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Verhouskorjaus ja siihen liittyvä lisälämmöneristäminen on yleisesti pitkälle vaurioitu-

neissa julkisivuissa sovellettava korjausmenetelmä, jolla on mahdollista parantaa vauri-

oituneen rakenneosan teknisen toimintakyvyn ohella koko rakennuksen energiataloutta. 

Vanhan julkisivun ulkopinnalle asennettu uusi verhousjärjestelmä muuttaa seinäraken-

teen kuormitusolosuhteita, mikä vaikuttaa myös rakenneosien välisiin kiinnitysvarmuuk-

siin. Tässä tutkimuksessa tutkitaan vanhojen betonisandwich-elementtien käyttäytymistä 

verhouskorjauksen jälkeen vaikuttavissa olosuhteissa ja pyritään selvittämään, missä ti-

lanteissa vanha julkisivurakenne on tarpeellista lisäkiinnittää. 

Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Alun kirjallisuustutkimus toimii yleisluontoisena esit-

telynä verhouskorjattavana olevien elementtirakenteiden kehityksestä ja käytetyistä ra-

kenneratkaisuista aina tyypillisimpiin vaurioihin, korjausmenetelmiin ja menetelmien va-

lintaprosessiin saakka. Taustoittavan osion avulla luodaan perusta FEM-pohjaiselle las-

kentaosiolle, jossa keskitytään selvittämään diagonaaliansailla varustetuissa elementti-

tyypeissä vaikuttavia rasituksia tarkastelun painopisteen ollessa ansaiden diagonaalivoi-

missa sekä ulkokuoren betonin jännitystiloissa. 

Tutkimus osoittaa, että erityisesti kosteudesta aiheutuvilla muodonmuutosrasituksilla on 

määräävä vaikutus ansasdiagonaalien kokonaisvoimakehityksessä. Verhouskorjaus kas-

vattaa ansaiden puristusrasituksia, mutta muuttuvissa olosuhteissa suurimmat vetorasi-

tukset pienenevät lisättyjen rakenteiden painosta huolimatta. Elementtien käyttäytymis-

malliin vaikuttaa olennaisesti vanhan eristekerroksen puristuslujuus, jonka hyödyntämis-

mahdollisuus tarjoaa elementille huomattavan puristuskapasiteetin lisäyksen. Elementti-

kohtaisten tarkastelujen perusteella lisäkiinnittämistä voidaan pitää perusteltuna aina, kun 

kuormitukset siirtyvät pelkän sideraudoitteen välityksellä. Vanhan eristekerroksen toi-

miessa kantavuusongelmia havaittiin ainoastaan suositusjakoa (k 600) pidemmällä ansas-

jaolla (k 1200), kun elementtien materiaalien oletettiin olevan vaurioitumattomassa ti-

lassa. 

Betonin tai jopa yksittäisen teräsosan paikallinen vaurioituminen riittää muodostamaan 

lisäkiinnitystarpeen korostetusti silloin, kun vaikutukset keskittyvät rasitetuimpien ansas-

diagonaalien alueelle. Myös sisäkuoren kuormitusten epäkeskisyys tuo huomattavia epä-

varmuustekijöitä vanhan elementin kiinnitysvarmuuteen, minkä osalta jatkotutkimuksia 

on tehtävä erityisesti kantavia elementtityyppejä ajatellen. Tutkimuksen lopuksi esiteltä-

viä lisäkiinnikkeiden mitoittamiseen liittyviä yleisperiaatteita voidaan soveltaa kohdera-

kennuksissa, joissa lisäkiinnittäminen on todettu kuntotutkimustulosten ja valitun kor-

jausratkaisun perusteella tarpeelliseksi. 
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ABSTRACT 

TAMPERE UNIVERSITY IF TECHNOLOGY 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
HUMALAJOKI, JANI: The need for extra fastening of the existing wall surface in 
facade cladding renovation 
Master of Science Thesis, 117 pages, 23 appendix pages 
July 2015 
Major: Civil Engineering 
Examiner: Professor Matti Pentti 
Keywords: additional fastening, facade cladding renovation, precast concrete   
sandwich-element. 

Facade cladding renovation and the related extra thermal insulation is a method which is 

generally used for badly damaged facades to improve both the technical aspects of the 

damaged structure and the energy efficiency of the whole building. The new wall cover-

ing changes the loading conditions of the facade, which affects the safety of the connec-

tions between the structure parts. This study focuses on the behavior of the concrete sand-

wich-element under post-renovation conditions and attempts to figure out the situations 

which call for extra securing for the old facade structure. 

The present study consists of two parts. The literature review at the beginning serves as a 

general overview of the development of the wall structures under facade renovation and 

of the used structure solutions, without forgetting the most general damages, renovation 

solutions and the processes for choosing the method of renovating. This background lays 

the basis for the section of FEM-based calculations, which focuses on figuring out the 

stress state in element types with diagonal ties with the focus being on the forces affecting 

diagonal ties and the tension levels of the façade’s outer concrete layer. 

The study shows that especially the shape changing strains caused by moisture have a 

defining effect on the overall stress development of the diagonal ties.  Facade cladding 

renovation increases the compression stresses of the ties, but in varying conditions the 

maximum tensile stresses decrease despite the extra weight from the added surface struc-

tures. The actions of the element are significantly affected by the compression strength 

of the old insulation layer, and the use of which provides a considerable addition to the 

compression strength of the element.  Based on the inspection of individual elements the 

use of additional fastening is always reasonable, when the stresses are only passed by the 

ties. With the old insulation layer in use problems were only found when the ties were 

spaced further apart (c/c 1200) than recommended (c/c 600), while the materials of the 

element were assumed to be undamaged.  

