksia käytetään leikkausjäykkyyden vertailussa ja teh-

dään jatkopäätelmä, että kaava ei sovellu käytettäväksi sen antaessa epäluotettavan 

suuria jäykkyysarvoja. 

 

Kuva 21. Hokkasen (2014, s. 132) esittämä sauman geometria ja ristikkoanalogia. 

 

Biswal et al. (2018) puolestaan esittävät tutkimuksessaan koetuloksiin perustuvat 

tasosauman ja hammastetun sauman kuormitus-siirtymä-kuvaajien ehdotukset, jotka 

havainnollistavat tutkittujen saumojen jäykkyyskäyttäytymistä. Kuvaajat on esitetty suo-

menkielisten käännösten kanssa kuvissa 22 ja 23. Kuvaajissa yhtenäinen viiva kuvaa 

halkeamattoman liitoksen ja katkoviiva haljenneen liitoksen käyttäytymistä. Kuvissa on 

esitetty merkintöjä, joista Vres on jäännöslujuus, speak on murtokuormaa vastaava siirtymä 

ja slim on rajasiirtymä. Muut merkinnät on esitetty seuraavissa kappaleissa. 
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Kuva 22. Tasosauman ehdotettu kuormitus-siirtymä-kuvaaja (Biswal et al. 2018, s. 
576). 

 

 

Kuva 23. Hammastettujen saumojen ehdotettu kuormitus-siirtymä-kuvaaja (Biswal 
et al. 2018, s. 576). 
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Tutkimustulostensa perusteella Biswal et al. (2018) esittävät seuraavia kaavoja pys-

tysaumatyyppien leikkausjäykkyyksien laskemiseksi. Alkujäykkyys K0 [kN/m/mm] määri-

tellään leikkausvoiman halkeamisarvon Vcr ja sitä vastaavan halkeamissiirtymän scr suh-

teena. Normalisoitu alkujäykkyys 𝐾0
/
 puolestaan lasketaan mallintamaan alkujäykkyyttä 

leikkausjännityksellä ja nimellisellä leikkausmuodonmuutoksella ilmaistuna. Jäykkyydet 

lasketaan kaavoilla  

𝐾0 = 𝑉𝑐𝑟/𝑠𝑐𝑟                                                                                                                                (3.3) 

ja 

𝐾0
/
=
𝑉𝑐𝑟/𝐴

𝑠𝑐𝑟/𝑤𝑗
 ,                                                                                                                             (3.4) 

missä wj on sauman leveys eli vastakkaisten vaijerikoteloiden välinen etäisyys ja A on 

sauman pystyleikkauksen pinta-ala metrille eli bi x 1000 mm, missä bi on sauman tehol-

linen paksuus. Avoimen suoran sauman eli tasosauman alkujäykkyydelle on johdettu 

koetuloksiin perustuen normalisoidun alkujäykkyyden kautta kaava 

𝐾0 = 25,12√𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒,𝑔 ∙ A/𝑤𝑗                                                                                                 (3.5) 

ja hammastetun sauman alkujäykkyydelle kaava 

𝐾0 = 12√𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒,𝑔 ∙ A/𝑤𝑗  ,                                                                                                     (3.6) 

joissa fck,cube,g on saumabetonin kuutiopuristuslujuuden ominaisarvo. Kaavat perustuvat 

kuormituskokeiden tuloksiin. (Biswal et al. 2018, s. 566–577) Kaavalla 3.5 laskettuja leik-

kausjäykkyyden tuloksia käsitellään luvussa 4.1. Lisäksi Biswal et al. esittävät tutkimuk-

sessaan myös kaavoja leikkauskestävyyden laskemiselle, joista huippuarvon Vu lasken-

takaava tasosaumalle puolestaan esitetään luvussa 3.5.3. 

Biswal et al. (2018) vertaavat tutkimuksen numeerisen analyysin osiossa leikkausrasi-

tettujen pystysaumojen malleja, jotka olivat monoliittinen, irrotettu ja leikkaussiteillä kiin-

nitetty. Siteet olivat mallissa epälineaarisia jousia, joiden tarkoitus oli mallintaa liitoksen 

muodonmuutosta. Verrattuna täysin jäykän mallin liitoksen alkujäykkyyteen, jousilla va-

rustetun mallin alkujäykkyys oli halkeamattomalla liitoksella 85 %, haljenneella liitoksella 

75 % ja irrotetulla liitoksella vain 45 %. Myös kuormankantokyky oli selvästi suurempi 

jäykässä kuin irrotetussa mallissa. Monoliittinen malli voi olla lineaarisessa analyysissä 

konservatiivinen alareunan leikkauksen arvioinnin kannalta, mutta epäkonservatiivinen 

poikittaissuuntaisen lujuuden ja siirtymän suhteen epälineaarisessa analyysissä. (Biswal 

et al. 2018, s. 579–581) 
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3.5 Pystysauman leikkauskestävyys 

Tässä luvussa käsitellään pystysauman leikkauskestävyyden laskentaa eurokoodin, vai-

jerivaarnalenkkivalmistajan ohjeiden ja kahden tieteellisen tutkimuksen mukaisesti. Vai-

jerilenkkiliitoksen kapasiteetti määritetään nykyään tyypillisesti eurokoodin SFS-EN 

1992-1-1 (2015) ohjeistukseen perustuen. Rakennesuunnittelun kannalta suurempi leik-

kauskestävyys on tyypillisesti parempi. 

3.5.1 Muutokset vaijerivaarnalenkkien kapasiteeteissa 

Merkittävä muutos vaijerivaarnalenkkien osalta Suomessa on ollut viime vuosina näiden 

kestävyyksien huomattavat pienennykset tuotevalmistajien ilmoittamissa kapasitee-

teissa. Verrattaessa esimerkiksi Peikon 2016 ja 2019 PVL-vaijerilenkkien teknisiä käyt-

töohjeita, voidaan huomata kapasiteettitaulukoissa ilmoitettujen lenkkiparien leikkaus-

kestävyyksien olevan tietyillä lenkkityypeillä ja betoniluokilla jopa yli puolet pienempiä 

uudemmassa ohjeessa. Peikon vuoden 2020 englanninkielisessä käyttöohjeessa osa 

vaijerilenkkien ilmoitetuista kestävyyksistä ovat lievästi 2019 ohjeen arvoja suurempia, 

mikä vaikuttaa johtuvan siitä, että 2020 ohje ei ole Suomen kansallisen liitteen mukainen. 

Kapasiteettien pieneneminen vaikuttaa olevan seurausta uusien kapasiteettien pohjau-

tumisesta nykyään tarkemmin standardiin SFS-EN 1992-1-1 (2015). Muutoksiin sisälty-

nee olennaisesti standardin luvun 6.2.5 mukaisen ohjeistuksen käyttäminen koskien leik-

kausta eri aikaan valettujen betonien rajapinnassa sekä aiemmat erot tämän luvun tul-

kinnassa. Aiemmin on hyödynnetty muita ohjeita tai omia laskentamenetelmiä kapasi-

teetin määrittämiseen, kuten Betoninormikortti 23:n (2012, s. 44) lenkeillä varustetun be-

tonivaarnan leikkauskestävyyden kaavaa. 

Esimerkiksi Suomen Betoniyhdistyksen tiedotteessa (2020) on todettu Semtun VS-vaar-

nalenkkien sen hetkisten ilmoitettujen kapasiteettien olevan merkittävästi suuremmat 

muiden valmistajien tuotteisiin verrattuna. Tämän ilmoitettiin johtuneen erosta eurokoo-

dien tulkinnassa ja tarkistusten jälkeen korjattujen kestävyysarvojen todettiin olevan sa-

maa suuruusluokkaa muiden valmistajien kanssa. Tiedotteessa todetaan nykyisen stan-

dardin laskentakaavojen antavan pienempiä kestävyysarvoja kuin aiemmat Suomessa 

yleensä käytetyt kaavat. Lisäksi mainitaan, että muutosten ei pitäisi kuitenkaan aiheuttaa 

vaaraa turvallisuudelle vanhojen kapasiteettien mukaan rakennetuissa valmistuneissa 

kohteissa, sillä viimeisen 20 vuoden aikana ei ole tullut tietoon rakenteiden vaurioita, 

jotka olisivat peräisin vaarnalenkkien pettämisestä. 
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Sen lisäksi että eurokoodin mukaiset kaavat tulivat käyttöön, uudistuneita kapasiteetteja 

edeltäneitä kestävyyksiä varten on saatettu tulkita vaijerivaarnalenkkien koteloiden an-

tavan sauman rajapinnoille karheudeltaan standardin EN 1992-1-1 (2015, s. 92) mukai-

sen vaarnatun pinnan. Tällöin laskennallinen leikkauskestävyys on suurempi ja lähellä 

vanhojen ohjeiden arvoja. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vaijerivaarnalenkeillä varustettua 

pystysaumaa ei voida mitoittaa niin, että ne antaisivat rajapinnan työsaumalle vaarnatun 

pinnan muulle kuin pelkälle vaijerilenkkikoteloiden alalle. Tällöin sauman täyden leik-

kauskestävyyden määrittämisessä sauman muulle poikkileikkausalalle tulisi yleensä 

käyttää sileämmän pinnan kertoimia. Tämä on havaittavissa esimerkiksi Peikon (2019) 

teknisestä käyttöohjeesta, jonka liitteessä B on esitetty laskentamenetelmä sauman 

muun poikkileikkauksen rajapinnan karheuden tuoman lisäkestävyyden huomioimiselle. 

Kitkakertoimen määrittäminen ja lisäkestävyyden laskeminen on jätetty rakennesuunnit-

telijan itse halutessa määritettäväksi. Tämä saattaa myös osaltaan selittää nykyiset pie-

nemmät ilmoitetut kapasiteetit, jos lisäkestävyys on ennen sisällytetty vanhoissa kapasi-

teeteissa. Mikäli koko sauman rajapinnan karheuden tuoma lisäkestävyys halutaan huo-

mioida sauman leikkauskestävyydessä, tulee käyttää standardissa esitettyjä rajapinnan 

karheudesta riippuvia kertoimia c ja µ, jotka esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa 

3.5.2. Peikon ohje esittää lähtökohtaisesti hyvin sileän pinnan kertoimen. Karheudeltaan 

vaarnattu pinta vaatisi nähtävästi vaijerilenkkikoteloa leveämmän hammastetun profiilin 

sauman teholliselle paksuudelle. 

Lisäksi Mikkolan (2020) artikkeli käsittelee vaijerilenkkikapasiteettien muuttumisen vai-

kutuksia suunnittelijan näkökulmasta. Artikkelissa on mainittu joitakin samoja huomioita 

kuin tässä työssä, mutta myös useita lisäkohtia muutoksiin, jäykistykseen ja jatkoon liit-

tyen. Artikkeli nostaa esiin tiedonpuutteen muutoksen aiheuttajasta ja valmistajien välis-

ten ohjeiden ristiriitaisuuden. Mikkola esittää (s. 96), että uusia kapasiteetteja kannattaisi 

tutkia tarkemmin vielä koekuormituksilla.  

3.5.2 Rajapinta ja valmistajan mukaiset leikkauskestävyydet 

Seinäelementtien välinen pystysauma on liitos, jossa elementtien ja saumavalun välille 

muodostuu eri aikaan valettujen betonien rajapinnat.  Eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 

(2015) luku 6.2.5 esittää, kuinka leikkaus tällaisessa rajapinnassa määritetään. Leik-

kauskestävyyteen vaikuttaa merkittävästi rajapinnan karheus, joka pystysaumassa mää-

räytyy elementin valmistuksesta tehtaalla elementtisuunnitelmien mukaan. Muotoilusta 

aiheutuva karheus ja kitkan vaikutus parantavat sauman leikkauskestävyyttä. Standardin 

(s. 92) mukaiset sauman rajapinnan karheudesta riippuvat kitka-/muotokertoimet c ja 𝜇 

ovat pinnoille: 
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- hyvin sileä pinta:  c = 0,025…0,10 ja 𝜇 = 0,5 

- sileä pinta:   c = 0,20 ja 𝜇 = 0,6 

- karhea pinta:  c = 0,40 ja 𝜇 = 0,7 

- vaarnattu pinta:  c = 0,50 ja 𝜇 = 0,9. 

Standardin mukaan hyvin sileitä pintoja ovat esimerkiksi teräs-, muovi- tai erikoiskäsitel-

tyä puumuottia vasten valetut pinnat, kun taas sileitä pintoja ovat liukuvaletut pinnat, 

ekstruuderipinnat sekä tärytetyt jälkikäsittelemättömät vapaat pinnat. Karheassa pin-

nassa puolestaan on noin 40 mm välein vähintään 3 mm karheus, joka voidaan saavut-

taa urituksella, kiviaineksen paljastamisella tai muulla menetelmällä. Vaarnattu pinta 

puolestaan saavutetaan kuvan 24 mukaisella hammastuksella, jota ei edellä mainitusti 

voida toteuttaa pelkillä vaijerikoteloilla. Pystysauman kohdalla kuvan uusi betoni tarkoit-

taa myöhemmin valettavaa saumabetonia ja vanha betoni seinäelementin betonia. Jos 

kuormat ovat väsyttäviä tai dynaamisia, niin kertoimen c arvo puolitetaan. (SFS-EN 

1992-1-1 2015, s. 92).  

 

Kuva 24. Vaarnattu työsauma, esimerkiksi hammastettu pystysauma (SFS EN 
1992-1-1 2015, s. 92). 

Eri aikaan valettujen betonien rajapinnan leikkauskestävyyden mitoitusarvo [kN/m2] saa-

daan standardin EN 1992-1-1 (2015, s. 91–92) mukaan laskettua kaavasta 

𝑉𝑅𝑑𝑖 = 𝑐𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜇𝜎𝑛 +
𝐴𝑠
𝐴𝑖
𝑓𝑦𝑑(𝜇 sin𝛼 + cos 𝛼) ≤ 0,5𝑣𝑓𝑐𝑑 ,                                            (3.7) 

missä c ja 𝜇 ovat rajapinnan karheudesta riippuvia kertoimia, fctd on betonin vetolujuuden 

mitoitusarvo, 𝜎𝑛 on rajapinnan normaalijännitys, As on rajapinnan läpi kulkevan raudoi-

tuksen poikkileikkausala, Ai on rajapinnan pinta-ala, fyd on raudoitteiden myötölujuuden 

mitoitusarvo, 𝛼 on raudoitteiden kulma rajapintaan nähden ja fcd on betonin puristuslu-

juuden mitoitusarvo. Lisäksi 𝑣 on leikkauksesta halkeilleen betonin lujuuden pienennys-

kerroin, jolle standardi (s. 86) antaa suositusarvon 



40 
 

𝑣 = 0,6 [1 −
𝑓𝑐𝑘

250 𝑀𝑃𝑎
] .                                                                                                         (3.8) 

Kaavan rajapinnan läpi kulkevaa raudoitusta koskee oletus, että se on ankkuroitu riittä-

västi rajapinnan molemmille puolille täydellä lujuudella. Kapeassa pystysaumassa lenk-

kien ankkuroitumiskapasiteetti kuitenkin jää vaakasiteen vetolujuutta pienemmäksi. Tä-

mäkin selittää osaltaan eroja vanhojen ja uusien leikkauskapasiteettien välillä. (Tikkanen 

2014 mukaan, s. 78).  

Peikko Group Oy:n 2019 teknisen käyttöohjeen mukaan vaijerilenkeillä varustetun pys-

tysauman pystysuuntainen leikkauskestävyys VRd,II [kN/m] voidaan määrittää saumapin-

tojen karheuden huomioon ottavalla kaavalla 

𝑉𝑅𝑑,𝐼𝐼 = 𝑛𝑙𝑒𝑛𝑘𝑘𝑖 ∙ 𝑉𝑅𝑑 + 𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑑 ∙ 𝐴𝑖  /1000 ,                                                                        (3.9) 

missä sauman tehollinen leikkauspinta-ala Ai ilman vaijerikoteloiden alaa on 

𝐴𝑖 = 𝑏𝑖 ∙ 1000𝑚𝑚 − 𝑛𝑙𝑒𝑛𝑘𝑘𝑖 ∙ 𝐵 ∙ 𝐿 .                                                                                  (3.10) 

Näissä kaavoissa nlenkki on vaijerilenkkiparien lukumäärä saumassa metriä kohden ja VRd 

on yhdelle lenkkiparille ilmoitettu leikkauskestävyys. Huomioitaessa saumalle karheuden 

tuoma lisäkestävyys, fctd on vetolujuuden mitoitusarvo, bi on sauman tehollinen paksuus, 

B on vaijerilenkkikotelon leveys ja L on kotelon korkeus. (Peikko 2019, s. 20) Erityisesti 

on huomioitava, että vaijerilenkkien ilmoitetuissa kapasiteeteissa on jo huomioitu kote-

loiden tuoman vaarnauksen täysi vaikutus, minkä takia koteloiden leikkauspinta-ala jä-

tetään huomioimatta saumapintojen karheuden tuomassa lisäkestävyydessä. 

Vaijerivaarnalenkeillä vaarnattua suoraa saumaa ei siis standardin EN 1992-1-1 tulkin-

nan mukaan voida määrittää karheudeltaan vaarnatuksi, vaan tämä edellyttäisi hammas-

tettua saumaa. Peikon 2019 ohjeessa kertoimelle c on esitetty konservatiivinen muotti-

pintaa vasten olevan hyvin sileän pinnan arvo 0,025. Tässä työssä on päätetty esittää 

valinnat, joissa rajapinta on karheudeltaan joko hyvin sileä tai elementin lisämuotoilulla 

vaarnattu. Tällöin c-kertoimen arvo on joko 0,025 tai 0,5. Arvo 0,5 päätetään kuitenkin 

puolittaa 0,25:een. Tämä johtuu siitä, että etenkin korkearakentamisessa rakennukseen 

vaikuttaa puuskaisuudesta johtuvia dynaamisia tuulikuormia, ja pienennetyllä arvolla 

saadaan huomioitua myös varmuutta pystysaumojen valuvirheitä ja saumavalun kutistu-

mista vastaan. Karheuden tuomalla lisäkestävyydellä saadaan pystysauman leikkaus-

kestävyyttä parannettua lähemmäksi aiempien ohjeiden mukaisia kapasiteetteja. 

Tässä työssä valittiin käytettäväksi Peikko Group Oy:n PVL-vaijerilenkkituotteille ilmoi-

tettuja kapasiteetteja valmistajan muuttuneiden kestävyyksien ja tuotteiden keskinäi-
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sessä vertailussa sekä vertailtaessa myöhempien lukujen laskennallisia tuloksia valmis-

tajan arvoihin. Peikon mukaisia kapasiteetteja käytetään, koska kyseiseltä valmistajalta 

on vapaasti saatavilla olevat kattavat tekniset käyttöohjeet ja kapasiteettitaulukot eri vuo-

silta. Erityisesti keskitytään Suomen Betoniyhdistys ry:n hyväksymiin Peikon vuoden 

2019 käyttöohjeen kapasiteetteihin. Näiden todettiin myös olevan hyvin samaa suuruus-

luokkaa R-Group Finland Oy:n teknisessä käyttöohjeessa (2020) taulukoitujen RVL-vai-

jerilenkkien kapasiteettien kanssa, joten valmistajan valinnalla ei ole merkittävän suurta 

vaikutusta työn lopullisessa tulosvertailussa. Lisäksi valmistajilta on saatavissa viimei-

simpiin ohjeisiin lisätyt uudet tuotteet, kuten Peikolla PVL SOLO ja R-Group:lla RVL-

80/9. PVL SOLO vaikuttaa poikkeavilla kotelomitoillaan ja paksummalla vaijerillaan ole-

van eräänlainen vastaus muiden tuotteiden pienentyneisiin kapasiteetteihin. Sillä on 

merkittävästi paremmat leikkaus- ja vetokestävyydet kuin PVL 60-120 -tuotteilla ja sen 

saa asennettua samalle 250 mm maksimijaolle toisin kuin PVL 140 -lenkit. 

PVL-vaijerilenkkiparien pystysuuntaisten leikkauskestävyyksien mitoitusarvot VRd Pei-

kon 2019 ohjeen mukaan on esitetty taulukossa 3. Taulukossa 4 on puolestaan esitetty 

vanhan 2016 ohjeen mukaiset leikkauskestävyydet PVL 60-120 -tuotteille sekä vertailua 

varten vuoden 2019 mukaiset leikkauskestävyydet PVL 60-120 ja PVL SOLO -tuotteille. 

Taulukossa 4 pystysuuntaiset mitoituskapasiteetit VRd,II on esitetty ilmoitetulle jakovälille 

k/k laskettuina. 

 Yhden PVL-vaijerilenkkiparin pystysuuntaisen leikkauskestävyyden ilmoitetut 
mitoitusarvot VRd Peikon 2019 ohjeen mukaan (s. 11). 

 Pystysuuntainen leikkauskestävyys VRd [kN/kotelopari] 

 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

PVL 60-120 13,0 15,2 17,4 19,8 22,0 24,2 

PVL 140 28,0 32,8 37,7 43,0 45,1 46,0 

PVL SOLO 24,6 29,1 33,6 38,4 40,1 40,6 
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 Leikkauskestävyyden mitoitusarvojen VRd,II kapasiteetit eri lenkkijaoilla ja beto-
niluokilla: PVL 60-120 (2016, s. 7) (1), PVL 60-120 (2019, s. 11) (2)  ja PVL 

SOLO (2019, s. 11) (3). 

 Pystysuuntainen leikkauskestävyys VRd,II [kN/m] 

k/k  C25/30 
 

 C30/37 
 

 C35/45 
 

[mm] 2016(1) 2019(2) 2019(3) 2016(1) 2019(2) 2019(3) 2016(1) 2019(2) 2019(3) 

250 153 52,0 98,4 156 60,8 116,4 158 69,6 134,4 

300 132 43,3 82,0 134 50,7 97,0 137 58,0 112,0 

350 116 37,1 70,3 119 43,4 83,1 122 49,7 96,0 

400 105 32,5 61,5 107 38,0 72,8 110 43,5 84,0 

450 96 28,9 54,7 99 33,8 64,7 101 38,7 74,7 

500 89 26,0 49,2 91 30,4 58,2 94 34,8 67,2 

550 83 23,6 44,7 86 27,6 52,9 88 31,6 61,1 

600 78 21,7 41,0 81 25,3 48,5 83 29,0 56,0 

650 74 20,0 37,8 77 23,4 44,8 79 26,8 51,7 

700 70 18,6 35,1 73 21,7 41,6 76 24,9 48,0 

750 67 17,3 32,8 70 20,3 38,8 73 23,2 44,8 
 

Taulukkoon 4 kirjatut PVL-vaijerilenkkien kapasiteetit yleisillä sauman betoniluokilla 

C30/37 ja C35/45 on myös esitetty kuvaajina kuvissa 25 ja 26 muiden vertailtavien vai-

jerilenkkituotteiden kanssa samoilla betoniluokilla. Kerrostalorakentamisessa voidaan 

hyvinkin käyttää vähintään tämän lujuisia saumabetoneita ja korkearakentamisessa jou-

dutaan mahdollisesti käyttämään suurempiakin lujuuksia alempien kerrosten pys-

tysaumoissa riittävän leikkauskestävyyden saavuttamiseksi. 
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Kuva 25. Pystysauman leikkauskapasiteettikuvaajat Peikon PVL-vaijerilenkeille eri 
vuosien ohjeiden mukaan, kun sauman betoniluokka on C30/37. 

 

 

Kuva 26. Pystysauman leikkauskapasiteettikuvaajat Peikon PVL-vaijerilenkeille 
vuosien 2016 ja 2019 ohjeiden mukaan, kun sauman betoniluokka on C35/45. 

 

 



44 
 

Kuvissa on huomattavissa leikkauskestävyyden voimakas pienentyminen PVL 60-120 ja 

PVL 140 -lenkeillä jopa alle puoleen 2016 ja 2019 käyttöohjeiden välillä, kun sauman 

rajapintojen karheuden tuomaa lisäkestävyyttä ei huomioida. Puolestaan 2019 ohjeessa 

yleisillä betoniluokilla SOLO-lenkin ilmoitettu leikkauskestävyys on noin 1,9-kertainen ny-

kyiseen 60–120-lenkkiin verrattuna ja sen saa asennettua samalle jakovälille. Ei kuiten-

kaan ole yllättävää, että rakennesuunnittelu haluaisi löytää keinoja kapasiteettien kas-

vattamiseksi, sillä taulukossa 4 esitetyillä lujuuksilla SOLO-lenkinkin ilmoitetut kapasi-

teetit ovat noin 50–85 % vuoden 2016 mukaisista PVL 60-120 lenkkien kapasiteeteista.  

3.5.3 Leikkauskestävyyden laskentatavat tutkimuksissa 

Tieteellistä tutkimusta tehdään erilaisten liitosten laskennan kehittämiseksi. Tutkimukset 

saattavat yhdistää aiempien tutkimusten havaintoja, teoreettista laskentaa ja/tai kuormi-

tuskokeita esitettävien tulosten todentamiseksi. Tässä luvussa kerrotaan kahden tämän-

kaltaisen tutkimuksen esittämät laskentamenetelmät pystysauman leikkauskestävyyden 

määrittämiseksi. 

Biswal et al. (2018) esittävät tutkimuksessaan tasosauman leikkauskestävyyden huippu-

arvon Vu [kN], joka on määritetty tutkimuksessa tehtyjen kuormituskokeiden perusteella 

aiempien tutkimusten kaavamuotoja mukaillen. Huippuarvo vastaa tasosauman tapauk-

sissa leikkausvoiman halkeamisarvoa Vcr ja leikkauskestävyyden ominaisarvoa VRk, 

mikä on todettavissa luvun 3.4 perusteella. Kaava 3.11 on määritetty vastaamaan tutki-

muksen kokeiden tulosten alarajaa muodossa 

𝑉𝑢 = 0,007𝐴𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒,𝑔 + 0,86𝐴𝑠𝑓𝑠 ,                                                                                    (3.11) 

missä A on sauman pystyleikkauksen pinta-ala metrille, fck,cube,g on saumabetonin kuu-

tiolujuus, As on vaakasiteiden poikkipinta-ala ja fs on näiden lujuus – myötölujuus U-len-

keillä ja murtolujuus vaijerilenkeillä. Huippuarvo on tutkimuksessa esitetty yksiköllä kN, 

mutta tämä saadaan metrin pituista saumaa tarkastelemalla käännettyä yksikköön kN/m. 

Halkeilun jälkeinen jäännöslujuus Vres [kN] saadaan laskettua kaavalla  

𝑉𝑟𝑒𝑠 = 0,5𝐴𝑠𝑓𝑠 ,                                                                                                                        (3.12) 

joka pätee tasosauman tapaukselle. Muita tutkimuksessa näytettyjä kaavoja ei tässä yh-

teydessä esitetä. (Biswal et al. 2018, s. 576–577) 

Joergensen et al. (2017) puolestaan esittävät mallin vaijerilenkkien ennenaikaisen mur-

tumisen estämiseksi, mikä perustuu Joergensenin (2014) väitöskirjaan. Tämän jäykän 

plastisen ylärajan mallin pohjalta johdetaan analyyttiset ratkaisut määrittämään pys-

tysauman vaijerilenkkiliitosten leikkauskestävyys. Plastisen ratkaisun todettiin pätevän 
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hyvin sekä saatujen testitulosten että aiempien kokeiden tulosten kanssa. (Joergensen 

et al. 2017, s. 1–3) Tutkimuksessa käsitellyistä pystysauman kahdesta murtomekanis-

mista on kerrottu tarkemmin luvussa 3.3.  

Esitettävä laskentatapa ja sen kaavat vaativat, että vaijerilenkkien murtuminen ei määritä 

liitoksen kestävyyttä plastisessa mallissa. Joergensenin et al. (2017) mukaan pys-

tysauman leikkauskestävyys voidaan laskea selvittämällä ensin limittyvän vaijerilenkki-

parin vetokestävyys liitoksessa, sillä siirtääkseen leikkausvoimaa liitoksen yli pitää lenk-

kien olla jännitetty vetoon. Tämä johtaa korkeisiin jännityksiin lenkkiparin väliin muodos-

tuvassa saumabetonikiekossa, jonka kautta jännitys kulkee vaijerien välillä. Vetokestä-

vyyden ja koko liitoksen kapasiteetin määrittäväksi osaksi tulee tällöin betonikiekon mur-

tuminen, kun vaijerit leikkaavat sen läpi. Vaihtoehtoisesti kestävyyden voi määrittää 

myös saumateräksen myötäminen, jos se tapahtuu ennen betonikiekon murtumista. Il-

miöiden yhdistelmä on kolmas vaihtoehto. Vaijerivaarnalenkin dimensioiden, lenkin ve-

tolujuuden ja saumabetonin lujuuden lisäksi leikkauskapasiteettiin vaikuttaa siis myös 

saumateräksen halkaisija ja myötölujuus. (Joergensen et al. 2017, s. 3) 

Taulukossa 5 on esitetty Peikon (2019) teknisen käyttöohjeen mukaisten vaijerilenkki-

tuotteiden mitat ja niiden käyttöön liittyvät liitoksen dimensiot, joista suurinta osaa tarvi-

taan seuraavissa laskentakaavoissa. Taulukon arvoja ovat lenkin ulottumispituus SL, ko-

telon leveys Bbox, pituus Lbox ja syvyys Hbox, vaijerin nimellinen halkaisija ∅𝑤, seinäele-

menttien vähimmäispaksuus b, sauman suositeltu leveys wj ja vaijerilenkkiparin välinen 

limittymispituus. Betonikiekon keskimääräinen halkaisija D määritettiin itse Peikon vaije-

rilenkkituotteiden dwg-tiedostokuvista. 

 Peikon (2019, s. 6, 9) PVL-vaijerilenkkiliitoksen mitat sekä määritetty betonikie-
kon keskimääräinen halkaisija D eri lenkkityypeillä. 

  SL Bbox Lbox Hbox Øw  b wj Limitys D 

  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

PVL 60 60 50 160 22 6 80 80 40 39 

PVL 80 80 50 160 22 6 80 100 60 48 

PVL 100 100 50 160 22 6 120 120 80 61 

PVL 120 120 50 160 22 6 120 140 100 65 

PVL 140 140 70 200 32 9 150 160 120 76 

PVL SOLO 80 70 120 32 9 150 100 60 53 

 

Kaavat vaijerivaarnalenkkiliitoksen pystysuuntaisen leikkauskestävyyden laskemiseksi 

esitetään seuraavaksi. Joergensen (2014) ja Joergensen et al. (2017) ovat esittäneet 

kaavat tutkimuksissa. Vaijerilenkkiparin välinen liitos ja osa esitettävien kaavojen lasken-

tamerkinnöistä on esitetty kuvassa 27, jonka tilanne vastaa ideaalista jännitystilaa limit-

tyvien vaijerilenkkien sisään jäävässä saumabetonikiekossa. 
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Kuva 27. Vaijerilenkkien kapasiteetin laskentamerkintöjä (Joergensen et al. 2017, 
s. 3). 

Laskennan ensimmäisessä osassa määritetään vaijerilenkkiparin vetokestävyys. Sau-

materäksen suuntaisesti muodostuu rajoitusjännitys 𝜎𝑐𝑜𝑛 , joka on laskettavissa kaavalla 

𝜎𝑐𝑜𝑛 = 𝐴𝑠,𝐿 ∙ 𝑓𝑦,𝐿  / 𝐴𝑐  ,                                                                                                           (3.13) 

missä As,L on saumateräksen leikkauspinta-ala, fy,L on saumateräksen ominaismyötölu-

juus fyk ja Ac on limittyvien vaijerilenkkien rajoittaman alueen sisään jäävän saumabeto-

nikiekon leikkauspinta-ala. Tämä määritetään kiekon halkaisijan D kautta, joka on tyypil-

lisesti luokkaa 38–65 mm. (Joergensen et al. 2017, s. 4) 

Joergensenin et al. (2017, s. 4) kaavassa 3.14 fcc on rajoitetun saumabetonin näennäi-

nen yksiaksiaalinen lieriöpuristuslujuus, joka on suurempi kuin puristuslujuuden ominai-

sarvoa fck vastaava todellinen puristuslujuus fc. Aiemmassa tutkimuksessa tehtyjen ko-

keiden perusteella lujuuksien suhteen kaava saadaan yksinkertaistettua muotoon 

𝑓𝑐𝑐
𝑓𝑐
=

{
 
 

 
 
1,5 − 1,32

40 − 20
(𝑓𝑐 − 20) + 1,32   𝑘𝑢𝑛 20 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑓𝑐 < 40 𝑀𝑃𝑎

1,65 − 1,5

70 − 40
(𝑓𝑐 − 40) + 1,5      𝑘𝑢𝑛 40 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑓𝑐 < 70 𝑀𝑃𝑎

1,75 − 1,65

100 − 70
(𝑓𝑐 − 70) + 1,65    𝑘𝑢𝑛 70 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑓𝑐 < 100 𝑀𝑃𝑎

.                 (3.14) 

Koska lenkkiparin vaijerit eivät ole täysin samassa tasossa, muodostuu näiden välille 

betoniin vetovoiman välittäviä leikkausjännityksiä. Lisäksi otetaan huomioon rajoitetun 

saumabetonin poikkeava käyttäytyminen. Lujuuden ja jännitysten määrittämisen kautta 

Vaijerikotelo 

Vaijerilenkki 
Saumabetonikiekko, Ac 

Vaijerilenkki 

Vaijerikotelo 

Betonielementti Betonielementti 

Saumateräs 
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saadaan laskettua limittyvien vaijerilenkkien vetokapasiteetti Fwire kaavalla 3.15, minkä 

johtaminen on määritetty tarkemmin alkuperäisessä tutkimuksessa. Kaava esitetään 

muodossa 

𝐹𝑤𝑖𝑟𝑒 = 𝑚𝑖𝑛

{
 

 
(𝑓𝑐 + 4𝜎𝑐𝑜𝑛)𝐷∅𝑤
(𝑓𝑐𝑐 + 𝜎𝑐𝑜𝑛)𝐷∅𝑤

(0,25𝑓𝑐 + 0,75𝜎𝑐𝑜𝑛)𝐴𝑐
0,5𝑓𝑐𝑐𝐴𝑐

  ,                                                                           (3.15) 

missä ∅𝑤 on vaijerin nimellinen halkaisija. Kaavan tuottamista arvoista valitaan näistä 

pienin ja tämän on oltava pienempi kuin itse vaijerin vetomurtolujuus. Tähän tavoittee-

seen yleensä päästään, kun saumabetonin puristuslujuus on alle 60 MPa. Tutkimuk-

sessa on myös esitetty kaavat vetolujuuden pienentämiseen sauman päätyjen vaijeri-

lenkkipareille, jos saumateräs ei ole ankkuroitu riittävälle pitkälle. Tämä pienennys oli 

oleellinen koekuormitusten toteutustavalla, mutta tässä diplomityössä pienennys jäte-

tään huomioimatta ja oletetaan, että saumateräs joko ankkuroidaan tai jatketaan sauman 

molemmissa päädyissä asianmukaisesti. (Joergensen et al. 2017, s. 4–5) 

Laskennan toisessa osassa määritetään pystysauman leikkauskestävyys, joka on pie-

nempi kahden murtomekanismin mukaan lasketuista plastisuusteorian ylärajalauseen 

ratkaisuista, kuten todettiin luvussa 3.3. Ensimmäisen murtomekanismin eli mekanismin 

ilman vinoja myötöviivoja kohdalla määritetään ensin vaakasiteiden mekaaninen suhde 

Ф𝑇 kaavalla 

Ф𝑇 =
𝑛𝑤𝑖𝑟𝑒  𝐹𝑤𝑖𝑟𝑒
𝑓𝑐  𝐴𝑏𝑜𝑥

 ,                                                                                                                 (3.16) 

missä nwire on vaijerilenkkien määrä koteloa kohden (1 tai 2) ja Abox on vaijerilenkkikotelon 

poikkileikkausala, kun kotelon leveys Bbox ja korkeus Lbox kerrotaan keskenään. Lisäksi 

lasketaan pienennyskerroin 𝑣, joka on murtomekanismista riippumatta 

𝑣 =
0,75

√𝑓𝑐
(1 +

1

√𝐿𝑏𝑜𝑥
) .                                                                                                        (3.17) 

Kerroin saumabetonille 0,75 on pienempi kuin Joergensen (2014, s. 97) väitöskirjassa 

esitetyn kaavan arvo 0,88, joka sopii leikkaukselle betonipalkeissa. Tämä johtuu siitä, 

että saumabetonissa kiviaineksen osuus ja koko on pienempi kuin elementtibetonissa, 

jolloin kiviaineksen lukittumisen vaikutus on vähemmän korostunut vinoilla myötöviivoilla. 

(Joergensen et al. 2017, s. 6, 8) 

Lopulta pystysauman leikkauskapasiteetti Pu,0 [kN] murtomekanismille ilman vinoja myö-

töviivoja saadaan määritettyä ylärajan kaavalla 
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𝑃𝑢,0 = 𝑣𝑓𝑐𝑛𝑏𝑜𝑥𝐴𝑏𝑜𝑥

{
 
 

 
 
√
Ф𝑇

𝑣
(1 −

Ф𝑇

𝑣
)      𝑘𝑢𝑛 

Ф𝑇

𝑣
< 0,2

0,25 + 0,75
Ф𝑇

𝑣
     𝑘𝑢𝑛 

Ф𝑇

𝑣
≥ 0,2

 ,                                           (3.18) 

missä nbox on tarkasteltavien vaijerivaarnalenkkiparien määrä (1…n). Kaavan antama 

yläraja on minimoitu siirtymän suhteen, jolloin saadaan optimaalinen ratkaisu. (Joergen-

sen et al. 2017, s. 6) 

Toisen murtomekanismin eli mekanismin vinoilla myötöviivoilla kohdalla puolestaan 

määritetään ensin lenkkiparin vetokestävyys Fwire,0. Koska tässä mekanismissa sauma-

teräs on suoraan osallisena liitoksen toimintaan myötöviivojen ylittäessä saumateräksen, 

ei sen myötölujuutta voida hyödyntää rajoitusjännitysten muodostumiseen saumabeto-

nikiekossa. Vetokestävyys määritetään siis kaavalla 

𝐹𝑤𝑖𝑟𝑒,0 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑓𝑐𝐷∅𝑤
0,25𝑓𝑐𝐴𝑐

 ,                                                                                                     (3.19) 

josta valitaan sen tuottama minimiarvo. Mekaaninen suhde Ф𝑇,0 saadaan laskettua kaa-

van 3.20 mukaisesti 

Ф𝑇,0 =
𝑛𝑤𝑖𝑟𝑒  𝐹𝑤𝑖𝑟𝑒,0
𝑓𝑐  𝐴𝑏𝑜𝑥

 ,                                                                                                            (3.20) 

kun vetokestävyys on selvitetty. (Joergensen et al. 2017, s. 7) 

Vinon myötöviivan pinta-ala Ad lasketaan kaavalla 

𝐴𝑑 = 𝑏√𝑤𝑗
2 + 𝐿𝑏𝑜𝑥

2  ,                                                                                                               (3.21) 

missä b on sauman paksuus ja wj sauman leveys kuvan 28 mukaisesti. Ohessa esite-

tyissä Joergensenin et al. (2017, s. 7) mukaisissa kaavoissa 3.21, 3.22 ja 3.23 sauman 

paksuuden ja leveyden merkinnät on vaihdettu alkuperäisten kaavojen merkinnöistä tä-

hän työhön yhteensopiviksi merkinnöiksi työn sisäisen selvyyden vuoksi. Kaavat on esi-

tetty tutkimuksessa tasosaumalle, mutta suljetussa tai osittain suljetussa saumassa tulisi 

oletettavasti käyttää tehollista sauman paksuutta bi. Saumateräksen mekaaninen suhde 

Ф𝐿 määritetään kaavalla 

Ф𝐿 =
𝑓𝑦,𝐿 𝐴𝑠,𝐿

𝑓𝑐  𝑤𝑗  𝑏
 ,                                                                                                                        (3.22) 

minkä suhteen on myös tehty tässä työssä oletus, että saumateräs on ankkuroitu tai 

jatkettu riittävästi molemmista päistään. Tällöin kaavalla saatua arvoa ei pienennetä. 
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Kuva 28. Työssä käytetyt sauman/seinän paksuus b ja sauman leveys wj. 

Lopuksi murtomekanismille vinoilla myötöviivoilla voidaan määrittää pystysauman leik-

kauskestävyys Pu,1 [kN] kaavalla 

𝑃𝑢,1 = 𝑣𝑓𝑐𝑛𝑏𝑜𝑥𝐴𝑏𝑜𝑥  { 
𝑡𝑎𝑛𝛼

𝑛𝑏𝑜𝑥
∙ ∑  

1/2

𝑠𝑖𝑛 {𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [
𝑛𝑏𝑜𝑥

2(𝑛𝑏𝑜𝑥 − 𝑖)
⁄ 𝑡𝑎𝑛𝛼]}

𝑛𝑏𝑜𝑥−1

𝑖=1

 

+𝑡𝑎𝑛𝛼 [
𝐴𝑑/(𝑛𝑏𝑜𝑥𝐴𝑏𝑜𝑥)

2𝑠𝑖𝑛 {𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [(
𝑛𝑏𝑜𝑥
2
) 𝑡𝑎𝑛𝛼]}

+
𝐴𝑏𝑜𝑥 − 𝑏𝐿𝑏𝑜𝑥
2𝑛𝑏𝑜𝑥𝐴𝑏𝑜𝑥

+ (
Ф𝑇,0

𝑣
−
1

2
)] 

+(
Ф𝐿
𝑣
−
1

2
)

𝑤𝑗𝑏

𝑛𝑏𝑜𝑥𝐴𝑏𝑜𝑥
+
𝑛𝑏𝑜𝑥 − 2

2𝑛𝑏𝑜𝑥

𝐴𝑑
𝑛𝑏𝑜𝑥𝐴𝑏𝑜𝑥

 } ,                                                  (3.23) 

jonka tuottaman ylärajan ratkaisun käsitetään olevan liitoksen siirtymissuhteen tan𝛼 toi-

minto. Optimoitu ylärajaratkaisu voidaan määrittää minimoimalla 𝑡𝑎𝑛 𝛼 suhteen, mutta 

sitä ei voida määrittää analyyttisesti vaan ratkaisu on löydettävä numeerisesti siirtymät 

selvittämällä. Siirtymissuhteelle voidaan kuitenkin määrittää alaraja kaavalla 

𝑡𝑎𝑛 𝛼 =
𝑢𝑡
𝑢𝑙
≥
3

2

𝑛𝑏𝑜𝑥 − 1

𝑛𝑏𝑜𝑥
 ,                                                                                                    (3.24) 

missä ut on vaakasuuntainen siirtymä seinän pituussuunnassa ja ul siirtymä pys-

tysauman pituussuunnassa. (Joergensen 2014, s. 198; Joergensen et al. 2017, s. 7–8) 

Siirtymissuhteen alarajan arvon käyttäminen kaavassa 3.23 johtaa suurempaan leik-

kauskestävyyteen. 

Joergensenin et al. (2017, s. 12) mukaan ensimmäinen murtomekanismi on todennäköi-

nen vaijerilenkkien mekaanisen suhteen ollessa matala ja toinen murtomekanismi, kun 

mekaaninen suhde on korkeampi. Joergensen (2014) esittää tutkimuksensa liitteen B 

taulukoissa B.1 ja B.3 aiempien tutkimusten koekuormitusjärjestelyjä vastaavat lähtöar-

vot ja näitä vastaavat esittämiensä kaavojen mukaiset laskentatulokset. Näistä on ha-

vaittavissa, että toinen murtomekanismi on tuottanut määräävät pienemmät leikkauskes-

tävyyden arvot ainoastaan osalle niistä koetapauksista, joissa vaijerivaarnalenkeissä on 

ollut kaksi lenkkiä vaijerikoteloa kohti. Tämän työn rinnalla tehdyn kaavoja noudattavan 
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taulukkolaskennan perusteella todetaan myös, että toinen murtomekanismi ei juuri tule 

määrääväksi tavanomaisissa yksilenkkisiä koteloita sisältävissä tuotevalmistajan ohjei-

den mukaisissa saumoissa, jotka ovat tämän työn pääpainotus. Lisäksi toisen murtome-

kanismin kaavoilla ei saada selvitettyä analyyttistä optimoitua ratkaisua. Tehdään yksin-

kertaistus luvun 4.1 laskennan tulosvertailua varten, että kaavojen 3.13–3.24 mukaisista 

tuloksista esitetään vain ensimmäisen murtomekanismin mukaiset leikkauskestävyyden 

ratkaisut. 