Damage to concrete or even locally to one single steel part is enough to create the need 

for additional fastening, when the effect is mainly on the diagonal ties under the most 

stress. Also the eccentric loading of the inner concrete layer brings considerable uncer-

tainties in fastening security, which calls for further study especially on load-bearing el-

ement structures. In the end of the study the general principles of additional fastening 

measurements can be used on buildings, which have been found to need extra fastening 

based on inspections and the chosen renovation solution. 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 

Diffuusio Molekyylien liikkeistä johtuva pitoisuuserojen tasoittumi-

nen, esim. vesihöyryn liike suuremmasta osapaineesta 

kohti pienempää.  

 

Elektrolyytti  Aine, joka liuottimeen liuenneena tai sulassa tilassa johtaa 

sähköä. 

 

Eurokoodi Eurooppalainen kantavien rakenteiden suunnittelustan-

dardi. 

 

FEM Elementtimenetelmä (Finite Element Method), numeerinen 

laskentamenetelmä alku- ja reuna-arvotehtävän likimääräi-

seen ratkaisemiseen. 

 

Hydrataatio   Veden ja sementin välinen kovettumisreaktio.  

 

Jälkihoito Menettely, jolla varmistetaan betonin lujuuden kehittymi-

sen kannalta optimaaliset olosuhteet. 

 

Kapasiteetti Kiinnitysosan tai vastaavan kuormituskestävyys, kuorman-

kantokyky. 

 

Lisähuokostus Betonin lisäaineistaminen pakkasenkestävyyden kannalta 

riittävän huokosjaon saavuttamiseksi. 

 

Ohuthietutkimus Laboratorio-olosuhteissa suoritettava betonin mikroraken-

teen analyysi, jolla saadaan yksityiskohtaista tietoa betonin 

laadusta ja kunnosta. 

 

RH  Ilman suhteellinen kosteus. 

 

Suojahuokossuhde Betonin pakkasenkestävyyttä kuvaava ominaisuus, joka il-

moittaa, kuinka suuri osa betonin kokonaishuokostilavuu-

desta säilyy ilmatäytteisenä vesisäilytyksessä normaalipai-

neessa. Pakkasenkestävyyden rajana on pidetty 0,20 suoja-

huokossuhdetta. 

 

Turmeltuminen Sään tai muun rasituksen aiheuttama rakenteen ominai-

suuksien heikkeneminen. 

 

U-arvo (K-arvo) Rakenteen lämmöneristyskykyä kuvaava termi. Mitä pie-

nempi U-arvo, sitä parempi lämmöneristävyys. 

 

Vauriomekanismi Rakenneosan vaurioitumista aiheuttava tekijä. Esim. beto-

nirakenteilla raudoitteiden korroosio tai betonin pakkasra-

pautuminen. 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

LATINALAISET ISOT KIRJAIMET 

 

A  Pinta-ala 

Ac  Betonipoikkileikkauksen ala 

E  Kimmokerroin 

Ecm  Betonin kimmokertoimen suunnitteluarvo 

Ec,eff  Betonin tehollinen kimmokerroin 

F  Veto-/puristusvoima 

FRk  Veto-/puristuskestävyys 

G  Pysyvä kuorma 

I  Neliömomentti 

KFI  Kuormakerroin 

Ln  Nurjahduspituus 

Pn  Nurjahduskuorma 

M  Momenttirasitus 

Q  Muuttuva kuorma 

Td  Tukireaktion/voimakomponentin mitoitusarvo 

Tk  Tukireaktion/voimakomponentin ominaisarvo  

W  Materiaalin kosteuspitoisuus 

 

LATINALAISET PIENET KIRJAIMET 

 

a  Lisäkiinnikkeen reunaetäisyys 

b  Rakenteen leveys, kuormitusleveys 

c0  Pinnanmuotokerroin 

cdir  Suuntakerroin 

cpi  Sisäpuolisen paineen kerroin 

cpe  Ulkopuolisen paineen kerroin 

cr  Rosoisuuskerroin 

cseason  Vuodenaikakerroin 

d  Tuulensuuntaisen pinnan pituus 

e  Voiman epäkeskisyys, tuulenpaineen vaikutusalueen leveys 

fck  Betonin lieriölujuuden ominaisarvo 

fcm  Betonin lieriölujuuden keskiarvo 

fctm  Betonin keskimääräinen vetolujuus 

fctm,fl  Betonin taivutusvetolujuus 

fy  Teräksen myötölujuus 

g1  Rakenteen neliöpaino 

h  Tarkasteltavan rakennuksen korkeus, poikkileikkauksen korkeus 

h0  Poikkileikkauksen muunnettu paksuus 

k  Karbonatisoitumiskerroin 

kh  Muunnetusta paksuudesta riippuva apukerroin 

kr  Maastokerroin 

l  Kuormituspituus 

qp  Puuskanopeuspaine 

t  Aika 

ts  Betonin ikä kuivumiskutistuman alkuhetkellä 

t0  Betonin kuormittamisikä 
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u  Poikkileikkauksen piiri 

vb  Tuulennopeuden perusarvo 

vb,0  Tuulennopeuden modifioimaton perusarvo 

vm  Tuulennopeuden modifioitu perusarvo 

w  Tuulenpaine 

x Karbonatisoitumissyvyys, rakenteen painopisteen sijainti, an-

saspaarteen asennussyvyys 

y Lisäkiinnityspisteiden välinen etäisyys 

z  Tarkastelukorkeus maan pinnan suhteen 

z0  Rosoisuusmitta 

 