3.6 Vaakasauman liitos 

Elementtiseinien välinen vaakasaumojen liitos mielletään tyypillisesti poikittaissuun-

nassa nivelellisenä liitoksena. Rakennusten jäykistämisessä yleensä pyritään siihen, 

että kaikki vaakasaumat olisivat pystysuunnassa puristettuja, eli että tuulikuormasta ai-

heutuva vetorasitus ei ylittäisi rakenteiden omasta painosta aiheutuvaa puristusta kan-

tavien elementtiseinien vaakasaumoissa. Puristetuissa saumoissa elementit liitetään toi-

siinsa yleensä alemman seinäelementin yläreunaan elementtitehtaalla valetuilla harjate-

rästapeilla ja vedetyissä saumoissa seinäkenkien mahdollistamalla pulttiliitoksella (Tik-

kanen 2014, s. 79). 

Vaakarakenteet, kuten väli- ja yläpohjalaatat, sidotaan jäykistäviin tai kantaviin seinälin-

joihin, kuten mainittiin luvussa 2.1.2. Sidonta tapahtuu useimmiten elementtiseinien vaa-

kasaumojen kohdalla. Niin ontelo- kuin paikallavalulaattojen kenttien reunoilla kulkee 

myös onnettomuusmitoituksen vaatima jatkuva rengasraudoitus. On oletettavaa, että 

laatasto ja sen rengasteräkset ottavat myös jonkin verran osaa viereisten seinäelement-

tien pystysaumojen leikkauskestävyyteen siirtämällä rasitusta saumalta viereisille raken-

teille laataston tasossa. Tämä mahdollisuus jätetään pystysaumojen mitoituksessa kui-

tenkin yleensä huomioimatta kuten myös tässä työssä. Se kuitenkin tuo pystysaumalle 

mahdollisesti jonkin asteista lisävarmuutta.  

Vaakasauman liitosta ei käsitellä tarkemmin tässä työssä. Esimerkiksi Uimonen (2018) 

tutkii diplomityössään seinäelementtien vaakasauman suunnittelua tarkemmin. Vaaka-

saumaa sekä sen liitosta ontelolaatastoon käsitellään myös korkearakentamisen näkö-

kulmasta Tikkasen (2014) diplomityössä. 
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4. PYSTYSAUMOJEN LASKENTATULOKSET, 
LASKENTAMALLINNUS JA TULOSVERTAILU  

4.1 Leikkausjäykkyys ja leikkauskestävyydet eri menetelmillä 

Tässä luvussa käsitellään luvuissa 3.4 ja 3.5 esitetyillä eri lähteiden mukaisilla laskenta-

kaavoilla laskettuja tuloksia pystysauman leikkausjäykkyydelle ja leikkauskestävyydelle. 

Tuloksia vertaillaan keskenään ja tehdään päätelmiä niiden perusteella. Leikkauskestä-

vyyden osalta tuloksia verrataan myös vaijerilenkkivalmistajan ilmoittamiin arvoihin. Las-

kenta tehtiin Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelmalla. 

Taulukossa 6 on esitetty kaavalla 3.5 Biswalin et al. (2018) mukaan laskettu tasosauman 

leikkausjäykkyys ja taulukossa 7 kaavalla 3.1 laskettu leikkausjäykkyys Hokkasen 

(2016) mukaan. Taulukoiden arvot on laskettu pystysaumoille, joissa on PVL 80 -vaijeri-

lenkit sauman leveyden ollessa 100 mm. Taulukon 6 tuloksille vaijerilenkkien jakoväli k/k 

on vakio 250 mm ja saumapaksuus b muuttuu, kun taulukon 7 tuloksille jakoväli on muut-

tuja ja vastakkaisten vaijerikoteloiden korkeusaseman toleranssi on 20 mm. 

 Pystysauman leikkausjäykkyys Biswalin et al. (2018) mukaan laskettuna 
tasosaumalle. Ylärivin tulokset valitaan leikkausjäykkyyden ylärajaksi. 

 Sauman pystysuuntainen leikkausjäykkyys K0 [kN/m/mm] 

b 
[mm] 

C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

150 206 229 253 266 279 292 

160 220 244 270 284 298 311 

200 275 306 337 355 373 389 

250 344 382 421 444 466 486 
 

 Pystysauman leikkausjäykkyys Hokkasen (2016) mukaan laskettuna. 

 Sauman pystysuuntainen leikkausjäykkyys Ks [kN/m/mm] 

k/k 
[mm] 

C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

250 645 687 708 728 749 770 

300 538 572 590 607 624 642 

350 461 491 505 520 535 550 

400 403 429 442 455 468 481 

450 358 382 393 405 416 428 

500 323 343 354 364 375 385 

550 293 312 322 331 341 350 

600 269 286 295 303 312 321 

650 248 264 272 280 288 296 

700 230 245 253 260 268 275 

750 215 229 236 243 250 257 
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Lähteiden mukaisten ratkaisujen väliset laskentakaavat eroavat merkittävästi siinä, että 

Biswalin et al. (2018) kaavat perustuvat koekuormitusten tuloksiin ja niiden mukaiseen 

jäykkyyden arviointiin. Laskennallisesti selvitetyt tulokset vaikuttavat yhtenevän tutki-

muksen koekuormitusten ja sen numeerisen analyysin osion tulosten kanssa, joten tau-

lukon 6 tulokset on oletettavasti laskettu oikein. Koska Biswalin et al. leikkausjäykkyyden 

kaavoissa ei ole käytetty vaakasiteiden jakoväliä tai niiden dimensioita, herääkin kysy-

mys, pätevätkö kaavat lähinnä vain tutkimuksen koekuormitusten mukaisille saumoille. 

Tasosauman koekuormituksissa sauman paksuus b ja leveys wj olivat 150 mm ja 100 

mm ja PVL 100 -vaijerilenkkien jakoväli oli 250 mm. Näissä kaavoissa koko sauman 

paksuus vaikuttaa merkittävästi leikkausjäykkyyteen sauman pystyleikkauksen pinta-

alan kautta, vaikka pelkkien koteloiden pinta-alan luulisi olevan jäykkyyden kannalta 

merkityksellisempi. Nämä leikkausjäykkyyden kaavat eivät siis ainakaan ilman lisätutki-

muksia sovellu luotettavasti käytettäviksi saumoille, joissa vaakasidejako on harvempi, 

seinän paksuus tai sauman leveys on suurempi tai on käytetty erilaisia vaijerilenkkejä. 

Hokkasen (2016) mukainen teoreettinen kaava puolestaan perustuu laskennallisesti ris-

tikkoanalogiaan. Taulukoiden ylimpien tulosrivien vastaavien saumojen tuloksia vertaa-

malla huomataankin, että Hokkasen mukainen kaava antaa yli kaksinkertaisen arvon. 

Hokkasen kanssa käydyssä keskustelussa (2020) todettiinkin yksimielisesti, että kaava 

antaa todellisuutta selvästi suurempia tuloksia. Tämän pääteltiin johtuvan siitä, että 

kaava huomioi pelkästään koteloiden välille muodostuvien betonivaarnojen vaikutuksen 

pystysuuntaiseen leikkausjäykkyyteen. Se ei huomioi vaijereiden, leikkausvoiman vaa-

kakomponentin eikä vaakasuuntaisen siirtymän eli sauman avautumisen vaikutusta to-

delliseen jäykkyyteen. Hokkasen antamat tulokset joudutaankin jättämään huomioi-

matta, koska kuormituskokeisiin perustuvat taulukon 6 tulokset antavat selvästi pienem-

piä leikkausjäykkyyden arvoja. 

Taulukon 6 ylimmän tulosrivin mukainen ratkaisu voitaisiin mieltää pystysuuntaisen leik-

kausjäykkyyden ylärajaksi PVL 60-120 -lenkeillä, kun lenkkien jakoväli on 250 mm ja 

sauman leveys on 100 mm. Harvemmalla sidejaolla tai leveämmällä saumalla jäykkyys 

havaitusti pienenee. Pienemmän saumaleveyden ja suuremman saumapaksuuden jäyk-

kyyttä kasvattavat vaikutukset voitaisiin varmuuden parantamiseksi jättää huomioimatta 

näiden laskenta-arvojen muuttuessa ylärajaa hyödynnettäessä. Suoralla pystysauman 

profiililla sauman jäykkyyden ei tulisi juuri kasvaa saumaa paksuntamalla, jos rajapintoja 

ei ole karhennettu. Taulukon 6 ylin tulosrivi on siis luotettavin Biswalin et al. mukaan 

laskettava tasosauman leikkausjäykkyys ja se muodostaa jäykkyyden ylärajan. Vaikka 

ylärajaa käyttämällä ei oltaisikaan aivan leikkausjäykkyyden varmalla puolella, on senkin 

käyttäminen parannus täysin jäykkien saumojen käyttämiseen verrattuna. Todellisen 
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jäykkyyden määrityskaavaa pitäisi pohjustaa laajemmalla kuormituskoesarjalla selvästi 

erilaisille pystysaumoille. Seuraavassa luvussa 4.2 pyritään vielä selvittämään vaihtoeh-

toista leikkausjäykkyyttä yksinkertaistetulle pystysauman mallille numeerisen FEM-ana-

lyysin avulla. Luvussa esitetään muun muassa jäykkyyden lineaarinen muuttuminen vaa-

kasidejaon suhteen, minkä avulla voidaan arvioida myös yläraja-arvon muuttumista. 

Pystysauman leikkauskestävyyden tulosvertailua varten leikkauskestävyyksien mitoi-

tusarvot on laskettu Peikon vaijerilenkeille PVL 80 ja PVL SOLO eri mitoitusmenetelmillä. 

Ensin kerrotaan esitettävien tulosten määrittämiseen käytetyt laskennan lähtöarvot, jotka 

on pidetty mahdollisimman yhdenmukaisina eri laskentamenetelmien välillä. PVL 140 

lenkkien tulosten esittäminen on sivuutettu, koska edellä esitetyt lenkit ovat keskenään 

vertailukelpoisempia ja SOLO-lenkkeillä voidaan tiheämmän asennusmahdollisuutensa 

ansiosta saavuttaa suurempi leikkauskestävyyden maksimi. Laskentaesimerkit pys-

tysauman leikkauskestävyyksille eri menetelmillä on esitetty liitteessä A käyttäen PTC 

Mathcad Prime 5 -laskentaohjelmaa. 

Laskettaessa leikkauskestävyyttä standardin EN 1992-1-1 (2015), Joergensenin et al. 

(2017) ja Biswalin et al. (2018) mukaisilla kaavoilla, on tarpeellista tietää rajapinnan läpi 

kulkevan raudoitteen eli vaijerilenkkien teräsvaijerin leikkauspinta-ala. On huomioitava, 

että vaijerin poikkipinta-ala voi olla sen säikeisen rakenteen takia merkittävästi pienempi 

kuin nimelliseltä halkaisijaltaan yhtä suuren terästangon. Poikkipinta-alaa ei usein myös-

kään kerrota erikseen teknisissä käyttöohjeissa. Certex Finland Oy:n verkkosivujen 

(2020) mukaan teräsköyden 6x19-IWS, joka on rakenteeltaan kohtalaisen samantyyppi-

nen kuin vaijerilenkeissä käytetty vaijeri, poikkipinta-ala on halkaisijaltaan 6 mm köydellä 

15,0 mm2 ja 9 mm köydellä 33,9 mm2. Käytetään näitä arvoja laskennassa. Vaijerin lu-

juudelle käytetään Joergensenin et al. ja Biswalin et al. tieteellisten tutkimusten mukai-

sissa ratkaisuissa sen ominaismurtolujuutta, joka on tässä Peikon 2019 ohjeen mukai-

sesti 1770 MPa. Eurokoodin mukaisessa ratkaisussa tulee puolestaan käyttää vaijerin 

myötölujuutta. Koska ei ole tiedossa minkä suuruista mahdollisesti pienennettyä arvoa 

tuotevalmistajat ovat mitoituksissaan tälle käyttäneet, valittiin tässä työssä oletettavasti 

konservatiivinen 1000 MPa myötölujuus vaijerille. 

Lisää käytettyjä pystysauman laskenta-arvoja olivat sauman leveys 100 mm, sauman 

tehollinen paksuus 150 mm, saumateräksen halkaisija 12 mm ja sen myötölujuus 500 

MPa. Lisäksi rajapinnan karheuden c-kertoimelle käytettiin hyvin sileän pinnan arvoa 

0,025 tai vaarnatun pinnan puolitettua arvoa 0,25. Puolestaan µ-kertoimelle käytettiin 

arvoa 0,9 eurokoodin mukaisessa ratkaisussa. Mitoitusarvojen laskennassa betonin osa-

varmuuslukuna 𝛾𝑐 käytettiin arvoa 1,5 ja teräksen osavarmuuslukuna 𝛾𝑠 arvoa 1,15. Las-

kennan pystysauman profiilityyppinä käytettiin tasosaumaa. 
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Kuvien 29 ja 30 leikkauskestävyyksien kuvaajien tulokset eri menetelmillä on määritetty 

yleisille sauman betoniluokille C30/37 ja C35/45, kun käytetään PVL 80 -vaijerilenkin 

kotelomittoja ja sen halkaisijaltaan 6 mm vaijeria. Kuvassa 31 on esitetty leikkauskestä-

vyyden kuvaajat käyttämällä vaijerilenkkiä PVL SOLO sauman betoniluokalla C35/45, 

kun vaijerin halkaisija on 9 mm. PVL 80 valittiin, koska perustuotteista PVL 60-120 se 

käyttää samaa sauman leveyttä (wj) kuin PVL SOLO. Vertailun vuoksi kuvissa on esitetty 

laskettujen tulosten kuvaajien lisäksi Peikon 2016 ja 2019 teknisten käyttöohjeiden mu-

kaisten ilmoitettujen arvojen kuvaajat. Kuvien 29 ja 30 kuvaajien lasketut leikkauskestä-

vyysarvot on esitetty kuvien jälkeisissä taulukoissa. Vastaavanlaiset taulukot laskettiin 

myös SOLO-lenkeille, mutta niitä ei ole työssä näytetty. 

 

Kuva 29. Pystysauman liitoksen leikkauskestävyyskuvaajat kapasiteetin eri määri-
tystavoilla, kun saumabetonin lujuus on C30/37. 
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Kuva 30. Pystysauman liitoksen leikkauskestävyyskuvaajat kapasiteetin eri määri-
tystavoilla, kun saumabetonin luokka on C35/45. 
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Kuva 31. Pystysauman liitoksen leikkauskestävyyskuvaajat kapasiteetin eri määri-
tystavoilla, kun saumabetonin luokka on C35/45. 

Taulukoissa 8 ja 9 on esitetty leikkauskestävyyden mitoitusarvot eri vaakasidejaoilla ja 

betoniluokilla, kun Peikon (2019) nykyisiin kapasiteetteihin on lisätty saumapinnan kar-

heudesta aiheutuva lisäkestävyys kaavan 3.9 mukaisesti. Ensimmäisessä taulukossa c-

kertoimena on käytetty hyvin sileän pinnan arvoa 0,025 (c1) ja toisessa taulukossa vaar-

natun pinnan puolitettua arvoa 0,25 (c2), kuten päätettiin valita luvussa 3.5.2. Arvolla 

0,025 kokonaiskapasiteetti kasvaa jakovälillä 250–750 mm ja on noin 6–23 % valmista-

jan ilmoittamaa kapasiteettia suurempi. Prosenttirajat pysyvät melko samoina sauman 

eri betoniluokilla. Arvolla 0,25 kokonaiskapasiteetti voi vastaavasti olla peräti noin 60–

230 % suurempi jakovälin muuttuessa. 
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 Pystysauman leikkauskestävyys VRd,II eri vaakasidejaoilla ja betoniluokilla Pei-
kon (2019) mukaan sauman karheus huomioiden, kun c on 0,025. 

PVL 80 VRd,II [kN/m]: Peikko (2019); c1 = 0,025 

k/k [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

250 55,5 64,8 74,0 84,0 93,2 102,4 

300 47,0 54,8 62,6 71,0 78,8 86,5 

350 40,9 47,7 54,5 61,8 68,5 75,2 

400 36,4 42,4 48,4 54,8 60,8 66,7 

450 32,8 38,2 43,6 49,4 54,7 60,1 

500 30,0 34,9 39,8 45,1 49,9 54,8 

550 27,7 32,2 36,7 41,5 46,0 50,4 

600 25,8 30,0 34,1 38,6 42,7 46,8 

650 24,1 28,0 31,9 36,1 39,9 43,8 

700 22,7 26,4 30,0 34,0 37,6 41,2 

750 21,5 25,0 28,4 32,1 35,5 38,9 
 

 Pystysauman leikkauskestävyys VRd,II eri vaakasidejaoilla ja betoniluokilla Pei-
kon (2019) mukaan sauman karheus huomioiden, kun c on 0,25. 

PVL 80 VRd,II [kN/m]: Peikko (2019); c2 = 0,25 

k/k [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

250 87,3 100,7 113,8 127,5 140,3 152,9 

300 80,2 92,3 104,2 116,5 127,9 139,3 

350 75,2 86,4 97,3 108,6 119,2 129,5 

400 71,4 81,9 92,2 102,7 112,6 122,3 

450 68,5 78,5 88,2 98,1 107,4 116,6 

500 66,1 75,7 85,0 94,5 103,3 112,1 

550 64,2 73,4 82,4 91,5 100,0 108,3 

600 62,6 71,5 80,2 88,9 97,2 105,3 

650 61,2 69,9 78,3 86,8 94,8 102,6 

700 60,0 68,5 76,8 85,0 92,8 100,4 

750 59,0 67,4 75,4 83,4 91,0 98,5 
 

Standardin EN 1992-1-1 mukaisen taulukon 10 leikkauskestävyyden tulokset on laskettu 

vaijerikotelon levyiselle kaistalle olettaen, että vaijerikotelot toteuttavat vaarnatun työsau-

man mittaehdot luomalla hammastuksen tällä kaistalla. Todellisuudessa PVL 60-120:n 

kotelomitoilla eurokoodin (s. 92) mittaehdot toteutuvat vain 250–350 mm jakovälillä, jol-

loin taulukon mukainen leikkauskestävyys on oikeasti pienempi tätä harvemmalla jaolla. 

Taulukon tulosten laskemiseen on käytetty karheudeltaan vaarnatun sauman puolitettua 

c2-kerrointa 0,25. Leikkauskestävyyttä parantava rajapinnan normaalijännitys on jätetty 

varmuuden takaamiseksi huomioimatta. Tulokset eivät keskimäärin poikkea kovin paljoa 

valmistajan ilmoittamista nykykapasiteeteista. Korkeammilla betonilujuuksilla laskettu 

leikkauskestävyys on valmistajan ilmoittamaa kestävyyttä pienempi tiheimmillä sideja-

oilla. Esimerkiksi luokalla C35/45 laskettu kestävyys on valmistajan ilmoittamaan kestä-

vyyteen verrattuna noin 6 % pienempi k250 jaolla. Edellä esitetyissä kuvissa eurokoodin 
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mukainen kuvaaja on valmistaja-arvojen kuvaajaan verrattuna tiheimmillä jakoväleillä 

”ylempänä” pienemmillä betonilujuuksilla ja ”alempana” suuremmilla lujuuksilla. Erot val-

mistajan arvoihin saattavat johtua lähinnä hieman erisuuruisista laskenta-arvoista. 

 Pystysauman leikkauskestävyys VRd,II eri vaakasidejaoilla ja betoniluokilla stan-
dardin EN 1992-1-1 (2015) laskentakaavoilla laskettuna. 

PVL 80 VRd,II [kN/m]: EN 1992-1-1 (2015) 

k/k [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

250 61,9 63,9 65,7 67,4 69,1 70,7 

300 54,1 56,0 57,9 59,6 61,3 62,9 

350 48,5 50,4 52,3 54,0 55,7 57,3 

400 44,3 46,2 48,1 49,8 51,5 53,1 

450 41,0 43,0 44,8 46,6 48,2 49,8 

500 38,4 40,4 42,2 43,9 45,6 47,2 

550 36,3 38,2 40,1 41,8 43,5 45,1 

600 34,5 36,5 38,3 40,0 41,7 43,3 

650 33,0 35,0 36,8 38,5 40,2 41,8 

700 31,7 33,7 35,5 37,2 38,9 40,5 

750 30,6 32,5 34,4 36,1 37,8 39,4 
 

Taulukossa 11 on esitetty vaijerilenkkisaumalle lasketut leikkauskestävyyden mitoitusar-

vot Joergensenin et al. (2017) mukaisella ensimmäisen murtomekanismin laskentame-

netelmällä eli mekanismilla ilman vinoja myötöviivoja. Tämä antaa valmistajan ilmoitta-

mia arvoja merkittävästi paremmat leikkauskestävyyden tulokset. Vertaamalla huoma-

taan, että taulukon 11 tulokset muuttuvat eri lenkkijaoilla samassa suhteessa valmistajan 

arvojen kanssa. Esimerkiksi sauman betoniluokalla C30/37 Joergensenin et al. mukaiset 

leikkauskestävyydet ovat valmistajan ilmoittamia kestävyyksiä noin 114 % suurempia 

kaikilla jakoväleillä ja noin 103 % suurempia betoniluokalla C35/45. 