KREIKKALAISET KIRJAIMET 

 

α  Lämpölaajenemiskerroin, apukerroin, kulma 

αds  Apukerroin betonin kutistuman laskentaan 

βas  Termi, joka huomioi sisäisen kutistuman ajallisen kehityksen 

βRH   Suhteellisesta kosteudesta riippuva apukerroin 

β(t0) Kerroin, jonka avulla otetaan huomioon betonin kuormittumisen 

alkamisajan vaikutus nimelliseen virumalukuun 

βc(t,t0) Kerroin, joka kuvaa viruman kehittymistä ajan myötä kuormittu-

misen jälkeen 

βds Kuivumiskutistuman ajallinen kehitys 

γ Osavarmuuskerroin 

εca   Betonin sisäinen kutistuma 

εca,inf   Sisäisen kutistuman maksimiarvo 

εcd   Betonin kuivumiskutistuma 

εcs   Betonin kokonaiskutistuma 

λ   Lämmönjohtavuus 

ν   Suppeumaluku, Poissonin vakio 

ρ  Materiaalin tiheys  

φ(t,t0)  Virumaluku 

φ(∞,t0)  Virumaluvun loppuarvo 

φRH Kerroin, jonka avulla otetaan huomioon suhteellisen kosteuden 

vaikutus nimelliseen virumalukuun 

φ0  Nimellinen virumaluku  

ψ  Kuormien yhdistelykerroin 
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1 JOHDANTO 

Säärasitetuissa julkisivuissa ikääntyminen ja ympäröivät olosuhteet altistavat rakenteita 

useille eri turmeltumisilmiöille. Materiaalien ja teknisten ominaisuuserojen seurauksena 

rakenteiden todellinen käyttöikä voi vaihdella rasitusolosuhteista riippuen paljon, mistä 

johtuen eriasteista korjaustarvetta voi esiintyä jo iältään nuoressa rakennuskannassa. [18] 

 

Betonirakenteiden laajamittaisen korjaustoiminnan aloittaminen käynnisti myös syste-

maattiset julkisivukorjaukset 1990-luvun alkupuolella. [18] Julkisivuissa käytettävän 

korjausmenetelmän valinta perustuu aina todelliseen vauriotilanteeseen, jolloin lähtökoh-

tana on korjattavan rakenteen kunnon selvittäminen. Eri menetelmiä vertailtaessa peittävä 

korjaus eli ns. verhouskorjaus on eräs käyttökelpoinen vaihtoehto. 

 

Lisälämmöneristämiseen yhdistetty verhouskorjaus on yleisesti erilaisten eristerappaus-

ten tai levyverhousten muodossa hyödynnettävä menetelmä, jota sovelletaan pitkälle vau-

rioituneissa julkisivuissa. Verhouskorjauksella parannetaan ulkonäön lisäksi vanhan ra-

kenteen teknistä toimivuutta ja parhaimmassa tapauksessa pysäytetään eri vauriomeka-

nismien eteneminen. Oikein mitoitettu lisäeristepaksuus vaikuttaa myös rakennuksen 

energiatalouteen ja saattaa seinärakenteen tekniset arvot vastaamaan nykypäivän vaati-

mustasoa. [39] 

 

Lisälämmöneristys ja uusi pintaverhous kiinnitetään rakenteen kunnosta riippuen suoraan 

vanhan seinärakenteen ulkopintaan, jolloin lisättyjen rakenteiden paino välittyy vanhalle 

rakenteelle ja sen kiinnitysosille. Todellisen kiinnitysvarmuuden arviointi on näissä ta-

pauksissa haasteellista, mikä on johtanut varsin säännönmukaisesti toteutettaviin vanhan 

rakenteen vahvistustoimenpiteisiin. Kiinnitysvarmuutta kasvatetaan lisäkiinnityksin 

usein ilman tarkempia tarkasteluja, mistä seuraa mahdollisesti tarpeettoman lisäkapasi-

teetin lisäksi ylimääräinen kustannuserä. 

 Tavoitteet 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vanhan rakenteen käyttäytymistä verhouskorjauksen 

jälkeen vaikuttavissa kuormitusolosuhteissa kiinnittämällä erityishuomiota vanhan ra-

kenteen kiinnitysvarmuuteen. Päätavoitteena on arvioida teoreettisesta näkökulmasta jul-

kisivujen lisäkiinnitystarvetta eri tilanteissa samalla syventäen tyypillisimpien julkisivu-

rakenteiden toimintaan liittyvää ymmärrystä. Rakenteiden vahvistustarpeen ohella tar-

kastellaan lisäkiinnikkeiltä vaadittavia ominaisuuksia sekä pyritään esittämään luotetta-

via perusteita lisäkiinnikkeiden mitoitukseen. 
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 Työn rajaus 

Tämä tutkimustyö keskittyy tutkimaan elementtitekniikalla valmistettuja suomalaisten 

asuinkerrostalojen julkisivurakenteita, joiden valmistusajankohta on korjattavana ole-

valle julkisivukannalle tyypillisesti välillä 1960–1990. Tarkastelu tehdään painottamalla 

yleisimpiä käytössä olleita rakenneratkaisuja, mikä elementtijulkisivujen tapauksessa tar-

koittaa käytännössä sandwich-elementtejä. Rakenteiden oletetaan olevan betonivalmis-

teisia eikä eri materiaalien, betonin lisäaineistuksen tai pintakäsittelyistä johtuvien omi-

naisuuserojen vaikutuksia oteta tutkimusten aikana huomioon.  