 Pystysauman leikkauskestävyys VRd,II eri vaakasidejaoilla ja betoniluokilla Joer-
gensenin et al. (2017) laskentakaavoilla laskettuna. 

PVL 80 VRd,II [kN/m]: Joergensen et al. (2017) 

k/k [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

250 118,3 130,0 141,5 152,7 163,3 173,6 

300 98,6 108,4 117,9 127,2 136,1 144,7 

350 84,5 92,9 101,0 109,1 116,6 124,0 

400 74,0 81,3 88,4 95,4 102,0 108,5 

450 65,7 72,2 78,6 84,8 90,7 96,5 

500 59,2 65,0 70,7 76,3 81,6 86,8 

550 53,8 59,1 64,3 69,4 74,2 78,9 

600 49,3 54,2 58,9 63,6 68,0 72,4 

650 45,5 50,0 54,4 58,7 62,8 66,8 

700 42,3 46,4 50,5 54,5 58,3 62,0 

750 39,4 43,3 47,2 50,9 54,4 57,9 
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Myös Biswalin et al. (2018) kaavojen mukaiset leikkauskestävyydet ovat selvästi valmis-

tajan ilmoittamia kestävyyksiä suurempia. Betoniluokalla C30/37 leikkauskestävyys on 

jakovälillä 250–750 mm noin 67–140 % suurempi valmistajan ilmoittamaan kestävyyteen 

verrattuna ja luokalla C35/45 noin 53–130 % suurempi. Leikkauskestävyydet on kirjattu 

taulukkoon 12. Verratessa huomataan, että mainituilla betonilujuuksilla ja PVL 80 -vaije-

rilenkeillä taulukon 11 tulokset ovat suurempia kuin taulukon 12 tulokset noin 550 mm 

jakoväliin asti. 

 Pystysauman leikkauskestävyys VRd,II eri vaakasidejaoilla ja betoniluokilla Bis-
walin et al. (2018) laskentakaavoilla laskettuna. 

PVL 80 VRd,II [kN/m]: Biswal et al. (2018) 

k/k [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

250 97,3 101,4 106,2 109,2 112,1 115,1 

300 84,0 88,2 93,0 95,9 98,9 101,9 

350 74,6 78,7 83,5 86,5 89,5 92,4 

400 67,5 71,7 76,4 79,4 82,4 85,3 

450 62,0 66,1 70,9 73,9 76,8 79,8 

500 57,6 61,7 66,5 69,5 72,4 75,4 

550 53,9 58,1 62,9 65,8 68,8 71,8 

600 50,9 55,1 59,9 62,8 65,8 68,8 

650 48,4 52,6 57,3 60,3 63,3 66,2 

700 46,2 50,4 55,1 58,1 61,1 64,1 

750 44,3 48,5 53,2 56,2 59,2 62,2 
 

Taulukoissa 13 ja 14 on esitetty tiivistettynä leikkauskestävyyden prosentuaalisten 

osuuksien arvot, kun eri lähteiden mukaisiin leikkauskestävyyden laskentamenetelmiin 

perustuvat tulokset on jaettu valmistajan (Peikko 2019) ilmoittamilla arvoilla. Taulukoiden 

arvoissa ei siis ole tehty prosentuaalisen vertailun vähennyksiä. Taulukossa 13 on esi-

tetty arvot vaijerilenkillä PVL 80 ja taulukossa 14 arvot vaijerilenkillä PVL SOLO. Tulokset 

on taulukoitu kolmelle yleiselle korkearakentamisessa käytetylle pystysauman betoniluo-

kalle vaijerivaarnalenkkien maksimi- ja minimijakoväleillä. Arvot ovat riippuvaisia edellä 

esitetyistä laskennan lähtöarvoista. Lisäksi taulukossa 15 on esitetty prosentuaalinen 

osuus PVL SOLO ja PVL 80 vaijerilenkkien kesken valmistaja-arvoilla sekä lasketuilla 

leikkauskestävyyksillä. Laskentamenetelmillä määritetyt arvot ovat valtaosin valmistaja-

arvoja suurempia ja PVL SOLO:n arvot ovat tietenkin suurempia kuin PVL 80:n. 
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 Leikkauskestävyysvertailu: eri laskentamenetelmillä laskettu PVL 80 -vaijerilen-
kin kapasiteetti jaettuna Peikon (2019) ohjeessa ilmoitetulla kapasiteetilla. 

 C30/37 C35/45 C40/50 

 k250 k750 k250 k750 k250 k750 

Peikko (2019); 
c1=0,025 

107 % 123 % 106 % 122 % 106 % 122 % 

Peikko (2019); 
c2=0,25 

166 % 332 % 163 % 325 % 161 % 316 % 

EN 1992-1-1 
(2015) 

105 % 161 % 94 % 148 % 85 % 137 % 

Joergensen et al. 
(2017) 

214 % 214 % 203 % 203 % 193 % 193 % 

Biswal et al. 
(2018) 

167 % 239 % 153 % 230 % 138 % 213 % 

 

 Leikkauskestävyysvertailu: eri laskentamenetelmillä laskettu PVL SOLO -vaije-
rilenkin kapasiteetti jaettuna Peikon (2019) ohjeessa ilmoitetulla kapasiteetilla. 

 C30/37 C35/45  C40/50 

 k250 k750 k250 k750 k250 k750 

Peikko (2019); 
c1=0,025 

103 % 112 % 103 % 112 % 103 % 111 % 

Peikko (2019); 
c2=0,25 

134 % 221 % 132 % 216 % 131 % 211 % 

EN 1992-1-1 
(2015) 

111 % 152 % 98 % 137 % 88 % 125 % 

Joergensen et al. 
(2017) 

147 % 147 % 144 % 144 % 141 % 141 % 

Biswal et al. 
(2018) 

173 % 211 % 153 % 193 % 136 % 175 % 

 

 Leikkauskestävyysvertailu: eri laskentamenetelmillä laskettu PVL SOLO -vaije-
rilenkin kapasiteetti jaettuna lasketulla vastaavalla PVL 80 -lenkin kapasitee-

tilla.  
 C30/37 C35/45 C40/50 

 k250 k750 k250 k750 k250 k750 

Peikko (2019) 191 % 193 % 194 % 

Peikko (2019); 
c1=0,025 

186 % 174 % 187 % 176 % 188 % 177 % 

Peikko (2019); 
c2=0,25 

155 % 127 % 156 % 128 % 158 % 129 % 

EN 1992-1-1 
(2015) 

203 % 181 % 201 % 179 % 200 % 177 % 

Joergensen et al. 
(2017) 

132 % 132 % 137 % 137 % 142 % 142 % 

Biswal et al. 
(2018) 

199 % 169 % 194 % 163 % 192 % 159 % 

 

Tulkitaan pystysauman leikkauskestävyyden kuvaajien ja taulukoiden tuloksia. Vertaa-

malla voidaan todeta, että PVL 80 -vaijerilenkeillä suurimpaan leikkauskestävyyteen 

päästään tiheimmillä jakoväleillä, eli noin 250–400 mm jaolla, Joergensenin et al. (2017) 
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mukaisilla tuloksilla. Harvemmilla jakoväleillä suurimpaan arvoon päästään Peikon 

(2019) mukaan, kun käytetään esitettyä c2-arvoa rajapinnan ollessa vaarnattu. Hyvin si-

leän pinnan arvolla c1 leikkauskestävyys on tasaisesti hieman valmistaja-arvoa suurempi 

ja standardin EN 1992-1-1 (2015) mukaan ero ei ole keskimäärin kovin paljon suurempi. 

Biswalin et al. (2018) mukainen leikkauskestävyys puolestaan pysyttelee k250 jaolla 

keskimäärin noin 50 % suurempana valmistaja-arvoon nähden ja pysyttelee vanhojen ja 

nykyisten valmistaja-arvojen välillä. 

PVL SOLO -vaijerilenkillä Biswalin et al. mukainen leikkauskestävyys on suurin pienem-

millä betonilujuuksilla tiheillä lenkkijaoilla. Suuremmilla lujuuksilla Joergensenin et al. 

mukainen kestävyys kuroo eron kiinni ja antaa suurimman kestävyyden tiheillä jakovä-

leillä, kun harvemmalla jaolla Peikon mukainen kestävyys pinnan karheuden arvolla c2 

kasvaa suurimmaksi. Eurokoodin mukainen kestävyys sekä Peikon mukainen kestävyys 

arvolla c1 noudattavat melko samanlaista prosentuaalista suhdetta kuin PVL 80 -lenkit. 

Esitettyjen eri laskentamenetelmien ja betonilujuuksien kesken PVL SOLO -lenkkien ka-

pasiteetti voi olla likimain 30–100 % suurempi PVL 80 -lenkkeihin verrattuna. Paksumpi 

vaijeri ja leveämpi kotelo vaikuttaisivat olevan pääsyyt SOLO-lenkkien suurempaan leik-

kauskestävyyteen. Yleisesti prosentuaalinen ero on suurempi tiheämmällä lenkkien ja-

olla. Kapasiteettien ero lenkkituotteiden kesken on pienin Joergensenin et al. mukaan 

laskettuna ja suurin Biswalin et al. ja eurokoodin mukaisilla tuloksilla, joiden kaavat ovat-

kin riippuvaisempia vaijerin poikkipinta-alasta. 

Tuotevalmistajien ilmoittamien kapasiteettien pienentyminen parin viime vuoden aikana 

on aiheuttanut pystysaumojen suunnittelun uudelleen pohtimista rakennesuunnittelussa, 

mitä esitettiin hieman luvussa 3.5.1. Eurokoodin mukaisella rajapintojen hammastuksella 

voitaisiin päästä lähelle entisiä arvoja, mutta todellisuudessa etenkään korkearakenta-

misessa ei kannattaisi varmuuden takaamiseksi käyttää suurinta mahdollista c-kerrointa 

0,5 ja vaarnaus aiheuttaisi lisäkustannuksia elementtituotannossa. Joergensenin et al. 

(2017) mukainen laskenta antaa nykyisiä valmistaja-arvoja merkittävästi suuremman 

leikkauskestävyyden ja pohjautuu teoreettiseen laskentaan Joergensenin (2014) väitös-

kirjan mukaan, jonka tuloksia on vahvistettu kuormituskokeilla. Tämä poikkeaa Biswalin 

et al. (2018) mukaisesta leikkauskestävyyden määritystavasta, joka perustuu pääasi-

assa tutkimuksen omiin kuormituskokeisiin ja mukailee aiempia tutkimuksia. Joergense-

nin et al. mukaisten tulosten kuvaajat jäävät yleisemmillä sauman betoniluokilla entisten 

valmistaja-arvojen kuvaajien alapuolelle, joiden suhteen tuloksilla olisi varmuutta. Tulok-

set vaikuttavat siis uskottavilta ja luotettavilta, joten Joergensenin et al. mukaisen pys-

tysauman leikkauskestävyyden määritys vaikuttaisi olevan perusteltua. Eurokoodin jat-

kokehityksessä saattaisi olla syytä tutkia lisää, onko nykyisen standardin EN 1992-1-1 
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(2015) tapa laskea rajapinnan leikkauskestävyys tosiaan kannattavin menetelmä vaije-

rivaarnalenkeillä varustetun pystysauman leikkauskestävyyden luotettavaan määrityk-

seen. 

4.2 Pystysauman 2D-laskentamallinnus 

Luvuissa 4.2, 4.3 ja 4.4 suoritetaan diplomityön kolmiosainen laskentamalliosuus. Mal-

linnuksessa käytetään Dlubal Softwaren RFEM-ohjelmaa (versio 5.21), joka on element-

timenetelmää käyttävä rakenneanalyysi- ja suunnitteluohjelmisto. 

Laskentamalliosuuden ensimmäisessä osassa mallinnettiin RFEM-ohjelmalla yksinker-

taistettu 2D-malli kahdelle vierekkäiselle seinäelementille ja niiden väliselle vaijeri-

vaarnalenkeillä varustetulle leikkausrasitetulle pystysaumalle. Tavoitteena oli selvittää 

ohjelman numeerisen laskennan avulla mallinnetun sauman jäykkyyttä ja jännitysten ja-

kautumista. Malli laadittiin siten, että se vastaisi kohtalaisen realistisesti todellista koe-

kuormitusjärjestelyä, kuten on esitetty esimerkiksi Biswalin et al. (2018) ja Joergensenin 

et al. (2017) tutkimuksissa. Kuvan 32 vasemmalla puoliskolla on esitetty laadittu 2D-malli 

PVL 80 -lenkeillä varustetusta perustapauksesta. Oikealla puolella on tätä vastaava mai-

nittujen tutkimusten tyylinen mittapiirustus, joka vastaisi mallin käännöstä todelliseksi 

koekuormitustilanteeksi ilman myöhemmin mainittavia mallin yksinkertaistuksia. 

      

Kuva 32. Vasemmalla luotu 2D-laskentamalli ja oikealla vastaava mittapiirustus. 
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Mallista tehtiin kaksi hieman erilaista perustapauksen versiota. Nämä vastaavat vaijeri-

lenkkityypeillä PVL 80 sekä PVL SOLO varustettuja pystysaumoja vaijerikoteloiden geo-

metrian, sauman leveyden sekä vaijereiden osalta. Profiililtaan sauma on avoin ja suora 

eli tasosauma. Perustapauksissa saumaan on mallinnettu neljä vaijerivaarnalenkkiparia 

250 mm jakovälillä. Sauman kokonaispituus on mallissa 1210 mm, mutta vaijerilenkki-

parien määrän ja jakovälin mukaan mallin tarkoitus on vastata yhden metrin pituista sau-

man osaa pidemmässä saumakokonaisuudessa. Lisäksi perustapauksissa sauman le-

veys on 100 mm ja saumaa kuormittaa 100 kN suuruinen alaspäin suuntautuva piste-

voima P, joka vaikuttaa toisen seinäelementin konsolin yläreunassa keskeisesti sauman 

suhteen. 

Laskentamallin tasossa globaalin vaakasuunnan akseli on X ja pystyakseli on Z. Vasem-

manpuoleisen seinäelementin alareuna on jäykästi tuettu sen siirtymien estämiseksi, ku-

ten on nähtävissä kuvassa 32. Koska kyseessä on 2D-malli, on katsomissuunnan eli 

globaalin Y-akselin suuntaiset siirtymät estetty. Tämä myös vastaa jokseenkin realisti-

sesti todellisen seinälinjan tapausta, jossa laatastot ja tapitukset hillitsevät ylä- ja alareu-

nojen siirtymiä. 

Laaditussa mallissa on tehty yksinkertaistuksia todelliseen saumaan verrattuna. Pysty-

teräs on jätetty saumasta pois, koska 2D-mallissa lenkkien, pystyteräksen ja saumabeto-

nin muodostamaa liitosta ei täysin realistisesti pystytä toteuttamaan. Sen sijaan vaijeri-

lenkkiparien lukittuminen saumateräksellä on korvattu yksittäisillä suorilla vaijereilla, 

jotka kulkevat sauvoina sauman poikki. Lisäksi saumabetoni on mallinnettu vain vastak-

kaisten vaijerilenkkikoteloiden väliin eikä koko sauman pituudelle. Yksinkertaistetusti aja-

tellen leikkausvoima siirtyy elementtien välillä vain koteloparien väliin muodostuvien vai-

jerin vaakakomponentin ja vinon puristuskomponentin eli betonivaarnan kautta, jos be-

tonien välinen rajapinta oletetaan yksinkertaistetussa mallissa muuten täysin sileäksi. 

Sauman jäykkyys on tällöin riippuvainen lähinnä näistä komponenteista, joten vain kote-

loiden väliset kohdat saumasta on huomioitu. Saumavalun paksuus on määritetty olevan 

mallissa vain vaijerikotelon levyinen eli 50 tai 70 mm lenkkityypin mukaan, koska vain 

tällä sauman paksuudelle betonivaarnat vaikuttavat. 

Elementit ja koteloparien väliset saumavalukappaleet on mallinnettu ohjelmassa pintoina 

(engl. surface). Seinäelementtien pinnat on määritetty täysin jäykiksi (engl. rigid), mitä 

todellisessa koekuormituksessa melkein vastaisi elementtien riittävä raudoittaminen. Tä-

hän valintaan päädyttiin muutamasta syystä. Haluttiin, että elementtien taipumasta ai-

heutuvat rasitukset eivät vaikuttaisi tuloksiin ja että liitosta kuormittava pistevoima toimisi 

saumassa puhtaana leikkausvoimana. Mallin kuormituskoeasetelma on huomattavasti 
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alttiimpi elementtien taipumisesta aiheutuville eroille kuin todellisen seinälinjan pidem-

mät tasaisemmin kuormitetut elementit. Valinnalla saatiin myös rajattua pois elementtien 

paksuus, joka olisi yksi tuloksiin elementtien taipuman kautta vaikuttava muuttuja. Tulos-

ten vertailua varten tehtiin kuitenkin myös yksi poikkeustarkastelu 150 mm paksuilla sei-

näelementeillä, joilla oli niiden betoniluokkaa vastaava standardijäykkyys. Betoniluokka 

on sama kuin saumabetonilla. Mallin pintojen materiaaliominaisuudet määräytyvät ohjel-

man materiaalikirjastosta valitun standardin mukaisen betoniluokan mukaan. Eri luokkia 

käytettiin tulosten vertailemiseksi, kuten esitetään myöhemmin. 

Vaijerit ovat mallissa vetosauvoja (engl. tension member), joiden päädyt on kiinnitetty 

jäykästi vastakkaisten seinäelementtien ulkoreunoihin. Sauvat siirtävät vain vetovoimia 

sauman yli. Vaijereiden sisäisissä mallin tiedoissa niille määritettiin ympyräpoikkileikkaus 

ja materiaaliksi ohjelman materiaalikirjastosta lujuuden 1570/1770 esijännitetty vaijeri. 

Poikkileikkauksen halkaisijan mitta valittiin siten, että vaijerin poikkileikkausalaksi saatai-

siin likimain luvussa 4.1 esitetyn suuruinen arvo 15,0 mm2 tai 33,9 mm2. Täten PVL 80 -

lenkeillä poikkileikkauksen halkaisijaksi asetettiin 4,4 mm ja PVL SOLO -lenkeillä 6,6 

mm. Nämä vastaavat poikkileikkauspinta-aloja 15,2 mm2 ja 34,2 mm2. 

Betonipinnoille ja vaijerisauvoille asetettiin materiaalimalliksi isotropic linear elastic, eli 

materiaalit ovat isotrooppisia, lineaarisia ja elastisia. Kuten luvussa 3.4 esitetään, pys-

tysauman jäykkyyden lineaarinen käyttäytyminen on tyypillistä ennen halkeilua, joten 

laskentamallissa edettiin tällä valinnalla. Laskentaparametreissä analyysimenetelmäksi 

valittiin geometrically linear analysis. Tämän luvun lopussa esitettävässä poikkeustar-

kastelussa kuitenkin suoritettiin myös epälineaarinen laskenta. 

Kuva 33 on lähikuva mallin yhden koteloparin välisestä vaijerivaarnalenkkiliitoksesta, 

missä on myös nähtävissä muodostettu elementtiverkko. Saumabetonipintojen element-

tiverkon tavoitemitaksi asetettiin 5 mm ja seinäelementtien verkoille 20 mm. Tiheällä ele-

menttiverkon jaolla saadaan riittävän tarkat arvot sauma-alueen rasituksille ja siirtymille. 

Kuvan keskellä on koteloiden väliin muodostuva osa saumabetonia, johon on piirretty 

havainnollistus leikkausvoiman komponenttien suunnista ja betonivaarnan muodostumi-

sesta. Saumabetonin ulkoreunojen geometria vastaa seinäelementtien hammastuksen 

sisäpuolelle menevältä osaltaan PVL-lenkkien valmistajan ilmoittamia koteloiden tark-

koja mittoja. Mallissa saumabetoni ja seinäelementit on irrotettu toisistaan 5 mm leveillä 

irrotuskaistoilla, jotta saumasta ei tulisi laskennassa todellista jäykempi mallin pintojen 

liittyessä toisiinsa. 
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Kuva 33. 2D-mallin yksinkertaistettu vaijerivaarnalenkkiliitos, sen elementtiverkko ja 
havainnollistetut leikkausvoiman komponentit. 

Mallin liitosalueesta tehtiin alustavissa kokeiluissa useampi erilainen versio, kunnes lo-

pulta päädyttiin nykyiseen kuvan 33 mukaiseen ratkaisuun. Saumabetonin vinon betoni-

vaarnan vaakasuuntaiset päädyt on määritetty jäykiksi (katkoviivat) koteloiden syvyyden 

mukaiselle pituudelle. Myös näitä vasten olevat elementtien vaakareunat kotelosyven-

nyksessä asetettiin jäykiksi. Valinnalla pienennetään laskentamallin numeerisessa las-

kennassa muodostuvia rasituspiikkejä nurkka- ja tukipisteissä ja jaetaan rasitukset laa-

jemmalle jäykälle puristuspinnalle. Vastakkaisten jäykkien reunojen väliin on asetettu 

jäykkä sauva siirtämään puristuskomponentin rasitukset irrotuskaistan yli. Sauva on toi-

sesta päästään jäykästi kiinni seinäelementin reunassa ja toisesta päästään nivelellisesti 

kiinni betonivaarnan jäykän päädyn puolivälissä. Betonipinnat on irrotettu toisistaan irro-

tuskaistoilla linjojen vapautusten sijaan lähinnä selkeyden ja virheiltä välttymisen vuoksi. 

Lisäksi käyttämällä esitettyjä yksittäisiä sauvoja betonivaarnan päädyissä vältyttiin suu-

rien puristuksen ja vedon voimaparien sekä momentin muodostumiselta saumabetonin 

tukialueilla. Nykyisellä ratkaisulla veto välittyy liitoksessa nimenomaan vaijerin kautta ja 

saumabetonissa vallitsee tukialueilla vain puristusjännityksiä. 