 

Tutkimustyön pääsisältönä on teoreettisesta näkökulmasta tehty laskennallinen tarkas-

telu, joka rajoitetaan diagonaaliansaita sisältäviin elementtimalleihin. Elementtien sisällä 

painopiste keskitetään betonikuorien väliseen kiinnitysvarmuuteen sekä ulkokuoren be-

tonissa vaikuttaviin jännitystiloihin. Esimerkiksi sisäkuoren kapasiteetin ei näissä olosuh-

teissa katsota olevan elementin kantavuutta rajoittava tekijä. 

 

Laskennassa käytetyt kuormitusarvot määritetään Eurokoodien mukaisilla periaatteilla 

huomioimalla vain normaalisti vallitsevat mitoitustilanteet. Betonin kutistuman määrittä-

mistä yksinkertaistetaan sisällyttämällä laskenta-arvoon vain pitkäaikaiskutistuman 

osuus, jolloin esimerkiksi karbonatisoitumisesta johtuvia ja betonissa välittömästi valuti-

lanteen jälkeen tapahtuvia muodonmuutoksia ei oteta laskennallisessa käsittelyssä huo-

mioon. Elementtikohtaista lämpö- ja kosteuskäyttäytymistä arvioidaan erillisellä lasken-

nalla ilman auringon säteilyn vaikutuksia. Materiaalitiedot valitaan kirjallisuudessa ja 

standardeissa esitetyistä taulukkoarvoista vakioimalla eri ominaisuudet laskennan ajaksi, 

jolloin lujuusarvoissa ei oleteta tapahtuvan esimerkiksi lämpötiloista johtuvia muutoksia. 

 

Lisäkiinnittämiseen liittyviä näkökohtia lähestytään korjaussuunnittelijan näkökulmasta 

painottamalla kiinnikekohtaisten rasitusten määrittämistä. Varsinaisen kiinnikerungon 

mitoitus, kapasiteettien määritysperusteet tai esimerkiksi kiinnikkeiden tyyppihyväksyn-

tään liittyvät tarkastelut rajataan tutkimusalueen ulkopuolelle. 

 Käytettävät tutkimusmenetelmät 

Tutkimustyö jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen käsittää kirjallisuustutkimuk-

sen (luvut 2–4). Osio toimii julkisivurakenteita koskevan korjaussuunnittelun yleistieto-

pakettina kattaen perustietoja tutkittavan aikakauden elementtirakenteista. Käytettyjen ra-

kenneratkaisujen lisäksi esittelyssä ovat tyypillisimmät julkisivuihin vaikuttavat vaurio-

mekanismit sekä näiden vaikutukset rakenteiden ominaisuuksiin ja edelleen korjaustapa-

valintaan. Taustoittavan kirjallisuustutkimuksen avulla luodaan perusteet tätä seuraavalle 

laskentaosiolle. 
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Laskennallinen osio (luvut 5-6) muodostaa tutkimuksen kannalta keskeisen osa-alueen, 

jossa rakenteita analysoidaan tietokoneavusteisesti FEM-laskentaa hyödyntäen. Raken-

neanalyysejä varten muodostettuja elementtimalleja kuormitetaan ennalta määrätyillä 

kuormitusyhdistelmillä, joiden avulla tehdään tarkasteluja sekä korjaamattoman lähtöti-

lanteen että verhouskorjatun rakenneratkaisun välillä. Tulosten avulla vertaillaan diago-

naaliansaissa vaikuttavia rasitustasoja, jolloin lisäkiinnitystarvetta voidaan eri tilanteissa 

arvioida elementtikohtaisen kiinnityskapasiteetin perusteella. 

 

Viimeinen osio (luku 7) sisältää kirjallisuustutkimuksena koottua tietoa julkisivuja kos-

kevista lisäkiinnityksistä. Eri ankkurityyppien lyhyen yleisesittelyn lisäksi käydään läpi 

kiinnikekohtaisten rasituksien määrittämiseen liittyviä periaatteita, joita havainnolliste-

taan lopuksi esitettävän laskentaesimerkin avulla.  
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2 ASUINKERROSTALORAKENTAMINEN SUO-

MESSA ERI AIKAKAUSINA 

Luvun tarkoituksena on taustoittaa asuinkerrostalojen julkisivujen rakentamisen kehi-

tystä eri aikakausina sekä perehdyttää lukijaa niihin periaateratkaisuihin, joita rakenta-

misessa on yleisesti hyödynnetty. Tarkastelun painopiste on asetettu tutkimuksen rajaus-

ten mukaisesti vuosien 1960–1990 välillä rakennettuun, elementtirakenteita hyödyntä-

vään rakennuskantaan, eikä näitä uudempia rakennuksia tai niissä käytettyjä rakenne-

ratkaisuja oteta käsittelyyn. 