Ohjelman suorittaman laskennan jälkeen pystyttiin tarkastelemaan tuloksia. Sauman 

leikkausvoimasta aiheutuvan sisäisen pystysuuntaisen jännityksen 𝜎𝑦 jakautuminen vai-

jerikoteloiden välisessä saumabetonissa on esitetty mallista otetussa kuvassa 34, kun y 

on betonipinnan lokaali pystyakseli. Kuvassa 35 on puolestaan esitetty pääjännityksen 

𝜎2 jakautuminen minimiarvojen pääakselin 2 suunnassa. Kuvat on esitetty 2D-mallin PVL 

80 -lenkkien perusversion puristusrasitetuimmasta eli alimmasta liitoksesta, kun betoni-

lujuusluokka on C35/45, saumabetonin paksuus on 50 mm, vaijerilenkkien jakoväli on 

Vetokomponentti 
(vaijeri) 

 

5 mm leveä 
irrotuskaista 

Jäykät pintojen 
reunat 
 

Jäykkä sauva: 
päädyt jäykkä 
sekä nivelpäinen 

Siirtymien  
tarkastelupiste 



66 
 

250 mm ja kuvan 32 mukaista saumaa kuormittava pistevoima on 100 kN. Kuvien erivä-

risistä jännitysten vyöhykkeistä ja niille esitetyistä rajoista on nähtävissä, kuinka vino be-

tonivaarna muodostuu negatiivisesta puristuksesta koteloiden muodostaman hammas-

tuksen välille. Rasitushuiput kärjistyvät mallissa tehdyssä numeerisessa analyysissä ly-

hyillä tukipinnoilla todellista suuremmiksi, mutta muuten jännitykset pysyvät saumabeto-

nin puristuslujuutta pienempinä. 

 

Kuva 34. Leikkausvoiman jakautuminen pystysuuntaiseksi jännitykseksi koteloparin 
välisessä saumabetonissa, kun P = 100 kN. 

 

 

Kuva 35. Pääjännityksen 𝜎2-minimiarvojen jakautuminen koteloparin välisessä sau-
mabetonissa, kun P = 100 kN. 
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Verrattaessa kuvassa 32 esitetyn laskentamallin neljän päällekkäisen vaijerilenkkiparin 

100 kN kuormasta aiheutuvia rasituksia keskenään, nähtiin puristusjännitysten ja veto-

voimien muuttuvan liitosten välillä. Suurin vaijerin vetovoima sijaitsi sauman ylimmässä 

liitoksessa, kun taas pienin sijaitsi alimmassa. Saumabetonin puristusjännityksen osalta 

tilanne oli päinvastainen. PVL 80 -lenkkien mallin perustapauksessa puristusjännitys oli 

hieman yli 70 % suurempi alimmassa liitoksessa ylimpään verrattuna. Vaijerin vetovoima 

oli puolestaan noin 7 % suurempi ylimmässä liitoksessa alimpaan verrattuna. Näin lyhy-

ellä saumalla on kuitenkin vaikea määrittää varmasti, tapahtuiko muutos lineaarisesti tai 

tasaisella prosentuaalisella kasvulla. Mallin PVL SOLO -lenkkien perustapauksessa vas-

taavat tulokset olivat yli 40 % ja noin 4 %.  

Seinäelementtien välisiä pysty- ja vaakasiirtymiä havainnoitiin kuvassa 33 näytetyssä 

liitoksen siirtymien tarkastelupisteessä. Tämä on elementin uloimmassa pinnassa beto-

nien välisessä rajapinnassa ja kuten luvussa 3.3 esitettiin, tapahtuu saumabetonin hal-

keaminen yleensä tässä pystysuunnan tasossa. Mallissa pystysiirtymä pysyi samana 

sauman eri liitosten vastaavissa pisteissä, mikä vastaa ensimmäisen murtomekanismin 

käyttäytymistä. Vaakasiirtymä pisteissä vaihteli hieman ja oli suurimmillaan ylimmässä 

liitoksessa ja pienimmillään alimmassa. 

Taulukkoon 16 on kirjattu laskentamallin tuloksia sen molemmilla vaijerilenkkityyppien 

versioilla. Mallia myös muokattiin hieman perustapauksesta laskentojen välillä eri ta-

pausten tulosten selvittämiseksi. Esimerkiksi saumabetonin lujuutta muutettiin eräissä 

tapauksissa ja vaijerilenkkien 500 mm jakovälin tapauksissa sauman ylin ja toiseksi alin 

vaijerilenkkipari poistettiin. Taulukon mukaisissa tapauksissa, joissa saumassa on kak-

sinkertainen määrä vaijerilenkkejä eli kaksi koteloa rinnakkain, sovellettiin mallia kaksin-

kertaistamalla saumabetonin paksuus 100 tai 140 millimetriin lenkkityypin mukaan ja li-

säämällä toiset vaijerit 5 mm alkuperäisten yläpuolelle. Lisäksi taulukossa 17 on esitetty 

tuloksia mallin muutetuille versioille, joissa sauman leveyttä wj on vaihdettu. Betoni-

luokka, jakoväli ja pistekuorma vastaavat tässä muuten perustapausta. 

Taulukoissa k/k on vaijerilenkkien jakoväli, Fw,max on vaijerilenkkien suurin vetovoima, 

σy,min on saumabetonin suurin pystysuuntainen negatiivinen puristusjännitys ja σ2,min on 

suurin pääakselin 2 suuntainen negatiivinen pääjännitys. Suurin pystysuuntainen nega-

tiivinen siirtymä alaspäin on uz,min, kun ux,max on suurin vaakasuuntainen siirtymä. Lisäksi 

|𝐾𝑧| on käsin laskettu sauman pystysuuntaisen jäykkyyden itseisarvo, kun saumaa kuor-

mittava pistevoima P on jaettu siirtymän uz,min arvolla. Siirtymien arvot on tarkasteltu 

edellä mainituista sauman rajapinnan pisteistä. Kirjatut betonin jännitykset on puolestaan 
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katsottu sauman koteloiden välisten saumabetonipintojen pinta-alakeskiöistä, mikä an-

taa selkeämmän kuvan betonivaarnan yleisestä jännitystasosta ilman laskentamallissa 

korostuvia vaarnan päätyjen tukialueiden kohonneita jännityksiä. 

 Laskentamallin ominaisuuksia ja tuloksia, kun saumaa kuormittava piste-
kuorma P on 100 kN. 

Lenkki- Betoni- k/k Fw,max σy,min σ2,min uz,min ux,max |𝑲𝒛| [kN 

tyyppi luokka [mm] [kN] [MPa] [MPa] [mm] [mm] /m/mm] 

PVL 80 C30/37 250 20 -4,3 -8,5 -0,8 1,0 130 

  C35/45 250 20 -4,3 -8,5 -0,8 1,0 130 

    500 39 -8,3 -16,2 -1,5 2,0 65 

  C40/50 250 20 -4,3 -8,5 -0,8 1,0 130 

2x  
PVL 80 

C35/45 250 10 -2,2 -4,3 -0,4 0,5 256 

PVL 
SOLO 

C30/37 250 28 -2,6 -7,9 -0,8 0,7 130 

  C35/45 250 28 -2,6 -7,9 -0,8 0,7 130 

    500 56 -5,0 -15,1 -1,5 1,5 66 

  C40/50 250 28 -2,6 -7,9 -0,8 0,7 132 

2x PVL 
SOLO 

C35/45 250 14 -1,3 -4,0 -0,4 0,4 256 

 

 Laskentamallin tuloksia eri sauman leveyksillä, kun betoniluokka on C35/45, 
vaijerilenkkien jakoväli k/k on 250 mm ja pistekuorma P on 100 kN. 

Lenkki- wj Fw,max σy,min σ2,min uz,min ux,max |𝑲𝒛| 

tyyppi  [mm] [kN] [MPa] [MPa] [mm] [mm] [kN/m/mm] 

PVL 80 80 17 -5,1 -8,5 -0,5 0,8 204 

PVL SOLO 80 24 -3,2 -7,5 -0,5 0,6 204 

PVL 80 100 20 -4,3 -8,5 -0,8 1,0 130 

PVL SOLO 100 28 -2,6 -7,9 -0,8 0,7 130 

PVL 80 120 23 -3,7 -8,6 -1,2 1,3 86 

PVL SOLO 120 32 -2,1 -8,3 -1,1 0,9 88 

 

Tuloksia tarkastelemalla voidaan huomata, että kyseisessä laskentamallissa sauman 

betoniluokan muuttaminen ei vaikuta merkittävästi voimiin, jännityksiin tai siirtymiin. Tau-

lukoitujen betoniluokkien välinen ero pystysiirtymässä näkyisi vasta kolmen desimaalin 

tarkkuudella ja esimerkiksi C25/30-luokkaan verrattuna toisessa desimaalissa. Edellisen 
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luvun perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että todellisuudessa betoniluokkien välinen 

vaikutus jäykkyyteen olisi suurempi kuin mitä mallista käy ilmi. Suurempi lujuusluokka 

kasvattaa hieman saumabetonin puristusjännitystä, mikä puolestaan pienentää vaijerin 

vetovoimaa ja siirtymiä. Suhdeluvut vaijerien vetovoiman sekä molempien suuntien siir-

tymien kesken ovat likimäärin sama kahden eri luokan tuloksia verrattaessa. Vaikka tau-

lukoissa onkin esitetty saumabetonin lujuusluokka, vaikuttaa jäykkyyteen lujuuden sijaan 

betonin kimmokerroin Ecm. Standardin EN 1992-1-1 (2015, s. 30) mukaan betonin 

C30/37 kimmokerroin on 33 GPa, C35/45:n kerroin on 34 GPa ja C40/50:n kerroin on 35 

GPa. Nämä arvot ovat samat myös laskentamallin materiaalitiedoissa.  

Kun sauman vaijerilenkkiparien määrä puolitettiin muutettaessa sauman vaijerilenkkien 

jakoväli 250 mm:stä 500 mm:iin, todettiin rasitusten ja siirtymien arvojen lähes suoraan 

kaksinkertaistuvan. Kun saumaan puolestaan lisättiin ”rinnakkaiset” vaijerilenkkiparit, 

huomattiin arvojen likimain puolittuvan. Lisäksi tehtiin erillinen tarkistus, jossa saumaa 

kuormittavan pistevoiman P arvo kaksinkertaistettiin 200 kN:iin. Siirtymät, voimat ja jän-

nitykset kasvoivat tällöin lineaarisesti täysin samassa suhteessa pistevoiman kanssa eli 

ne kaksinkertaistuivat myös, mikä vaikuttaa sauman jäykkyyteen samalla tavalla. Sau-

man jäykkyyden lineaarinen käyttäytyminen laskentamallissa vastaa luvussa 3.4 kerrot-

tua käyttäytymistä ja olikin oletettavaa valittujen lineaaristen materiaalimallien ja analyy-

simenetelmän perusteella. Vaikka sauman leikkauskestävyyttä ei tämän osion puitteissa 

kyetä juuri arvioimaan, tehdyt havainnot tukevat Semtun (2018, s. 4) vaarnalenkkioh-

jeessa esitettyä ohjetta, jonka mukaan vierekkäisiä lenkkejä käytettäessä kestävyys kak-

sinkertaistuu.  

Sauman pystysuuntainen jäykkyys on yllättäen likimain sama verrattaessa PVL 80 ja 

PVL SOLO -vaijerilenkkien eri tapausten tuloksia keskenään. Koteloiden välinen geo-

metria ja vaijerien halkaisijat eroavat toisistaan, mutta niiden yhdistelmät johtavat sa-

manlaiseen pystyjäykkyyden arvoon. Tämä varmistettiin virheen poissulkemiseksi vielä 

muokkaamalla mallin kotelomittoja näistä molemmista poikkeaviksi, jolloin pystyjäykkyy-

destä saatiin selkeästi erisuuruinen. Joko kyseessä on siis mallissa havaittu yhteensat-

tuma tai tuotevalmistajien tietoinen valinta uudemman vaijerilenkkituotteen mitoissa. Siir-

tymien osalta keskitytään lähinnä pystysuuntaiseen siirtymään ja sitä vastaavaan jäyk-

kyyteen, sillä sauman vaakasuuntaista avautumista tapahtuu oletettavasti vähemmän 

usean peräkkäisen elementin seinälinjoilla. 

Verrattaessa laskentamallin tulostaulukoiden pystysuuntaisen jäykkyyden arvoja edelli-

sen luvun 4.1 taulukon 6 ylimmän tulosrivin arvoihin, huomataan tulosten olevan samaa 

suuruusluokkaa, vaikka mallin C35/45 perustapauksen jäykkyys onkin vain noin puolet 
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kohdan 4.1 arvosta. Esimerkiksi betoniluokilla C30/37–C40/50 jäykkyydet ovat laskenta-

mallin mukaan 100 mm leveän sauman tapauksessa noin 130 kN/m/mm (130 kN/m/mm 

= 130 000 kN/m2). Taulukon 6 mukaan leikkausjäykkyys on tämän välin kolmella betoni-

luokalla pyöristettynä 229, 253 ja 266 kN/m/mm. Selkeä ero voi johtua monista 2D-las-

kentamalliin tehdyistä yksinkertaistuksista. Laskentamallissa ei myöskään vaikuta koko 

sauman paksuus vaan ainoastaan vaijerikoteloiden kokoinen alue, mikä johtaa vaijeri-

vaarnaliitoksen toiminnan kannalta varmemmalla puolella olevaan ratkaisuun. Lisäksi 

laskentamallilla saatujen tulosten perusteella eri betoniluokilla ei vaikuta olevan kovin 

paljon merkitystä sauman jäykkyyteen. 

Mallin mukaiset jäykkyysarvot vaikuttaisivat siis olevan selkeästi varmalla puolella eli las-

kennan kannalta luotettavia. Laskentamallin avulla saatiin myös määritettyä tuloksia toi-

senlaisille sauman tapauksille, kuten PVL SOLO -lenkkityypille ja vaakasiteiden eri jako-

väleille, joita taulukon 6 Biswalin et al. (2018) kaavaan perustuvat tulokset eivät vaikuta 

huomioivan. Tulosten perusteella voidaan esittää, että taulukoissa 16 ja 17 esitetyt arvot 

soveltuvat käytettäväksi elementtien välisten saumojen pystyjäykkyyden alaraja-arvoina. 

Mikäli todetaan esimerkiksi rakennuskohteen sivusiirtymien olevan liian suuria näillä 

jäykkyyden arvoilla, voidaan harkita käytettävän suurempaa saumojen pystyjäykkyyttä 

luvun 4.1 mukaiseen ylärajaan asti. Jotta jäykkyys ei pienenisi liikaa, suositellaan että 

ainakaan 500 mm harvempaa lenkkijakoa ei käytettäisi korkearakentamisessa lainkaan. 

Seuraavaksi esitetään lyhyesti mallilla testattuja poikkeustarkasteluja. Näissä mallin 

perustapausta muokattiin jollain oleellisesti erilaisella valinnalla, mikä vaikuttaa tuloksiin 

selkeästi. Vaikka työn seuraavissa luvuissa edetään edellä esitetyillä tuloksilla, koettiin 

poikkeustarkastelujen tulosten esittäminen oleelliseksi. 

Ensimmäisessä poikkeustarkastelussa seinäelementtejä ei asetettu jäykiksi vaan niiden 

laskentaominaisuudet määräytyivät elementtien betoniluokan mukaan, joka oli sama 

kuin saumassa. Tällöin sauman puristusrasitetuin liitos oli edelleen alin, mutta toisiksi 

rasitetuin oli ylin. Tämä johtui elementin taipumisesta poispäin saumasta kahden kes-

kimmäisen liitoksen alueella. Siirtymät olivat suurempia kuin jäykillä elementeillä: pys-

tysiirtymä noin 30 % ja vaakasiirtymä noin 43 % suurempi. 

Toisessa poikkeustarkastelussa mallin saumabetonipinnoille valittiin epälineaarinen ma-

teriaalimalli isotropic nonlinear elastic 2D/3D. Tätä varten laskentamalli jouduttiin muut-

tamaan 3D-muotoon, mutta pinnat tuettiin globaalin Y-akselin suunnassa vastaamaan 

lineaarisen mallin tilannetta. Materiaalimallille valittiin Mohr-Coulombin myötöehto, jota 

esitetään käytettäväksi hauraille materiaaleille kuten betonille (Salmi & Pajunen 2010, s. 
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331). Myötölujuudet vedolle ja puristukselle valittiin standardin mukaisen betoniluokan 

mukaan.  

Epälineaarisessa analyysissä kuitenkin havaittiin laaditun laskentamallin riittämättö-

myys. Vinokomponenttien päätyihin muodostuvat numeeriselle laskennalle tyypilliset 

jännityshuiput johtavat saumabetonin murtumiseen jo merkittävästi pienemmällä piste-

kuormalla. Kuitenkin esimerkiksi 40 kN suuruisella ja tätä pienemmillä pistekuormilla leik-

kausjäykkyyden havaittiin olevan lähellä samaa suuruusluokkaa kuin lineaarisen analyy-

sin vastaavassa tapauksessa. Pistekuorman kasvaessa ja tukialueen betonin saavutta-

essa myötölujuutensa pystyjäykkyys äkisti pienenee valitulla myötöehdolla kunnes mur-

tuminen tapahtuu. Todellisuudessa pystysauma kestäisi selkeästi suurempaa kuormi-

tusta jännityksen jakautuessa saumabetonissa tasaisemmin. Standardin EN 1992-1-1 

(2015) luku 6.7 kertoo tästä paikallisen puristuksen ilmiöstä, jolla voi perustella epäline-

aarisen mallin kestävän havaittua paremmin. 

Kolmannessa poikkeustarkastelussa selvitettiin pystyjäykkyyden muuttumista, kun sei-

näelementtien X-akselin suuntainen sivusiirtymä on estetty. Tämä toteutettiin element-

tien ulkoreunoille asetetuilla liukutuilla. Vaihtoehtoisesti tätä vastaisi mallin peilaaminen 

oikeanpuoleisen elementin ulomman pystysivun kohdalta, jolloin mallissa olisi kolme ele-

menttiä ja symmetrisesti kuormitetut kaksi pystysaumaa. Tässä tapauksessa huomattiin, 

että vaakasiirtymän estyessä pystysiirtymäkin pienenee merkittävästi. Sauman pysty-

jäykkyys kasvoi peräti noin 1100 kN/m/mm tasolle. Kun sauma ei pääse lainkaan avau-

tumaan, niin vaijereiden vetovoimat ovat hyvin alhaisella tasolla ja saumabetoninkin ra-

situkset pienenevät. On siis mahdollista, että todellisessa usean peräkkäisen elementin 

seinälinjassa vaakasiirtymät sauman suhteen ovat merkittävästi rajoitetumpia kuin mallin 

perustapauksella tai koekuormitus kahden elementin tapauksilla, jolloin myös pystysiir-

tymät pienenevät. Tätä ei kuitenkaan lähdetä todistamaan tarkemmin tässä työssä, 

koska luotettavammat päätelmät vaatisivat todellisia kuormituskokeita kyseisestä ai-

heesta. Vaikka työssä edetään aiemmin esitetyillä jäykkyysarvoilla, ehdotetaan että sau-

mojen pystyjäykkyyden korottamisella alaraja-arvosta on perusteita harkinnanvaraisesti. 

4.3 Seinälinjan laskentamalli eri saumajäykkyyksillä 

Laskentamalliosuuden toisessa osassa mallinnettiin yksinkertainen kuvitteellisen kor-

kean rakennuksen jäykistävä 2D-elementtiseinälinja. Tarkoituksena oli muun muassa 

vertailla, kuinka suuria siirtymiä seinälinjalla muodostuu, kun linjan pystysaumojen liitok-

set ovat joko täysin jäykät, osittain jäykät tai irrotetut. Lisäksi tarkasteltiin eri saumajäyk-

kyyksien vaikutusta saumojen leikkausvoimakuvaajien muotoon. 
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4.3.1 Laskentamalli ja sen vaakasiirtymät 

Mallin seinälinjan muodostaa useassa kerroksessa viisi peräkkäistä globaalin vaaka-ak-

selin X suuntaista seinäelementtiä, joista kunkin pituus ja korkeus ovat 3,0 m. Globaali 

pystyakseli on puolestaan Z ja syvyyssuunnan eli Y-akselin suuntaiset siirtymät on 2D-

mallissa estetty. Elementit on luotu RFEM-laskentamallissa toisiinsa liittyvinä pintoina. 

Kyseiset aukottomat elementit muodostavat jäykistävän mastolinjan, jota kuormittaa sen 

toisessa päädyssä jokaisen vaakasauman kohdalla vaakasuuntainen pistevoima. Tämä 

kuvaa kerrokselle kohdistuvan tuulikuorman summaa. Elementtien yläreunoja kuormit-

taa lisäksi joka kerroksessa alaspäin suuntautuva viivakuorma, joka kuvastaa laatoilta 

seinälinjalle tulevaa omapainon kuormitusta. Seinälinjan alimmat elementit on kytketty 

alareunastaan täysin jäykästi perustuksiin. Elementtiverkon tavoitemitaksi asetettiin 250 

mm. 

Pintoina mallinnettavat seinäelementit liittyvät laskentamallissa lähtökohtaisesti jäykästi 

toisiinsa kiinni niiden välisistä elementtien reunojen linjoista (engl. line) ja nurkkien sol-

mupisteistä (engl. node). Mikäli elementtien välisten pystysaumojen halutaan käyttäyty-

vän muuten kuin vain jäykästi, tulee linjalle ja solmuihin mallintaa liikkeen sallivat vapau-

tukset. Käytetyt vapausasteet on esitetty seuraavassa taulukossa 18. Elementit liittyvät 

vaakasaumoista toisiinsa jäykästi kiinni kaikkien vapausasteiden suhteen ja seinälinja 

on vaakasaumojen kohdalta pyörimistuettu. 