 

Kerrostalorakentaminen noudatti 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille asti perin-

teisesti käytössä olleita rakenneratkaisuja. Aikakauden yleisenä tyyppipiirteenä oli raken-

teiden massiivisuus, joka ilmeni parhaiten muuratuissa julkisivuratkaisuissa. Rakenteiden 

kannalta uusia kehityssuuntia avautui vähitellen rautabetonin käyttöönoton myötä. Vuo-

teen 1920 mennessä rautabetoninen välipohja oli jo käytännössä kokonaan korvannut 

puurunkoisen edeltäjänsä. [21, s. 14] 

 

Sota-aikana rakentamista rajoitti voimakas säätely, joka ulottui aina rakennustarvikkeista 

jopa työvoiman käyttöön. Tarvikepula ja yleinen tilanne johtivat ennätysalhaiseen raken-

tamisen volyymiin. [21, s. 20–21] Ajatuksia rakennusten massatuotannosta esitettiin jo 

tuolloin paljon, mutta pula-aika sitoi rakentamisen perinteisiin, käsityövaltaisuutta koros-

taviin ratkaisuihin [21, s. 29].  

 

Sotien jälkeinen jälleenrakentamistarve, sotakorvaukset, energiakriisi sekä edelleen voi-

massa ollut materiaalipula ohjasivat rakentamisen yleistä kehitystä vielä 1950-luvun 

alussa. Todellisia kehitysmahdollisuuksia avautui vasta tarvikepulan ja säännöstelyn 

päättymisen myötä vuonna 1953. Syntynyt rationalisoinnin tarve väritti rakentamista tuo-

den ensimmäisiä esivalmisteisia rakennusosia markkinoille. Massiiviset tiilirungot väis-

tyivät vähitellen teräsbetonin tieltä pienentäen rakennusrunkojen kokonaispainoa. Sa-

malla rakentamisen käsityövaltaisuus väistyi konetekniikan edeltä ja torninostureita alkoi 

ilmestyä rakennustyömaiden yleiskuvaan. [21, s. 42–46] 

 

Pula-ajan päättyminen pohjusti betonin asemaa merkittävimpänä runkorakennemateriaa-

lina. 1950-luvulla betoniset massiivilaattavälipohjat korvasivat niitä edeltäneet alalaatta-

palkistot ja suurmuottitekniikat tulivat mukaan rakentamisprosessiin. [21, s. 48] Kevyt-

betonieristykset ottivat jalansijaa ulkoseinärakenteissa johtaen massiivisten tiiliseinien 

käytön vähenemiseen. Betoni korvasi tiilirakenteet vähitellen 1960-luvun aikana kanta-

vissa rakenteissa siirtäen tiilen lähinnä julkisivujen kuorimuurien ja väliseinien rakennus-
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materiaaliksi. Rakennustyömaan koneellistuminen, kuljetuskaluston kehittyminen, val-

misbetonien ja pumppukalustojen käyttöönotto valmistivat työmaita elementtirakentami-

seen. [21, s. 56–57] 

 

Teollistumisen aikakausi siirsi asumisen painopistettä maalta kaupunkiin 1960-luvun ai-

kana. Suuri elinkeinorakenteen muutos pienensi voimakkaasti alkutuotannon parissa 

työskentelevien määrää maaseudulla johtaen kasvaviin muuttovirtoihin kohti kaupun-

keja. 1970-luvun lopulla aiemmin pientalossa asunut tyypillinen suomalaisperhe oli nyt 

muuttanut kaupunkiin kerrostaloympäristöön. Muuttoliikkeen seurauksena asuntotuotan-

nolta vaadittiin nopeutta ja tehokkuutta. [22, s. 14–15] Tähän elementtirakentaminen tar-

josi ajalleen modernin ratkaisuvaihtoehdon. [29, s. 6]. 

 Elementtirakentamisen kehitys 

Suomalaisessa asuinrakentamisessa elementtien käyttö alkoi vähitellen 1950-luvun ai-

kana. Luonteeltaan alkuaikojen elementtirakentaminen oli kokeilevaa ja rajoittui lähinnä 

yksittäisiin kohderakennuksiin. Esivalmisteisia rakenneosia hyödynnettiin enimmäkseen 

täydentävissä rakenneosissa, kuten ovi- ja ikkunarakenteissa. Betonirakenteissa element-

tiportaat tulivat ensimmäisinä mukaan muuten paikalla toteutettuihin runkoratkaisuihin. 

Esitettyjen arvioiden perusteella 1950-lopulla jo noin puolet kerrostalojen porrassyök-

syistä oli elementtirakenteisia. Yleisesti monet rakentajat turvautuivat kuitenkin edelleen 

perinteiseen paikalla rakentamiseen erityisesti taloudellisten ja työmaan kapasiteettiin 

liittyvien syiden ohjaamana. [22, s. 33–35] 

 Vuodet 1960–1970 

1960-luku oli elementtiteollisuudelle todellisen läpimurron aikaa. Suuri muuttoliike 

maalta kaupunkiin, kaupunkilähiöiden aluerakentaminen ja yleinen asuntopula korostivat 

rakentamiselta vaadittavaa tehokkuutta jättäen esteettiset näkökulmat taka-alalle. Siirtä-

mällä elementtien valmistus tehtaisiin saataisiin säästöjä paitsi rakennuskustannuksissa 

myös työvoimatarpeessa sekä runkorakenteiden pystytysajoissa. Tehdasvalmistus nos-

taisi myös rakennusosien laatua ja mahdollistaisi rakennusalalle pysyviä työpaikkoja ym-

pärivuotisen rakentamisen myötä. Elementtien valmistus alkoi 1960-luvun alussa ensin 

työmaavalimoissa, mutta siirtyi varsin nopeasti kohti vakioituja tehdasolosuhteita. [22, s. 