Jotta pystysaumoille saatiin simuloitua muu kuin täysin jäykkä saumajäykkyys, mallin-

nettiin seinäelementtien välisten pystylinjojen kohdalle linjojen vapautukset (engl. line 

release), joilla voidaan estää tai sallia eri akselien suuntaiset siirtymät elementtipintojen 

välillä. Sallimalla suunnan siirtymä vapautuksella, sille voidaan määrittää jousivakio Cu 

[kN/m2] vastaamaan suunnan haluttua jäykkyyttä. Jousivakion osalta on huomioitava, 

että yksikkömuunnoksen kautta 1 kN/m/mm on 1000 kN/m2. Koska linjavapautusten lo-

kaali pystyakseli on x, niin sauman pystysuuntainen jousivakio on laaditussa mallissa 

Cux. Sauman vaakasuunnan jousivakio Cuz pidettiin jäykkänä kaikilla saumatyypeillä, 

mutta havaittiin, että vaakasuunnan siirtymän vapauttaminen ei olisi vaikuttanut merkit-

tävästi seinälinjan siirtymiin. 

Jäykän pystysauman tapauksessa elementit on kaikkien siirtymävapausasteiden suh-

teen jäykästi kiinnitetty toisiinsa sauman kohdalta. Osittain jäykän sauman tapauksessa 

pystysuunta vapautettiin linjavapautuksella ja kokeiltiin sen jousivakiolle eri vaihtoeh-

toina edellisissä luvuissa esitettyjä raja-arvoja 130 000 ja 250 000 kN/m2. Kyseiset ala- 

ja yläraja-arvot vastaavat ainakin PVL 80 -vaijerilenkkien 250 mm jaolla varustettua pys-

tysaumaa vähintään 150 mm paksuilla seinäelementeillä, kun saumavalun betoniluokka 
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on C35/45. Irrotetun sauman tapauksessa pystysuunta vapautettiin täysin eli pystysuun-

taista siirtymää vastaavalle jousivakiolle määritettiin arvoksi nolla.  

Lisäksi vaakasaumoilla sijaitseviin elementtien nurkkien yhteisiin solmupisteisiin mallin-

nettiin pystysaumojen linjoilla solmujen vapautukset (engl. nodal release), jotta element-

tien nurkat eivät ole pystysauman yli täysin jäykästi kiinni toisissaan. Solmuvapautukset 

mallinnettiin siis vain liittyvien elementtien nurkkiin pystysaumoilla kerrostasojen koh-

dissa. Pystysuunnan siirtymän jousivakio ja yksi rotaation jousivakioiden Cφ arvoista 

määritettiin nollaksi. Rotaation vapauttamisella ei tosin ilmennyt olevan vaikutusta tulok-

siin, joten tämä vapausaste olisi voitu jättää jäykäksi. 

 Mallissa käytettyjen vapautusten ja vapautuksettomien linjojen ja solmupistei-
den vapausasteet globaaliakseleiden X, Y ja Z suhteen. 

Vapautustyyppi 
Sauma- ja  
solmutyypit 

Siirtymän 
jousivakio Cu 

Rotaation 
jousivakio Cφ 

Z (lokaali x) Y X Z Y X 

  Jäykkä sauma – – – –     

Linjavapautukset 
Osittain jäykkä 
sauma 

v – – –     

  Irrotettu sauma o – – –     

Solmuvapautukset Irrotetut solmut o – – – o – 

Ei linjavapautuksia Jäykät saumalinjat – – – –     

Ei solmuvapautuksia Jäykät solmupisteet – – – –  – – 

  – = jäykkä 
  v = vapautettu, arvo 130 000 tai 250 000 kN/m2 
  o = vapautettu, arvo nolla 
  tyhjä = arvoa ei voi määrittää laskentamallissa 

 

Kun linjavapautus mallinnetaan kahden elementtipinnan väliselle linjalle, valitaan vain 

sauman toisen puolen liittyvä(t) pinta linjasta vapautettavaksi. Jokaisen elementtiparin 

väliin mallinnettiin erillinen pystysuuntainen linjavapautus. Näiden sisäisissä tiedoissa 

muutettiin jousivakiota tarkastelujen välillä edellä esitetysti vastaamaan haluttua sauma-

jäykkyyttä. Solmuvapautuksiin valittiin pystysauman toisen puolen liittyvät pinnat solmu-

kohdasta vapautettaviksi ja määritettiin mainitut solmuvapautusten jousivakiot. Tällöin 

solmujen kautta ei pystysuunnassa välity rasituksia sauman yli ja pelkät linjavapautukset 

määrittävät pystysaumakokonaisuuksien pystyjäykkyyden. Esimerkiksi toimivilla linja- ja 

solmuvapautuksilla irrotetun saumajäykkyyden tapaus muodostaa seinälinjalla viisi ele-

menttimastoa, jotka siirtyvät pystysuunnassa täysin vapaasti toisiinsa nähden. Seinälin-

jan laskentamalli ja havainnollistus linja- ja solmuvapautuksesta on esitetty kuvassa 36. 

Selkeyden vuoksi kuvasta on piilotettu pystysuuntaiset viivakuormat ja vaakasaumojen 

pyörimistuennat. 
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Kuva 36. 16-kerroksisen seinälinjan laskentamalli. Ympyröitynä on yksi elementtien 
välinen linjavapautus sekä solmuvapautus, josta on näytetty myös lähikuva. 

Lisäksi laskentamallissa käytettiin lineaarista materiaalimallia (isotropic linear elastic) ja 

analyysimenetelmää (geometrically linear analysis). Elementtipinnoille käytettiin ohjel-

man materiaalikirjastosta valitun betoniluokan mukaista standardijäykkyyttä. Elemen-

teissä ei ole huomioitu niiden sisäistä raudoitusta, joka mahdollisesti vähentäisi seinälin-

jan eli maston taipumasta aiheutuvaa siirtymää. Esitettävät tulokset myös perustuvat ul-

koisten voimien vaikutukseen, joten elementtien omapainoa ei ole niissä huomioitu. 

Seinälinjan kerrosmäärää, elementtien betoniluokkaa, pystysaumojen jäykkyyksiä, sei-

näelementtien paksuutta ja kerroksittaisten pistevoimien suuruutta muutettiin laskenta-

mallin eri laskentatarkastelujen väleissä. Pääosassa tapauksia seinäelementtien pak-

suus oli kuitenkin 150 mm, vaakasuuntaisten pistevoimien suuruus 100 kN ja pystysuun-

taisten viivakuormien suuruus 50 kN/m. Käytetty kerrosmäärä vaihteli välillä 8–32 neljän 

kerroksen välein. Esitetty kerrosmäärä tarkoittaa tässä luvussa aina tapauksen seinälin-

jan kokonaiskerrosmäärää, eikä tarkastelukohtaa tätä korkeammassa mastossa. Näillä 

Vaakasauma 

P
y
s
ty

s
a
u
m

a
 

L
in

ja
v
a
p
a
u
tu

s
 



75 
 

lähtötiedoilla tulokset seinälinjan vaakasuuntaisille siirtymän maksimiarvoille ux,max on 

esitetty taulukossa 19 eri saumajäykkyyksillä, betoniluokilla ja seinälinjan kokonaisker-

rosmäärillä. 

 Seinälinjan vaakasiirtymän maksimiarvot pystysauman eri jäykkyyksillä, betoni-
luokilla ja kokonaiskerrosmäärillä. 

  Seinälinjan kerrosmäärä ja vaakasiirtymän maksimiarvo 

Betoni-
luokka  

Sauma- 
jäykkyys  

12 krs. 
ux,max 
[mm] 

16 krs. 
ux,max 
[mm] 

20 krs. 
ux,max 
[mm] 

24 krs. 
ux,max 
[mm] 

28 krs. 
ux,max 
[mm] 

32 krs. 
ux,max 
[mm] 

  Irrotettu 140 431 1033 2117 3889 6592 

C30/37 Ositt. jäykkä1 11 26 55 105 184 301 
  Jäykkä 7 19 44 89 161 271 
                
  Irrotettu 136 418 1003 2055 3775 6398 

C35/45 Ositt. jäykkä1 10 26 54 103 179 293 

  Ositt. jäykkä2 9 22 49 95 168 279 
  Jäykkä 6 18 43 86 156 263 
                
  Irrotettu 132 406 974 1996 3667 6215 

C40/50 Ositt. jäykkä1 10 25 53 100 175 286 
  Jäykkä 6 18 42 84 152 256 

 
 1Cux = 130 000 kN/m2 (pystysaumojen pystysuunnan jousivakio) 
 2Cux = 250 000 kN/m2  

 

Laskentamallin eri tapausten laskentojen välisistä tuloksista havaittiin, että irrotetun ja 

jäykän sauman tapauksissa seinälinjan siirtymät pienenevät samassa suhteessa kuin 

elementtien paksuus kasvaa. Esimerkiksi jos paksuus on kaksinkertainen, niin siirtymät 

puolittuvat. Lisäksi siirtymien huomattiin kasvavan lineaarisesti kaikilla saumatyypeillä 

vaakakuorman suhteen, jolloin esimerkiksi pistekuormien suuruuden kaksinkertaistu-

essa myös siirtymät kaksinkertaistuvat. Viivakuorman suuruudella puolestaan ei vaikut-

tanut olevan merkittävää vaikutusta vaakasiirtymiin, mutta sen lisääminen kasvatti sei-

nälinjan negatiivista pystysiirtymää kokoonpuristumisen takia. Osittain jäykällä saumalla 

muutos ei puolestaan ole täysin lineaarinen seinäpaksuuden muuttuessa ja siihen vai-

kuttaa valitun jousivakion suuruus. Suuremmalla jousivakiolla sekä suuremmalla ker-

rosmäärällä tämä suhde muuttuu lähemmäksi jäykän sauman tapausta. 

Edellisen taulukon C35/45-tapauksia vastaavat siirtymä-kerrosmäärä-kuvaajat on näy-

tetty kuvassa 37. Lisäksi kuvassa 38 on näytetty kuvaajia vastaavat pylväsdiagrammit 

sekä niiden taulukoidut prosenttiarvot, jotka kertovat kuinka paljon suurempia siirtymät 

ovat muilla esitetyillä saumajäykkyyksillä täysin jäykkään saumaan verrattuna. Kuvissa 

(1) tarkoittaa osittain jäykän sauman pystysuunnan jousivakiota 130 000 kN/m2 ja (2) 

jousivakiota 250 000 kN/m2. 
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Kuva 37. Kuvaajat seinälinjan vaakasiirtymän maksimiarvoista eri kokonaisker-
rosmäärillä ja pystysauman jäykkyyksillä. 

 

 

Kuva 38. Pylväsdiagrammi seinälinjan vaakasiirtymän maksimiarvojen prosentuaa-
lisesta suuruusvertailusta eri kokonaiskerrosmäärillä. 

Maksimisiirtymä kasvaa epälineaarisesti kerrosmäärän suhteen kaikilla saumatyypeillä, 

mikä on tyypillistä ulokepalkeilla. Kasvu on hyvin samantyyppinen jäykällä ja osittain jäy-

killä saumoilla, mutta siirtymät ovat suurempia jousivakion eli jäykkyyden arvon piene-

tessä. Irrotetulla saumalla siirtymät ovat merkittävästi suurempia, minkä takia sen kuvaa-

jaa ja pylväitä ei olla esitetty täysinä kuvissa. Diagrammista ja sen arvoista nähdään, että 
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prosentuaalinen ero osittain jäykkien ja jäykkien saumojen välillä pienenee kerrosmää-

rän kasvaessa, kun irrotetun sauman kohdalla tilanne on päinvastainen. Todellisten siir-

tymäerojen arvot [mm] saumajäykkyyksien välillä kuitenkin kasvavat. 

Seinäelementtien betoniluokalla ei vaikuttanut olevan juurikaan merkitystä tulosten pro-

sentuaalisessa vertailussa, vaan tarkasteltavalla kerrosmäärällä saumajäykkyyksien vä-

liset suhteet pysyivät likimäärin samana eri betoniluokilla. Mainittakoon lisäksi, että luvun 

2.2 neliömomentin suhdekaava 2.4 ennakoi käänteisesti kohtalaisesti myös masto-

seinän vaakasiirtymien suhdetta jäykän ja irrotetun saumatyypin kesken. Luotettavasti 

kaava ei kuitenkaan sovellu taipumasta aiheutuvien siirtymien arviointiin vaan on tarkoi-

tettu nimenomaan neliömomenttia varten. 

Vertailun vuoksi laskentamallia muutettiin vielä siten, että elementtien väliset solmuva-

pautukset poistettiin. Tämä vastaisi esimerkiksi tapausta, jossa mielletään paikallava-

lulaattojen jäykistävän pystysaumat vaakasaumojen kohdilla, jolloin elementtien nurkat 

eivät siirry toistensa suhteen. Tästä mainitaan lisää globaalimallia käsittelevässä luvussa 

4.4. Taulukkoon 20 on koottu tulokset solmuvapautuksettoman seinälinjan vaakasiirty-

män maksimiarvoista eri saumajäykkyyksillä ja kokonaiskerrosmäärillä. Taulukoituna 

ovat myös prosenttiarvot sille, kuinka paljon suurempia taulukoidut vaakasiirtymät ovat 

muilla esitetyillä saumajäykkyyksillä jäykän sauman tulokseen verrattuna. 

 Seinälinjan vaakasiirtymän maksimiarvot pystysauman eri jäykkyyksillä ja ko-
konaiskerrosmäärillä ilman mallin solmuvapautuksia, sekä tulosten suuruusver-

taus sille, kuinka paljon suurempi siirtymäarvo on muilla saumajäykkyyksillä 
jäykän sauman arvoon verrattuna. 

  
Seinälinjan kerrosmäärä ja vaakasiirtymän maksimiarvo  

  12 krs. 16 krs. 20 krs. 24 krs. 28 krs. 32 krs. 

Betoni-
luokka 

Sauma-
jäykkyys 

ux,max 
[mm] 

ux,max 
[mm] 

ux,max 
[mm] 

ux,max 
[mm] 

ux,max 
[mm] 

ux,max 
[mm] 

  Irrotettu 7,5 20,3 45,6 90,1 161,8 270,4 

C35/45 Ositt. jäykkä1 7,3 19,9 45,0 89,2 160,7 268,9 

  Ositt. jäykkä2 7,2 19,7 44,6 88,7 160,0 268,0 

  Jäykkä 6,5 18,5 42,7 86,0 156,3 263,1 

    Vaakasiirtymän arvo jäykän sauman arvoa suurempi [%] 

  Irrotettu 15,9 % 9,8 % 6,6 % 4,7 % 3,6 % 2,8 % 

  Ositt. jäykkä1 12,6 % 7,8 % 5,3 % 3,8 % 2,8 % 2,2 % 

  Ositt. jäykkä2 10,6 % 6,6 % 4,4 % 3,2 % 2,4 % 1,8 % 

  1Cux: 130 000 kN/m2      

  2Cux: 250 000 kN/m2      
 

Tapauksessa, jossa solmuvapautukset on poistettu, vaakasiirtymä kasvaa epälineaari-

sesti kerrosmäärän suhteen lähes samaa kuvaajaa pitkin kaikilla saumajäykkyyksillä. 

Ero vaakasiirtymässä jäykkyyksien välillä on prosentuaalisesti suurin pienimmällä ker-

rosmäärällä, mutta siirtymäyksikössä [mm] suurin suurimmalla kerrosmäärällä. Erot ovat 
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kuitenkin merkittävän paljon pienempiä kuin solmuvapautetulla seinälinjalla. Etenkin ir-

rotetun sauman tapauksen vaakasiirtymät pienenevät, kun toisistaan irrotettujen ele-

menttikaistojen mastot eivät enää pääse siirtymään vapaasti toistensa suhteen. 

Taulukossa 21 on vielä esitetty prosentuaalinen vertailu taulukkojen 19 ja 20 vaakasiir-

tymien tuloksille betoniluokalla C35/45. Taulukko esittää, kuinka paljon suurempia siirty-

mät ovat eri saumajäykkyyksillä silloin kun seinälinjaan on mallinnettu solmujen vapau-

tukset verrattuna siihen, että solmuvapautuksia ei ole. Jäykän sauman tapauksissa tu-

lokset eivät eroa toisistaan. 

 Vertaus taulukoiden 19 ja 20 vaakasiirtymän tuloksille eri kerrosmäärillä betoni-
luokalla C35/45, eli kuinka paljon suurempia siirtymät ovat mallin solmuvapau-

tusten kanssa kuin niitä ilman. 

 
Vaakasiirtymän arvo suurempi solmuvapautuksilla kuin niitä ilman [%] 

Sauma- 
jäykkyys 

12 krs. 16 krs. 20 krs. 24 krs. 28 krs. 32 krs. 

Irrotettu 1713 % 1964 % 2101 % 2182 % 2233 % 2267 % 

Ositt. jäykkä1 43 % 29 % 20 % 15 % 11 % 9 % 

Ositt. jäykkä2 20 % 14 % 9 % 7 % 5 % 4 % 

 1Cux: 130 000 kN/m2 

 2Cux: 250 000 kN/m2 
 

Huomataan, että irrotetulla saumalla määritetyt siirtymät eroavat merkittävästi tuloksista, 

jotka on määritetty olettaen kaikki solmuvapausasteet täysin kiinnitetyiksi. Osittain jäy-

killä saumoilla erot ovat hillitympiä, mutta silti huomattavia. Näillä eron merkitys pienenee 

kerrosmäärän kasvaessa samoin kuin suuremmalla sauman jäykkyydellä eli jousivaki-

olla. 

4.3.2 Saumojen voimajakaumat 

Seuraavaksi tarkastellaan laskentamallin saumojen rasituksia ja miten pystysaumojen 

eri saumajäykkyydet vaikuttavat niiden jakautumiseen. Sauman pystysuuntainen jousi-

vakio Cux vaihtelee tapauksissa saumajäykkyyden mukaan ja muutkin vapausasteet ovat 

taulukon 18 mukaisia. Kuvassa 39 on esitetty leikkausvoimajakauma maston 16-kerrok-

siselle perustapaukselle kahdella eri pystysauman jäykkyydellä, kun sekä linja- että sol-

muvapautukset on lisätty malliin. Kuvassa vasemmalla on jäykkien pystysaumojen ta-

paus ja oikealla osittain jäykkien saumojen tapaus pystysuuntaisen jousivakion ollessa 

130 000 kN/m2. Laskentamallissa pystysaumojen kohdalla tarkasteltavaa pystysuun-

taista leikkausrasitusta vastaa RFEM-ohjelman sisäisen voiman muuttuja nxy [kN/m].  
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Kuva 39. Seinälinjan leikkausvoimajakauma (sisäinen voima nxy) 16-krs. seinälin-
jalle. Vasemmalla jäykät pystysaumat, oikealla osittain jäykät (130 000 kN/m2). 

Kuvan eri värisistä rasitusvyöhykkeistä on nähtävissä, kuinka jäykillä saumoilla seinälin-

jan keskialueella vyöhykkeet säilyvät yhtenäisinä ja kasaantuvat yhteen oikean alanur-

kan puristushuipun alueella. Osittain jäykillä saumoilla vyöhykkeet ovat katkonaisia 

alemmissa kerroksissa, kun saumat eivät pysty siirtämään kasvavia sisäisiä voimia enää 

täysin saumojen yli. Jäykällä saumatyypillä leikkausvoiman maksimi koko seinälinjalla 

on vähän pienempi kuin osittain jäykällä, kuvan tapauksessa noin 11 %. Minimiarvo puo-

lestaan on likimain sama, sillä tämä sijaitsee seinälinjan vasemmassa reunassa toiseksi 

ylimmän pistevoiman kohdalla. Kuva havainnollistaa rasitusten jakautumista seinälin-

jalla, mutta mitoituksen kannalta oleellinen tarkastelu tapahtuu kuitenkin lähinnä vain 

saumoissa. Pystysaumojen kuvaajien osalta tarkastellaan seinälinjan kuvassa oikean-

puoleisinta saumaa, missä pystysaumojen huippuarvot sijaitsevat. Lisäksi tarkastellaan 

alinta vaakasaumaa eli maston juuren jäykästi perustuksiin tuettua liitosta. 

Kuvissa 40, 41 ja 42 on esitetty kyseisen 16-kerroksisen seinälinjan reunimmaisen pys-

tysauman leikkausrasituskuvaajat (nxy) jäykällä ja kahdella osittain jäykällä saumatyy-

pillä. Jäykän sauman kuvassa 40 on esitetty lisäksi vaakasiirtymän ux kuvaaja havain-

nollistamaan siirtymän epälineaarista kehittymistä maston korkeuden myötä. Kuvaajien 

1 1 

1 
2 2 

2 
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vasen reuna kuvastaa arvoa maston juurella ja oikea reuna arvoa maston huipulla. Leik-

kausrasituskuvaajista nähdään, kuinka huipulta alaspäin tultaessa rasitus kasvaa mel-

kein lineaarisesti kerroksittain aina kolmannen kerroksen tasalle asti. Jäykällä saumalla 

rasitus kasvaa tässä vaiheessa jyrkästi ja saavuttaa huippuarvon ensimmäisessä ker-

roksessa, mutta pienentyy tästä hieman ennen maston jäykästi tuettua juurta. Osittain 

jäykillä saumoilla käyttäytyminen alemmissa kerroksissa on puolestaan lähes päinvas-

tainen – leikkausrasitus pienenee alimmissa kerroksissa, mutta saavuttaa äkillisen rasi-

tuspiikin maston juuren jäykälle tuelle saavuttaessa. Suuremmalla jousivakiolla rasituk-

sen arvot ovat pystysaumassa pienempiä ylimmissä kerroksissa ja maston juurella, 

mutta suurempia kuvaajan tasanteen kohdalla alemmissa kerroksissa. Suuret leikkaus-

voimat alimmissa kerroksissa ovatkin merkittävä syy siihen, miksi näissä kerroksissa 

kannattaa käyttää paikallavaluseiniä tai esimerkiksi rinnakkaisia vaijerilenkkipareja. 

Irrotetun pystysauman kuvaajaa ei olla esitetty, koska leikkausrasituksen arvo on liki-

main nolla koko saumassa maston juurta lukuun ottamatta, missä sijaitsee suuri rasitus-

piikki. Sauman toisen puolen elementin reuna on pystysuunnassa negatiivisesti rasitettu 

ja toisen puolen reuna positiivisesti rasitettu.  

 

Kuva 40. Vaakasiirtymäkuvaaja ja sauman suuntainen leikkausrasituskuvaaja 
jäykällä pystysaumalla. 
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Kuva 41. Sauman suuntainen leikkausrasituskuvaaja osittain jäykällä (1) 
pystysaumalla. 