33–35] 

 

Tuotanto- ja toimitilarakentamisessa 1940-luvun lopulta asti kehitetty pilari-palkkijärjes-

telmä mahdollisti julkisivurakenteen eriyttämisen kantavasta rakennusrungosta. Julkisi-

vurakenne voitiin ripustaa kantaviin rakenneosiin tai toteuttaa itsekantavana rakenteena. 

Uusi suuntaus johti lämmöneristeellä varustetun seinäelementin, sandwich-elementin ke-

hittämiseen. Sandwich-elementti yleistyi asuinrakentamisessa nopeasti ollen jo 1960-lu-

vun lopulla yleisin julkisivurakenne. [13, s. 47] 
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1960-luvulla rakentaja halusi usein olla myös elementtituottaja. Tyypillisesti sarjamäärät 

olivat pieniä ja poikkeustapauksissa elementtitehtaalle riitti asiakkaaksi vain yksi raken-

nusliike [22, s. 34]. Nopea kehitys, suuri tuotantolaitosten määrä sekä epävarmuus tule-

vista tilauksista ajoivat elementtiteollisuuden ongelmiin. Valmistusmenetelmät, työtek-

niikat, muotti- ja nostinkalustot olivat usein tehdaskohtaisia ja asettivat siten esimerkiksi 

jännevälejä koskevat rakenteiden reunaehdot. Suurmuottitekniikkaan perustuvat beto-

nielementtijärjestelmät sopivat keskenään huonosti yhteen, minkä lisäksi rakennusten 

muunneltavuus ja sarjatuotantoon soveltuminen olivat puutteellisella tasolla. Elementti-

teollisuus kärsi huonosta organisoinnista, minkä lisäksi sen tuotannon tehostamisessa oli 

paljon kehitettävää. Oli selvää, etteivät elementtitehtaat kykenisi näissä olosuhteissa vas-

taamaan suuren asuntotarpeen luomaan kysyntään riittävän tehokkaasti. Pääasiassa näi-

den syiden seurauksena Suomessa käynnistettiin BES-tutkimus. [22, s. 39] 

 BES-tutkimus 

BES-tutkimus, eli tutkimus betonielementtisysteemin kehittämiseksi, toteutettiin vuosina 

1968–1970. Päätavoitteena oli luoda betonisiin rakennuselementteihin perustuva, täysin 

avoin ja kaikkien käytössä oleva järjestelmä, joka käsittää rakentamisprosessin kokonais-

valtaisesti ja luo edellytykset elementtituotannon tehostamiselle. Muunneltavuus, toimin-

nallisuus, saneerattavuus, kustannustehokkuus ja ennen kaikkea yhtenevyys olivat kaikki 

lopputulokselta vaadittavia asioita. [2, s. 5] 

 

1960-luvulla elementtiteollisuuden vakiinnutettua asemansa elementtirakentamista kehi-

tettiin lähinnä yrityskohtaisesti, mikä johti erityisesti detaljitasolla eri järjestelmien yh-

teensopivuusongelmiin. BES-järjestelmä toi mukanaan ohjeet tuotantojärjestelyistä, joita 

noudattamalla elementit saatiin sovitettua rakennusrunkoon elementtivalmistajasta riip-

pumatta. [29, s. 17] 

 

BES-järjestelmää varten tutkittiin useita runkoratkaisuja, joihin vaikutteita otettiin myös 

ulkomailta. Vertailuissa parhaiten menestyivät kantavat seinät -malli ja pilarilaatta -malli. 

Näistä paremmaksi ratkaisuksi valikoitui kantavat seinät -malli, josta tuli kehitystyön pe-

rusratkaisu. BES-järjestelmä ei tähdännyt yksittäisen mallitalon suunnitteluun vaan se an-

toi ohjeet rakennusrungon perusosien mitoitusjärjestelyistä, rakennetyypeistä, valmistus-

mitoista, kiinnitysdetaljeista sekä liittyvistä rakennusosista [22, s. 39]. Rakenneosia kos-

kevien ohjeiden lisäksi tarjottiin eri suunnitteluryhmille suunnitteluratkaisuja koskevat 

reunaehdot. Mallin ajatuksena oli pysytellä mahdollisimman pelkistetyssä runkojärjestel-

mässä, jonka pohjalta sekä suunnittelijoille että tulevalle asukkaalle jäisi mahdollisimman 

paljon vaihtoehtoja eri variaatioiden toteuttamiseen. [2, s. 20–32] 

 

Ensimmäiset BES-järjestelmää hyödyntävät koetalot rakennettiin Tampereelle ja Espoo-

seen vuonna 1971. Varsin nopeasti tutkimuksen jälkeen toteutetut rakennukset varmisti-

vat tutkimustulosten käyttökelpoisuuden ja toisaalta sen, että järjestelmä tukeutui pitkälti 

olemassa oleviin elementtijärjestelmiin. Erityisen hyvänä asiana nähtiin runkojen lyhyt 
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pystytysaika; kolmikerroksisella rakennuksella yhden runkokerroksen pystyttämiseen 

kului ainoastaan kolme työpäivää. [22, s. 41–42] 