 

Kuva 42. Sauman suuntainen leikkausrasituskuvaaja osittain jäykällä (2) 
pystysaumalla. 

Pystysauman leikkausrasitusjakaumaa tarkasteltiin lisäksi tapauksella, jossa seinälinjan 

solmuvapautukset on poistettu seinäelementtien nurkkien solmupisteistä vaakasaumo-

jen tasolla kuten edellisessä alaluvussa 4.3.1, jossa vapautuksista kerrotaan tarkemmin. 

Kuvassa 43 on esitetty tällainen tapaus osittain jäykällä saumalla pystysuuntaisen jousi-

vakion ollessa 130 000 kN/m2. Kuvasta nähdään, kuinka jakaumaan muodostuu rasitus-

piikit kerrostasojen jäykkien solmujen kohdissa leikkausrasituksen ollessa melko pieni 

sauman muissa kohdissa. Suurin piikki sijaitsee ensimmäisen kerroksen välipohjalaatan 

kohdalla. Sauman leikkauskestävyysmitoituksessa piikkien arvot tulisi kuitenkin tasoittaa 

koko kerrokselle. Solmuvapautuksettomalla irrotetulla saumalla piikkien arvot ovat vielä 

suurempia, kun ainoastaan jäykät solmukohdat kerrostasoissa välittävät leikkausrasi-

tusta sauman yli.  

 

Kuva 43. Sauman suuntainen leikkausrasituskuvaaja osittain jäykän (1) pys-
tysauman kohdalla ilman mallin solmuvapautuksia. 

 

(1) Cux = 130 000 kN/m2 

(2) Cux = 250 000 kN/m2 

(1) Cux = 130 000 kN/m2 
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Verrataan vielä osittain jäykän sauman kuvien 41 ja 43 tapausten kuvaajia keskenään. 

Valittiin kolme kerrosta, joiden leikkausrasituksen kuvaajista tarkistettiin kerroksen 

rasituksen keskiarvo laskentaohjelman smooth ranges -työkalulla. Kerrosten keskiarvot 

näissä kuvissa ovat: 

- Solmut vapautettu: 1. krs. 55,6 kN/m, 2. krs. 78,9 kN/m ja 8. krs. 58,5 kN/m (kuva 

41). 

- Solmut kiinni: 1. krs. 65,3 kN/m, 2. krs. 89,5 kN/m ja 8. krs. 48,4 kN/m (kuva 43). 

Alimmissa kerroksissa keskimääräinen leikkausrasitus on siis suurempi ilman solmuva-

pautuksia. Kuvan 43 kuvaajasta huomataan, että piikkien vaikutus kasaantuu epäline-

aarisemmin juuri alimpiin kerroksiin. Ylemmissä kerroksissa solmuvapautettu sauma on 

puolestaan keskimäärin rasitetumpi, sillä leikkaus jakautuu maston koko saumalinjalle 

tasaisemmin. 

Kuvissa 44, 45, 46 ja 47 on vuorostaan esitetty maston juuren jäykän vaakasauman 

sisäisen voiman nx eli globaalin/lokaalin vaakasuuntaisen normaalivoiman kuvaajat eri 

saumajäykkyyksillä edellä esitettyä seinälinjaa vastaten. Kuvassa 44 on 

havainnollistuksen vuoksi esitetty myös lokaalin pystysuunnan sisäisen voiman ny 

kuvaaja, joka on muodoltaan samanlainen. Vaakasauman kokonaispituus on 15 m. On 

syytä muistaa, että kuormitusyhdistelyä ei ole tehty, joten elementtien omapainosta 

aiheutuvaa puristusta ei ole huomioitu kuvaajissa. Tämä mahdollistaa positiivisen 

rasituksen havaitsemisen vielä osassa kuvaajista. 

 

Kuva 44. Normaalivoimien kuvaajat vaakasaumassa, kun jäykät pystysaumat. 
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Kuva 45. Normaalivoiman kuvaaja vaakasaumassa, kun osittain jäykät (1) 
pystysaumat. 

 

Kuva 46. Normaalivoiman kuvaaja vaakasaumassa, kun osittain jäykät (2) pys-
tysaumat. 

 

Kuva 47. Normaalivoiman kuvaaja vaakasaumassa, kun irrotetut pystysaumat. 

Jäykillä pystysaumoilla nähdään, kuinka voimajakauma muuttuu vaakasaumassa melko 

tasaisesti päätyjen huippuja lukuun ottamatta. Seinälinjan vaakakuormituksen puolei-

sessa päädyssä on huomattavissa vielä lyhyt positiivisesti rasitettu saumakaista. Toi-

sessa päädyssä kuvaaja puolestaan huipentuu negatiivisena, mikä onkin liitoksen kan-

nalta pystysuunnassa parempi sauman puristuessa. Irrotetulla saumalla kuvaaja käyt-

täytyy käytännössä samalla tavalla, mutta kuvaaja toistuu erikseen jokaisella linjan ele-

mentillä. Positiivinen rasitus on tällöin selvästi aiempaa suurempi ja on suurimmillaan 

vaakakuormituksesta kauimmaisen pystysauman kohdalla. 

Osittain jäykillä saumoilla kuvaajan käyttäytyminen onkin poikkeavampi. Kuvaaja kat-

keaa pystysaumojen kohdilla ja on muodoltaan ”aaltoileva”. Positiivinen rasitus pienenee 

ja negatiivinen rasitus kasvaa elementeittäin edettäessä seinälinjalla vaakakuormituksen 

(1) Cux = 130 000 kN/m2 

(2) Cux = 250 000 kN/m2 
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suuntaisesti. Suuremmalla jousivakiolla kuvaajien huiput ovat pienempiä, sillä huipun ra-

situkset jakautuvat tasaisemmin koko vaakasaumalle. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että pystysaumojen liitosten mallinnustapa ja jäykkyys 

vaikuttavat selvästi sekä pystysaumojen että perustusten vaakasauman rasitusja-

kaumien arvoihin ja muotoon. Tuloksia tulee tarkastella tapauskohtaisesti. 

4.4 Globaalimallin pystysaumat  

Kolmannessa laskentamalliosassa tarkastellaan erään korkean rakennuksen laskenta-

mallia, joka on laadittu Dlubal RFEM -ohjelmalla. Tällaisesta rakennuskokonaisuuden 

3D-mallista käytetään myös nimitystä globaalimalli. Mallinnettu nimeltä mainitsematon 

kohde on yhteensä 19-kerroksinen asuinkerrostalo, jossa on elementtiseinien linjoilla to-

teutettava mastojäykistysjärjestelmä sekä paikallavalulaatat. Rakennuksen kaksi maan-

pinnan alapuoleista kerrosta ovat lähes täysin paikallavalettuja ja seinärakenteet ovat 

mallissa C35/45 lujuusluokan betonia. Laskentamallia muutettiin tämän työn puitteissa 

edellisten osioiden tulosten ja päätelmien pohjalta eri saumajäykkyyksistä aiheutuvien 

laskentatulosten vertailemiseksi. 

Kohteen laskentamalliin tehtiin aluksi kaksi oleellista muutosta: lisättiin seinäelementtien 

väliset pystysaumojen linjavapautukset simuloimaan saumoille määritettävää jäykkyyttä 

sekä muutettiin perustusten tuentoja. Vapautukset lisättiin RFEM-laskentamalliin Rhino-

ohjelman Grasshopper-lisäosan avulla, millä suoritetun automatisoidun lisäyksen toteutti 

työn tueksi suunnittelija A-Insinööreiltä. Yksinkertaistuksen vuoksi yksittäisessä tarkas-

telutapauksessa rakennuksen kaikissa linjavapautuksissa on käytetty yhtä samaa pys-

tysuunnan siirtymän jousivakion arvoa muiden vapausasteiden pysyessä jäykkinä. Pys-

tysuunnan jousivakiota vaihdeltiin tapaukseen valitun saumajäykkyyden mukaan. Kui-

tenkin seinälinjojen T-liitosten kohdalla vain risteävä elementti on pystytty vapauttamaan 

jatkuvasta linjasta kokonaan. Perustuksista puolestaan poistettiin paalut ja anturoiden 

alkuperäisen tuentasuunnan sekä pystysuunnan siirtymät estettiin. Lisäksi porras-/hissi-

kuilun laatta-anturalle asetettiin siirtymätön pintatuenta. Näin rakennus yksinkertaiste-

taan kallioperusteiseksi ja tuloksista saadaan rajattua pois perustusten painumisesta ai-

heutuvat rasitukset ja siirtymät. 

Elementtien nurkkien solmuvapautukset jätettiin mallintamatta kuten luvun 4.3.1 toisessa 

seinälinjan mallin tapauksessa. Ensinnäkin näiden toimiminen tavoitellulla tavalla 3D-

mallin pysty- ja vaakapintojen risteyskohdissa osoittautui kyseenalaiseksi ja haasteel-

liseksi. Toiseksi rakennuksessa on paikallavalettu laattarakenne ala-, väli- ja yläpohjissa 
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jokaisessa kerroksessa, mitä käytetään yleensä korkearakentamisessa ainakin pää-

osassa alempia kerroksia. Molempiin suuntiin kantavat raudoitetut laatat yksinkertaiste-

taan tässä tapauksessa olevan riittävän jäykkiä jäykistämään seinälinjojen pystysaumat 

kerrostasoissa vaakasaumojen kohdilla, jolloin elementtien nurkat eivät siirry toistensa 

suhteen ja solmuvapautukset jäävät tarpeettomiksi. Jatkotutkimusehdotukseksi esite-

tään selvitys siitä, kuinka paljon paikallavalulaatta ja esimerkiksi ontelolaatasto todelli-

suudessa jäykistävät pystysaumoja ja kuinka leveä kaista laattaa jäykistykseen osallis-

tuu. Tämän yhteydessä myös vapautusten mallintamista globaalimalliin voisi kehittää. 

Laskentamalli suoritti numeerisen laskennan epälineaarisella analyysillä vain valituille 

kuormitustapauksille, jotta tarkastelu pysyi työn kannalta olennaisena ja laskenta-aika 

kohtuullisena. Valittiin kolme malliin määritettyä käyttörajatilan kuormitusyhdistelmää, 

joille suoritettiin laskenta: rakennuksen pituussuunnan globaalin Y-akselin positiivisen ja 

negatiivisen suunnan yhdistelmät sekä rakennuksen leveyssuunnan X-akselin positiivi-

sen suunnan yhdistelmä, joissa vaikuttavat pysty- ja vaakakuormat ovat täysiä. Yhdis-

telmien laskenta tehtiin neljällä eri saumajäykkyyden tapauksella, jotka ovat samat kuin 

edeltävässä luvussa 4.3. 

Laskentamallista valittiin yhdet edustavat vaaka-akseleiden suuntaiset väliseinälinjat 

melko keskeltä rakennusta ja ylimmän kerroksen tarkastelupisteiden sijainnit valittujen 

seinien kohdalta. Pisteistä luetaan globaalimallin laskentatuloksia eri saumajäykkyyksien 

välistä tulosvertailua varten. Rakennuksen pituussuunnassa valittiin porraskäytävän ja 

huoneistojen välinen väliseinälinja, jota elementtihormit katkovat. Tästä syystä itse sei-

nälinjassa ei ole mallissa elementtien välisiä linjavapautuksia, mutta linjan tuloksia tar-

kastellaankin koko globaalimallin pystysaumojen jäykkyysasteen näkökulmasta. Raken-

nuksen leveyssuunnassa puolestaan valittiin lyhyempi seinälinja, jonka porraskäytävä 

katkaisee. Kuvassa 48 on esitetty rakennuksen laskentamallin peruskerroksen element-

tiseinät, joilta on osoitettu tarkastelupisteiden 1–3 sijainnit ylimmässä kerroksessa. Tar-

kastelupisteitä käytettiin eri kuormitusyhdistelyjen kanssa: pistettä 1 +Y-suunnan, pis-

tettä 2 –Y-suunnan ja pistettä 3 +X-suunnan yhdistelmän kanssa. Hieman kuvasta poik-

keavassa ylimmässä kerroksessa pisteet ovat väliseinälinjojen päätyjen ylänurkissa. 
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Kuva 48. Laskentamallin rakennuksen peruskerroksen seinäelementit sekä valitut 
tarkastelupisteet.  

Taulukkoon 22 on kirjattu vaakasiirtymän arvot huippukerroksen tarkastelupisteissä 

edellä esitetyillä kuormitusyhdistelmillä, kun rakennuksen pystysaumojen saumajäyk-

kyyttä on vaihdeltu. Taulukossa esimerkiksi merkintä uy,1 tarkoittaa Y-akselin suuntaista 

vaakasiirtymää tarkastelupisteessä 1. Lisäksi taulukossa on esitetty prosentuaalinen 

vertaus sille, kuinka paljon suurempi vaakasiirtymä on ollut muilla saumajäykkyyksillä 

verrattuna siirtymään täysin jäykällä saumalla. 

 Rakennuksen siirtymät ylimmän kerroksen tarkastelupisteissä eri saumajäyk-
kyyksillä ja kuormitusyhdistelmillä, sekä vertaus, kuinka paljon suurempi siirty-

män arvo on muilla saumajäykkyyksillä jäykän sauman arvoon verrattuna. 

 Tarkastelupiste 1 Tarkastelupiste 2 Tarkastelupiste 3 

Sauma- 
jäykkyys 

Siirtymä 
uy,1 [mm] 

Vertaus 
jäykkään 

Siirtymä 
uy,2 [mm] 

Vertaus 
jäykkään 

Siirtymä 
ux,1 [mm] 

Vertaus 
jäykkään 

Irrotettu 7,5 6,9 % -9,6 5,9 % 4,4 30,2 % 

Ositt. jäykkä1 7,4 5,3 % -9,4 4,4 % 4,1 22,5 % 

Ositt. jäykkä2 7,3 4,3 % -9,4 3,8 % 3,9 18,0 % 

Jäykkä 7,0  -9,0  3,3  

 1Cux: 130 000 kN/m2 (pystysaumojen pystysuunnan jousivakio) 

 2Cux: 250 000 kN/m2 
 

Kuten edeltävästä kuvasta nähdään, on rakennuksen leveyssuuntaisia (X) jäykistäviä 

seiniä useammassa linjassa kuin pituussuuntaisia (Y), mutta ne ovat lyhyempiä. Leveys-

suunnassa rakennuksen vastaisia tuulikuormia myös kertyy huomattavasti enemmän 

laajemman ulkoseinäpinta-alan takia. Vaikka taulukossa 22 esitetyt tarkastelupisteen 3 

siirtymät ovatkin pienempiä kuin muissa pisteissä johtuen oletettavasti suuremmasta 

määrästä kuormitusyhdistelmän suuntaisia jäykistäviä seinälinjoja, aiheuttavat suurem-

mat vaakakuormat ja lyhyemmät linjat kuitenkin suuremman prosentuaalisen siirtymä-

eron saumajäykkyyksien välillä. Siirtymät pysyvät silti pieninä ja sallituissa käyttörajoissa 

1 

2 

3 
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kaikissa tapauksissa, sillä rakennuksessa on riittävästi tasaisesti aseteltuja seinälinjoja 

molemmissa suunnissa.  

Pienet siirtymäerot olivat kuitenkin odotettavissa luvun 4.3.1 perusteella ilman mallin sol-

muvapautuksia. Kun taulukon 22 Y-suunnan seinälinjan (noin 20 m pitkä) vertailutuloksia 

vertaa taulukon 20 16–20-kerroksisen maston (15 m pitkä) vastaaviin tuloksiin, huoma-

taan niiden olevan hyvin samalla 4–10 % suuruusvertailun välillä, vaikka itse siirtymäar-

vot taulukoiden välillä selvästi eroavatkin. Prosentuaalinen ero on kuitenkin selvästi riip-

puvainen muun muassa linjan kokonaispituudesta ja aukotuksista/katkaisuista.  

Vaakasiirtymien lisäksi selvitettiin rakennuksen alin ominaistaajuus sekä tätä vastaava 

kiihtyvyyden huippuarvo eri saumajäykkyyksien tapauksilla. Taajuus ja kiihtyvyys tulevat 

oleellisiksi korkeiden rakennusten käyttörajatilamitoituksessa ja olivat laskentamallin vä-

rähtelymuodon kanssa määräävimmillään +X-suunnassa. Arvot määritettiin laskentaoh-

jelman lisäosan sekä Excel-laskentapohjan avulla noudattaen A-Insinöörit Oy:n sisäistä 

Rakennuksen tuulivärähtely -suunnitteluohjetta (2020). Taulukossa 23 on esitetty näille 

määritetyt tulokset eri saumajäykkyyksillä, sekä prosentuaalinen vertaus sille, kuinka 

paljon suurempi kiihtyvyyden huippuarvo on ollut muilla saumajäykkyyksillä verrattuna 

arvoon täysin jäykällä saumalla. 

 Rakennuksen alin ominaistaajuus ja kiihtyvyyden huippuarvo eri saumajäyk-
kyyksillä, sekä vertaus, kuinka paljon suurempi kiihtyvyysarvo on muilla sau-

majäykkyyksillä jäykän sauman arvoon verrattuna. 

Sauma- 
jäykkyys 

Alin ominais- 
taajuus [Hz] 

Kiihtyvyyden  
huippuarvo [mm/s2] 

Kiihtyvyyden  
vertaus jäykkään 

Irrotettu 0,981 3,19 3,9 % 

Ositt. jäykkä1 0,990 3,16 2,9 % 

Ositt. jäykkä2 0,994 3,15 2,6 % 

Jäykkä 1,014 3,07  

 1Cux: 130 000 kN/m2 (pystysaumojen pystysuunnan jousivakio) 

 2Cux: 250 000 kN/m2 
 

Huomataan kiihtyvyyserojen olevan pieniä, alle neljä prosenttia suurempia kuin jäykillä 

saumoilla. Kiihtyvyyden laskennassa todettiin sen huippuarvojen pysyvät selkeästi 

asuinrakennuksille asetetun käyttörajan alapuolella kaikissa tapauksissa. Tämäkin oli 

oletettavaa asuinrakennukselle tyypillisen toimivan jäykistysjärjestelmän puitteissa. 

4.5 Laskentamalliosien pohdinta 

Pohditaan lopuksi laskentamallien tuloksia ja pystysaumojen jäykkyyden huomioimista 

laskentamalleissa edeltävien lukujen laskentamalliosien perusteella. Laskenta irrotetuilla 

pystysaumoilla ei vastaa todellista sidottua saumaa ja on toteutettu vain vertailun vuoksi, 
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joten se rajataan pois seuraavasta pohdinnasta. Kuten työssä on todettu, saumat eivät 

myöskään ole täysin jäykkiä, vaikka ne sellaisina toisinaan mallinnetaan ja lasketaan. 

Pystysaumojen mallintaminen osittain jäykkinä tiivistyykin lopulta siihen, kuinka toden-

näköinen riski rakennuksen käyttörajatilojen mahdollinen ylittyminen on, ovatko rasitus-

jakaumat riittävän todenmukaisia ja onko poikkeavan saumajäykkyyden huomioiminen 

mallissa tarpeellista. 

Luvuissa 4.1 ja 4.2 päädyttiin valitsemaan pystysauman jäykkyyden ala- ja ylärajoiksi 

130 ja 250 kN/m/mm luvuissa tarkemmin määritetylle liitokselle. Rajat voivat vaihdella 

vaijerilenkkityypin, niiden jakovälin ja määrän, betoniluokan sekä sauman leveyden 

muuttuessa. Kuvassa 49 on esitetty mainittujen ala- ja yläraja-arvojen kuvaajat A ja Y 

verrattuna Biswalin et al. (2018, s. 570) tutkimuksen vaijerilenkeillä varustetun sauman 

kuormituskokeiden kuormitus-siirtymä-kuvaajiin, jotka on esitetty myös kuvassa 16. Ku-

vaajat A ja Y verrattuna kuvaajiin 2A ja 2B eivät vastaa täysin samanlaista liitosta esi-

merkiksi betoniluokan osalta, mutta näiden välinen liitos on muuten melko samanlainen. 

Jäykkyyden ylärajan kuvaaja vastaa hyvin voimakkaasti koekuormitusta, mutta yläraja 

perustuukin kyseisen tutkimuksen tuloksiin. Alarajan kuvaaja on loivempi, jolloin se tuot-

taa suurempia siirtymiä samalla kuormituksella. Liitoksen murtumiseen jäykkyyden ku-

vaajat eivät ota kantaa. 

 

Kuva 49. Määritetyn jäykkyyden ala- ja ylärajan kuvaajat A ja Y verrattuna Biswalin 
et al. (2018, s. 570) kuormituskokeiden kuormitus-siirtymä-kuvaajiin. 
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Tiivistettynä seinälinjan 2D-malliin ja 3D-globaalimalliin mallinnettiin pystysaumojen koh-

tiin linja- ja solmuvapautuksia, joilla pystytään muuttamaan vapausasteiden jousivakioita 

saumoilla osittain jäykän ja irrotetun saumajäykkyyden simuloimiseksi. Toisiinsa kiinni 

mallinnetut elementtipinnat ovat muutoin liittyneet toisiinsa lähtökohtaisesti jäykästi nii-

den välisistä linjoista ja solmuista. Osittain jäykkien saumojen tapauksissa elementtien 

väliin mallinnetuilla linjavapautuksilla vapautettiin pystysuunnan siirtymä ja pystysuun-

nan jousivakiolle käytettiin edellä esitettyjä jäykkyyden ala- ja yläraja-arvoja. Solmuva-

pautukset kerrostasoilla pystyttiin mallintamaan vain 2D-mallissa, missä solmuvapautuk-

silla vapautettiin siirtymä globaalin pystyakselin suhteen valitsemalla jousivakion arvoksi 

nolla. Esitetyt linja- ja solmuvapautukset mahdollistavat pystysuuntaisen siirtymän muo-

dostumisen vierekkäisten elementtien välillä. Ilman solmuvapautuksia elementtien yhtei-

set nurkat pysyvät toisissaan kiinni kerrostasoilla ja rasituksia siirtyy sauman yli nurkkien 

jäykkien solmujen kautta. Yksinkertaistettuna tämän voi toisaalta mieltää johtuvan pai-

kallavalulaattojen vaikutuksesta, jos laatat oletetaan jäykiksi. 