 Vuodet 1975–1990 

BES-aikakauden julkisivurakenteiden ulkonäkö herätti runsaasti keskustelua. 1970-luvun 

alkupuolella yksinkertaiseksi räätälöity runkojärjestelmä tuotti myös vaatimatonta arkki-

tehtuuria, jossa keskityttiin ainoastaan eri järjestelmien rakenteelliseen yhteensovituk-

seen ulkonäöllisten näkökohtien kustannuksella. Tarvetta yksityiskohtaiselle suunnitte-

lulle ei ollut, mikä johti suunnittelijoiden välisen yhteistyön ja rakenneratkaisuja koske-

van kehittämisen vähenemiseen. Nopea rakennustahti ajoi toistamaan jo aiemmin käy-

tössä olleita ratkaisumalleja. [13, s. 173] 

 

Julkisivujen ulkonäköongelman ratkaisemiseksi käynnistettiin vuonna 1982 Julkisivutut-

kimus-hanke, joka sai myöhemmin kutsumanimen Julkisivu-BES. Tutkimuksen seurauk-

sena kehitettiin uusia julkisivumateriaaleja ja pintaratkaisuja. Lisäksi haettiin muutosta 

BES-järjestelmän aukotusten yksipuolisuuteen ja suunnittelujoustamattomuuteen. Kehi-

tys johti monimuotoisiin julkisivuihin, joiden pintoja saatiin koristamaan mm. väribetonit 

ja hiotut julkisivupinnat. [13, s. 179–183] Julkisivusuunnittelussa keskityttiin 1980-lu-

vulla yksityiskohtiin ja uusia asuintaloja leimasi sarjatuotannon sijaan yksilöllinen ulko-

näkö. [29, s. 4] 

 

Vaikka elementtiteollisuudella meni näennäisesti hyvin, alkoi ensimmäisissä elementti-

rakennuksissa ilmetä ongelmia. Ulkokuorivaurioita havaittiin yhä useammin erityisesti 

1970-luvulla rakennetuissa elementtitaloissa. Vauriot johtuivat pääasiassa huonolaatui-

sesta ja olosuhteiden kannalta väärän tyyppisestä betonista, joka mahdollisti paitsi pak-

kasrapautumisen myös nopean teräskorroosion. Säilyvyysasioihin oli kiinnitetty huo-

miota VTT:n (Valtion teknillinen tutkimuskeskus) tutkimuksissa jo 1970-luvun aikana, 

mutta vasta 1980-luvun toistuvat ulkokuoriongelmat johtivat betoninormien jatkokehit-

tämiseen ja säilyvyyteen liittyvien näkökohtien huomioimiseen jo suunnitteluvaiheessa. 

[13, s. 185–186] 

 Rakentamista ohjaavien määräysten ja ohjeiden kehi-
tys vuosina 1960–1990 

1960-luvun aikana elementtirakentamista kohtaan herännyt kiinnostus johti myös laajaan 

betoninormeja koskevaan kehitystyöhön. [29, s. 8] Alkuaikoina asetetut määräykset kos-

kivat kuitenkin lähinnä kantavia rakenteita, eikä siten esimerkiksi julkisivujen rakenteille 

asetettu pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavia vaatimuksia [17, s. 14] 

 

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonilujuus määräytyi aina vuoteen 1965 

asti vuoden 1954 betoninormeissa säädetyn tason mukaisesti. Yleisesti teräsbetoniraken-
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teissa käytetyn betonin lujuuden tuli olla vähintään C16/20, joten tätä käytettiin ohjear-

vona myös elementtirakenteiden suunnittelussa. Vuoden 1965 betoninormeissa lujuutta 

nostettiin arvoon C20/25, joka säilyi teräsbetonirakenteiden pienimpänä sallittuna yleis-

lujuutena pitkään. Seuraava korjaus tehtiin vasta vuonna 1989, jolloin vähimmäislujuutta 

nostettiin edelleen arvoon C25/30. Pienempää suunnittelulujuutta oli mahdollista käyttää 

kasvattamalla raudoitteita ympäröivää suojapeitepaksuutta. [29, s. 16] 

 

Myös suojapeitevaatimukset pohjautuivat 1960-luvun alussa vuoden 1954 betoninormei-

hin. Pienin sallittu harjateräksen suojapeitepaksuus oli 20 mm, sileälle tangolle vastaa-

vasti 15 mm. Vuoden 1963 betonielementtinormien mukaan peitepaksuusvaatimuksen 

katsottiin koskevan vain kantavia rakenteita, eikä sen vaikutus ulottunut näin ollen esi-

merkiksi julkisivun ulkokuoreen. Näissä tapauksissa terästen betonipeitteeksi riitti vähin-

tään 10 mm ehjää betonia. [29, s. 16] Vuoden 1980 betoninormeissa peitepaksuus mää-

räytyi rakenteelle asetetun ympäristöluokan mukaan, jossa annettua peruspaksuutta kor-

jattiin tapauskohtaisesti eri korjaustermeillä (myös negatiiviseen suuntaan). Peruspaksuu-

det vaihtelivat vaativimpien olosuhteiden 35 mm:n ja helppojen olosuhteiden 15 mm:n 

välillä. [5] 

 

Ensimmäiset maininnat betonin säänkestävyyden parantamisesta lisähuokostuksella kir-

jattiin betoninormien selityksiin vuonna 1965. Varsinaiset ohjearvot betonin suoja-

huokossuhteelle saatiin vuoden 1976 Betoniyhdistyksen säilyvyysohjeiden myötä, jossa 

huokossuhteelle suositeltiin olosuhteista riippuen arvoja 0,15–0,20 [3]. Suomessa lisä-

huokostus ei ollut systemaattisessa käytössä ennen säilyvyysohjeiden julkaisua. Vaikka 

vuoden 1977 betoninormeissa mainitaan pakkasenkestävyyden riippuvuus betonin huo-

kosjaosta, tuli esimerkiksi julkisivuja koskeva pakkasenkestävyysvaatimus mukaan mää-

räyksiin vasta vuonna 1980 uudistetun betoninormiston myötä [5]. 