Luvussa 4.3.1 havaittiin, että suuremmalla kerrosmäärällä vaakasiirtymät kasvavat epä-

lineaarisesti, mutta siirtymien prosentuaalinen ero eri saumajäykkyyksien välillä piene-

nee. Mittayksikössä [mm] erot kuitenkin kasvavat. Solmuvapautusten mallintamatta jät-

täminen rajoittaa siirtymiä osittain jäykillä saumoilla merkittävästi, mikä yhdistettiin yksin-

kertaistuksena pystysauman yhteistoimintaan jäykistävien paikallavalulaattojen kanssa. 

Todetaan tarkastelujen perusteella, että ainakin alle 12-kerroksiset rakennukset voidaan 

rajata saumajäykkyystarkasteluista, jos jäykistäviä seinälinjoja on useita kuten tutkimuk-

sessa käsitellyssä esimerkissä sen tapaisella jäykistysjärjestelmällä. Vaikka prosentuaa-

liset erot saumajäykkyyksien välillä ovatkin suurimmillaan matalammilla kerrostaloilla, 

ovat todelliset erot maksimisiirtymissä melko pieniä. Tyypillisillä asuinkerrostaloilla riski 

käyttörajatilojen ylittymiselle on tällöin verrattain pieni saumajäykkyydestä huolimatta. 

Rajauksen jälkeen jäljellä ovat seuraamusluokan CC3 rakennukset, joissa on vähintään 

12 kerrosta. Jos kuitenkin esimerkiksi tätä matalammassa toimitilarakennuksessa on 

käytetty jäykistysjärjestelmänä ydinkuiluja, voi siinäkin olla suotavaa huomioida pys-

tysaumojen jäykkyys. 

Tämän työn pohjalta suositellaan ainakin CC3b-luokan asuinkerrostaloille harkittavaksi 

osittain jäykkien pystysaumojen huomioiminen laskentamallissa. Käytettäessä RFEM-

ohjelmaa tulisi käyttää vähintään seinäelementtien välisiä linjavapautuksia. Nämä voi-

daan mallintaa kuten luvussa 4.3.1 ja tiivistetysti edellä on kerrottu. Solmuvapautuksiakin 

voitaisiin käyttää, mikäli ne saadaan mallinnettua toimiviksi ja niille asetettava laatan 

mahdollisesti avustava osittainen jäykkyys saadaan määritettyä. Voidaan myös käyttää 
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mahdollista vaihtoehtoista ratkaisua solmujen vapauttamiselle jatkokehityksen tulok-

sena. Irrotetuilla solmuvapautuksilla rakennuksen siirtymät kasvaisivat todennäköisesti 

todellista suuremmiksi. Seuraamusluokista CC3b on vaativin ja korkearakentaminen voi 

vaatia riskianalyysejä sekä tarkempia tarkasteluja. Vaikka siirtymä- ja kiihtyvyyserot eivät 

vaikutakaan tässä työssä kovin suurilta, saattaa korkeissa rakennuksissa käyttörajatilo-

jen raja-arvot ylittyä osittain jäykillä ja jäykilläkin liitoksilla. Tämän näkökulman perus-

teella seinäelementtien välisten pystysaumojen tapauskohtaista jäykkyyden tarkastelua 

on syytä harkita. Saumojen pystyjäykkyyden suositeltuja ylä- ja alarajoja on esitetty lu-

vuissa 4.1 ja 4.2, joista sopivia arvoja voi valita harkinnanvaraisesti rakennus-, kerros- 

tai liitoskohtaisesti. 

CC3a-luokassa osittain jäykkien saumojen mallinnus on myös suositeltavaa, mutta tämä 

voidaan jättää tekemättä, mikäli käyttörajojen ylittyminen ei ole todennäköistä. Näin voi 

olla esimerkiksi silloin, kun vaakakuormat eivät ole tavallista suurempia ja jäykistäviä 

seinälinjoja on runsaasti rakennuksen pääsuunnissa. 
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5. YHTEENVETO 

5.1 Tutkimustulokset ja ohjeistus 

Tässä työssä tutkittiin elementtirakenteisten asuinkerrostalojen pystysaumojen vaijeri-

vaarnalenkkiliitosten leikkauskestävyyttä ja leikkausjäykkyyttä korkearakentamisen nä-

kökulmasta. Korkearakentaminen on yleistymässä ja pystysaumojen jäykkyyttä ei ole 

käsitelty kattavasti suomenkielisessä kirjallisuudessa tai ohjeistuksissa. Aihetta tarkas-

teltiin kirjallisuustutkimuksen, laskentatulosten vertailun ja mallinnustyön kautta, ja luotiin 

ohjeistus pystysaumojen jäykkyyden huomioimiseksi globaalimallissa. 

Korkealle rakennukselle ei ole yhtä tarkkaa määritelmää, mutta tapauskohtaisesti kor-

kean rakennuksen kerrosmäärän alarajan voi Suomessa luokitella olevan välillä 12–16 

kerrosta. Korkearakentamiseen liittyy usein lisäohjeita, jotka muun muassa tarkentavat, 

tiukentavat ja neuvovat rakentamistavan suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi työskennel-

lään vaativimpien seuraamusluokkien CC3a tai CC3b parissa, jolloin myös onnetto-

muus- ja tuulimitoituksen ohjeisiin ja menettelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jos 

poikkeuksellisia jäykistysjärjestelmiä ei vaadita, toteutetaan korkeiden asuinrakennusten 

jäykistys kantavien elementtiseinälinjojen ja -kuilujen muodostamilla mastoilla. Monissa 

kerroksissa käytetään paikallavalulaattaa välipohjana ja alimpien kerrosten seinät voi-

daan päätyä paikallavalamaan. 

Tuotevalmistajien ilmoittamat vaijerivaarnalenkkien leikkauskestävyyksien arvot ovat 

pienentyneet edeltäneen parin vuoden aikana merkittävästi aiemmista arvoista, kun ka-

pasiteettien määritystä on yhdenmukaistettu eurokoodin mukaiseksi. Nykyään kapasi-

teettien tulee perustua eurokoodiin. Vaijerilenkkien leikkauskapasiteettien kasvattami-

selle nykyisten ohjeiden arvoista kuitenkin vaikuttaa olevan varteenotettavia perusteita, 

mutta tämä vaatisi monipuolisia luotettavia pystysaumojen vaijerilenkkiliitosten koekuor-

mituksia ja päivitettyä ohjeistusta standardien osalta. Toistaiseksi pystysauman leikkaus-

kestävyyden [kN/m] kasvattamiselle tavanomaisimman vaijerilenkkityypin (esim. PVL 

60-120) jakovälin 250 mm taulukkokapasiteeteista on silti joitain keinoja. Esimerkiksi ele-

menttien saumapintoja voidaan karhentaa tai vaarnata elementtitehtaalla, lenkkejä asen-

taa rinnakkain paksummissa elementeissä tai käyttää uudempia kestävämpiä vaijeri-

lenkkituotteita (esim. PVL SOLO), jotka saadaan asentaa samalle 250 mm maksimija-

olle. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää leveitä pilarimaisia saumoja tai paikallavalaa ker-

roksen seinät alimmissa kerroksissa, mikäli leikkausvoimia ei saada muuten hallittua. 
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Vaijerilenkeillä varustetuille pystysaumoille on todettu tutkimuksissa kaksi toisistaan 

poikkeavaa murtomekanismia, joista mekanismi ilman vinoja myötöviivoja on tyypilli-

sempi tavallisemmilla yksilenkkisillä vaijerikoteloilla. Sauman leikkauskestävyyden ylä-

rajan määrittää yleensä saumabetonin halkeaminen ja halkeamis- ja murtokuorman 

mielletään vastaavan toisiaan. Liitos saattaa joissain tapauksissa saavuttaa murtokuor-

maa suurempia jäännöslujuuksia, mutta sauman kuormitus-siirtymä-suhteen käyttäyty-

minen murtumisen jälkeen on hyvin epätasaista. 

Sauman pystysuuntaisen leikkausjäykkyyden yksikkö (1 kN/m/mm = 1 000 kN/m2) ilmai-

see, kuinka suuri leikkausvoima aiheuttaa yhden metrin pituisella osalla saumaa yhden 

millimetrin pystysiirtymän sauman elementtipintojen välillä. Siirtymä kasvaa hyvin line-

aarisesti kuormituksen suhteen saumabetonin halkeamiseen asti. Pystysauma kestää 

korkeintaan noin 1,0–1,5 mm elementtien välistä pystysiirtymää ja voi murtua pienem-

mälläkin siirtymällä. Halkeamisen vaatima rasitustaso ei kuitenkaan helposti ylity asuin-

kerrostaloissa, joissa rasitukset jaetaan useille jäykistäville seinälinjoille ja pys-

tysaumoille on mitoitettu riittävä leikkauskestävyys. 

Pystyjäykkyydelle määritettiin yläraja kirjallisuustutkimuksen avulla ja alarajat laskenta-

malliohjelmaa käyttäen. Esitetyt ala- ja yläraja 130 ja 250 kN/m/mm ovat tapaukselle, 

jossa seinäelementtien välisen pystysauman liitoksessa on vaijerilenkit PVL 80, PVL 

SOLO tai vastaavat, lenkkijako on 250 mm, sauman leveys on 100 mm, saumabetonin 

luokka on C35/45 ja elementtien minimipaksuus on 150 mm. Lineaarisena yksinkertais-

tuksena esimerkiksi 500 mm jakovälillä rajojen arvot puolittuvat ja rinnakkaisilla vaijeri-

koteloilla kaksinkertaistuvat. Tarkemmin rajoja on käsitelty luvuissa 4.1 ja 4.2. Tässä tut-

kimuksessa suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti alaraja-arvoa, mutta tätä voidaan 

korottaa harkinnanvaraisesti, mikäli sille esiintyy käyttörajatilamitoituksessa tarvetta ja 

perusteita. Alarajat ovat tutkimuksen mukaan kuitenkin otaksuttavasti selkeästi varmalla 

puolella olevia arvoja. 

Pystysaumojen jäykkyyden muuttaminen laskentamallissa vaikuttaa saumojen rasitusja-

kaumiin, rakennuksen ja rakenneosien siirtymiin sekä käyttörajatilamitoitukseen. Havait-

tiin, että kerrosmäärän kasvaessa siirtymät kasvavat epälineaarisesti. Tällöin prosentu-

aalinen ero siirtymien välillä eri saumajäykkyyksillä pienenee, vaikka mittayksikössä 

[mm] todelliset siirtymäerot kasvavat. Saumajäykkyyttä kuvastavan jousivakion arvon 

pienetessä siirtymät kasvavat. Rakennuksen siirtymien kasvu ainakin 4–10 % on hyvin 

mahdollista osittain jäykällä saumalla verrattuna siirtymiin jäykällä saumalla, mutta eron 

suuruus ja todellinen merkittävyys globaalimallissa vaihtelee tapauskohtaisesti. Tarkas-

telusuunnan käyttörajatilan suureisiin vaikuttavat muun muassa tuulikuorman suuruus, 

jäykistävien rakenteiden määrä ja asettelu rakennuksessa sekä rakennuksen dimensiot. 
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Lisäksi esitettiin, että elementtien välisten pystysaumojen osittain jäykkä liitoskäyttäyty-

minen kannattaisi huomioida ainakin seuraamusluokan CC3 vähintään 12-kerroksisissa 

asuinrakennuksissa. Tämä on suositeltavaa etenkin CC3b-luokassa sen vaativuuden ja 

korkearakentamisen kattavien lisäselvitysten takia. 

5.2 Jatkotutkimukset 

Työssä on esitetty ehdotuksia jatkotutkimukselle liittyen paikallavalu- ja ontelolaattojen 

ja niiden rengasraudoituksen vaikutuksesta pystysaumojen leikkauskestävyyteen ja -

jäykkyyteen. Oletettavasti laatat osallistuvat rasitusten siirtämiseen saumalta, mutta tätä 

ei tutkittu tarkemmin. Lisäksi tutkimuksen pohjalta ehdotetaan työn toimeksiantajalle pys-

tysaumojen algoritmiavusteisen mallinnuksen jatkokehitystä, minkä yksityiskohdat jäte-

tään työn ulkopuolelle. 

Laajalla koekuormitussarjalla voitaisiin myös selvittää tarkemmin eri muuttujien vaiku-

tusta pystysauman leikkauskestävyyteen ja -jäykkyyteen. Myös jatkuvan seinälinjan ta-

pauksia olisi hyvä tutkia koekuormituksilla, sillä sauman vaakasiirtymä saattaa olla rajoi-

tetumpaa johtaen myös pienempään pystysiirtymään. Tämän kaltainen laaja tutkimus 

muodostuu kuitenkin helposti liian kalliiksi yksittäisen toimijan toteutettavaksi. 

Tässä työssä on käsitelty vaijerivaarnalenkkiliitoksen pystysuuntaista leikkauskestä-

vyyttä ja -jäykkyyttä. Jatkotutkimuksissa voisi tarkastella myös liitoksen poikittaissuun-

taista leikkausta ja vetoa esimerkiksi tuotevalmistajien uusimpien teknisten käyttöohjei-

den kautta.  
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1

LIITE A. PYSTYSAUMAN LEIKKAUSKESTÄVYYS-
LASKENNAN ESIMERKIT

Tässä liitteessä esitetään eri laskentamenetelmien mukaiset esimerkit 
vaijerivaarnalenkeillä varustetun pystysauman leikkauskestävyyden 
määrittämiseksi. Leikkauskestävyyksien kaavat on esitetty diplomityön luvuissa 
3.5.2 ja 3.5.3, ja laajemmat laskentatulokset on taulukoitu luvussa 4.1.

Lähtötiedot

Vaijerilenkki Peikko PVL 80

Pystysauman profiili Tasosauma

Vaijerikotelon leveys ≔B 50 mm

Vaijerikotelon pituus ≔L 160 mm

Koteloiden jakoväli ≔kk 250 mm

Vaijerilenkkiparien määrä 
saumassa metriä kohti

≔nlenkki =――1 m
kk

4

Poikittaisraudoituksen (vaijerilenkki) 
poikkileikkausala

≔As.i 15 mm2

Seinän/sauman paksuus ≔b 150 mm

Saumabetonin puristuslujuus ≔fck 35 MPa

≔fck.cube 45 MPa

Betonilujuuden pienennyskerroin ≔αcc 0.85
Betonin osavarmuusluku ≔γc 1.5
Betoniteräksen osavarmuusluku ≔γs 1.15

Betonin mitoitusvetolujuus

≔fctd =⋅⋅⋅1 0.7 0.3 ―――――
⎛⎝ ÷fck MPa⎞⎠

―
2
3

γc
MPa 1.5 MPa

Betonin mitoituspuristuslujuus

≔fcd =―――
⋅αcc fck
γc

19.8 MPa



2

1) Peikko (2019)

Koteloparin pystysuuntaisen 
leikkauskestävyyden mitoitusarvo

≔VRd 17.4 kN

Sauman leikkauskestävyyden 
mitoitusarvo

≔VRd.II.1 =÷⋅VRd ――1 m
kk

m 69.6 ――kN
m

Rajapinnan karheuden  c-kerroin
(hyvin sileä)

≔c 0.025

Reunapielten paksuus ≔bpielet 0 mm

Sauman tehollinen paksuus ≔bi =-b bpielet 150 mm

Betonin mitoitusvetolujuus =fctd 1.5 MPa

Sauman tehollinen leikkauspinta-ala

≔Ai =-⋅bi 1000 mm ⋅⋅nlenkki B L 118000 mm2

Sauman leikkauskestävyyden mitoitusarvo

≔VRd.II.2 =÷⎛⎝ +⋅nlenkki VRd ⋅⋅c fctd Ai⎞⎠ m 74.0 ――
kN
m



3

2) EN 1992-1-1 (2015)

Nyt vain vaijerilenkkikotelon levyinen pystykaista huomioidaan.

Rajapinnan karheuden kertoimet
(vaarnattu koteloilla, mutta väsyttävät 
tai dynaamiset kuormat)

≔c 0.25
≔μ 0.9

Betonin mitoituspuristuslujuus =fcd 19.8 MPa

Betonin mitoitusvetolujuus =fctd 1.5 MPa

Lujuuden pienennyskerroin ≔υ =0.6
⎛
⎜
⎝

-1 ――――
fck

250 MPa

⎞
⎟
⎠

0.52

Rajapinnan normaalijännitys
(oletuksena 0 MPa)

≔σn 0 MPa

Poikittaisraudoituksen kulma ≔α 90 deg

Poikittaisraudoituksen poikkileikkausala =As.i 15 mm2

Rajapinnan pinta-ala ≔Ai =⋅B kk 12500 mm2

Raudoitussuhde ≔ρ =――
As.i

Ai
⋅1.2 10-3

Poikittaisraudoituksen myötölujuus ≔fyk 1000 MPa

≔fyd =――
fyk
γs

870 MPa

Sauman leikkauskestävyyden mitoitusarvo

≔VRdi =++⋅c fctd ⋅μ σn ⋅⋅ρ fyd (( +⋅μ sin ((α)) cos ((α)))) 1.31 MPa

=⋅⋅0.5 υ fcd 5.12 MPa

=≤VRdi ⋅⋅0.5 υ fcd 1 -> ehto pätee

≔VRd.II =⋅VRdi B 65.7 ――
kN
m
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3) Joergensen (2014) ja Joergensen et al. (2017)

Kotelon leveys ≔Bbox =B 50 mm

Kotelon pituus ≔Lbox =L 160 mm

Lenkkien määrä kotelossa ≔nwire 1

Tarkasteltava määrä koteloita ≔nbox =nlenkki 4

Kotelon pinta-ala ≔Abox =⋅Lbox Bbox 8000 mm2

Betonin lieriöpuristuslujuus (todellinen) ≔fc =fck 35 MPa

=fcd 19.8 MPa

Saumateräksen myötölujuus ≔fy.L 500 MPa

≔fyd.L =――
fy.L
γs

435 MPa

Vaijerin murtolujuus ≔fuk.w 1770 MPa

≔Fwire.ud =―――
⋅As.i fuk.w
γs

23.1 kN

Vaijerin nimellinen halkaisija ≔ϕw 6 mm

Vaijerin poikkileikkausala =As.i 15 mm2

Lenkin sisähalkaisija ≔D 50 mm

Saumateräksen halkaisija ≔ϕL 12 mm

Saumateräksen leikkausala ≔As.L =⋅π
⎛
⎜
⎝
―
ϕL

2

⎞
⎟
⎠

2

113 mm2

Betonikiekon leikkausala ≔Ac =⋅π
⎛
⎜⎝
―D
2
⎞
⎟⎠

2

1963 mm2

Rajoitusjännitys ≔σcon.d =――――
⋅As.L fyd.L
Ac

25.0 MPa
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Betonin lieriöpuristuslujuus (näennäinen)

≔fcc =⋅if <≤20 MPa fc 40 MPa
‖
‖
‖‖

⎛
⎜
⎝

+――――
-1.5 1.32
-40 20

⎛
⎜
⎝

-――
fc

MPa
20

⎞
⎟
⎠

1.32
⎞
⎟
⎠

fc 50.9 MPa

≔fccd =―――
⋅αcc fcc
γc

28.9 MPa

Vaijerilenkkiparin vetokestävyys

≔F1 =⋅⎛⎝ +fcd 4 σcon.d⎞⎠ D ϕw 36 kN

≔F2 =⋅⎛⎝ +fccd σcon.d⎞⎠ D ϕw 16.2 kN

≔F3 =⎛⎝ +0.25 fcd 0.75 σcon.d⎞⎠ Ac 46.6 kN

≔F4 =⋅⋅0.5 fccd Ac 28.3 kN

≔Fwire.min.d =min ⎛⎝ ,,,F1 F2 F3 F4⎞⎠ 16.2 kN Vaijerin minimikestävyys

=≤Fwire.min.d Fwire.ud 1 -> ehto pätee

Vaakasiteiden mekaaninen suhde Lujuuden pienennyskerroin

≔ΦT =―――――
⋅nwire Fwire.min.d

⋅fcd Abox
0.1 ≔υ =⋅―――

0.75
‾‾‾‾‾
――
fcd

MPa

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

+1 ―――
1
‾‾‾‾
――
Lbox

m

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

0.59

Leikkauskestävyyden mitoitusarvo (1. murtomekanismin mukaan)

≔Pu.0.d =⋅⋅⋅⋅υ fcd nbox Abox
⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

if

else

<――
ΦT

υ
0.2

‖
‖
‖‖

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
――
ΦT

υ

⎛
⎜
⎝

-1 ――
ΦT

υ

⎞
⎟
⎠

‖
‖
‖‖

+0.25 ⋅0.75 ――
ΦT

υ

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

141.5 kN

Sauman leikkauskestävyyden mitoitusarvo

≔VRd.II =――
Pu.0.d

m
141.5 ――

kN
m
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4) Biswal et al. (2018)

Vaakasiteen murtolujuus ≔fs 1770 MPa

≔fd =―
fs
γs

1539 MPa

Seinän tehollinen paksuus =bi 150 mm

Sauman poikkipinta-ala metrille ≔A =⋅bi 1000 mm 150000 mm2

Vaakasiteen poikkipinta-ala =As.i 15 mm2

Vaakasiteiden poikkipinta-ala metrille ≔As =⋅As.i ――――1000 mm
kk

60 mm2

Betonin kuutiopuristuslujuus =fck.cube 45 MPa

≔fcd.cube.g =――――
⋅αcc fck.cube
γc

25.5 MPa

Leikkauskestävyyden mitoitusarvo

≔Vud =+⋅⋅0.007 A fcd.cube.g ⋅⋅0.86 As fd 106.2 kN

Sauman leikkauskestävyyden mitoitusarvo

≔VRd.II =――
Vud

m
106.2 ――

kN
m