 

Elementtien pysyvistä kiinnikkeistä esitettiin ensimmäiset vaatimukset vuoden 1965 be-

tonielementtinormeissa. Kiinnitykset sekä elementtien että muiden rakenneosien välillä 

tuli toteuttaa ilman korroosioriskiä. Syöpymiselle alttiiden kiinnitysosien tapauksessa oli 

jatkossa käytettävä korroosion kestäviä aineita. Erityishuomiota kiinnitettiin myös käy-

tettävien kiinnikeosien hitsattavuuteen. [29, s. 17]  

 

Alkuaikoina betonia lisäaineistettiin reaktionopeuden nostamiseksi, mikä oli tarpeen eri-

tyisesti betonoitaessa talviolosuhteissa. Käytetyin lisäaine oli kalsiumkloridi, jonka määrä 

ei vuoden 1965 betoninormien selitysten mukaan saanut rakenteessa olla suurempi kuin 

2 % sementtimäärän painosta. Vuoden 1980 betoninormeissa rajoitusta kiristettiin arvoon 

1 % ja edelleen vuonna 1989, jonka jälkeen betonin sisältämä kloridipitoisuus sai olla 

enintään 0,4 % käytetyn sementin painosta. [29, s. 17] 

 

Pääsääntöisesti julkisivuelementtien eristemateriaalina on käytetty mineraalivillaa, jonka 

paksuus on vaihdellut vuosien kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaan välillä 
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80–140 mm. 1960-luvun aikana suoritettujen rakenneavausten perusteella villan toimin-

taa rakenteessa erityisesti valmistusaikana pyrittiin parantamaan rajoittamalla käytettävän 

eristeen puristuslujuutta. Pienin sallittu puristuslujuus säädettiin vuonna 1964 Rakennus-

hallituksen toimesta arvoon 2–2,5 kN/m2. Puristuslujuutta kasvatettiin edelleen vuonna 

1974 arvoon 3 kN/m2 ja vielä 1980-luvun alkupuolella arvoon 5 kN/m2. [29, s. 23] Eris-

tepaksuuden ja puristuslujuuden vaatimusten kehitystä eri aikakausina on tarkasteltu ku-

vassa 2.1 

 

 

Kuva 2.1 Elementtien eristepaksuuden ja puristuslujuuden kehitys eri aikakausina. 

[29, s. 24] 

Vuonna 1969 annetun Valtioneuvoston päätöksen (274/1969) mukaan elementtiin kiin-

nitettävien nostolaitteiden tuli kestää vähintään nelinkertaisesti elementin omasta pai-

nosta aiheutuvat rasitukset. Julkisivuelementtien tapauksessa ehto koski siis myös ele-

mentin kuoria yhdistäviä sideraudoituksia, mikäli käytettävät nosto-osat olivat ankkuroi-

tuna vain elementin sisäkuoreen. Suunnitteluohjeissa tämä nostoja koskeva mitoitusehto 

on mukana edelleen. 

 Julkisivurakenteet ja kiinnitysjärjestelmät 

Julkisivurakenteiden kehitys on seurannut pääpiirteittäin runkorakenteiden kehitystä. 

Vielä 1950-luvulla yleisissä tiilimuuri- ja betonipilarirungoissa sekä näiden erilaisissa yh-

distelmissä tiili oli keskeinen julkisivumateriaali myös kantavissa rakenteissa. Siirryttä-

essä 1960-luvulle ja kohti elementtiaikakautta rakennusrungot koostuivat pääasiassa kan-

tavista poikittaisista väliseinistä ja yhteen suuntaan kantavista välipohjalaatastoista. Tässä 

ns. kirjahyllyrungossa ulkoseinät olivat päädyissä pääasiassa kantavia betonisia sand-

wich-elementtejä tai erilaisia eriytettyjä kuorielementtirakenteita. Pitkillä sivuilla hyö-

dynnettiin yleisesti ei-kantavaa sandwich-elementtiä. [29, s. 6] 
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 Sandwich-elementit 

Betonirakenteinen sandwich-elementti koostuu betonisesta sisä- ja ulkokuoresta, joita 

erottaa lämmöneristekerros. Sideraudoituksella sisäkuoreen sidottu ulkokuori toimii ra-

kenteen sääsuojana sisäkuoren ollessa rakenteen kuormituksia siirtävä runko. Suunnitte-

luratkaisusta riippuen sisäkuori kantaa vähintään elementin oman painon, mutta mahdol-

lisesti myös ylempien kerrosten seiniltä ja välipohjilta tulevia kuormituksia. [29, s. 6] 

Tyypiltään sandwich-elementti voi olla esimerkiksi umpi-, ruutu- tai nauhaelementti.  

2.3.1.1 Rakenne ja raudoitus 

Ulkokuoren suunnittelupaksuudet ovat pintamateriaalista riippuen vaihdelleet välillä 40–

70 mm, yleisimpien arvojen ollessa 50 tai 60 mm. Raudoituksen perusratkaisuna elemen-

tin ulkopinnassa on normaalisti käytetty keskeistä verkkoraudoitusta 3–5 mm:n tanko-

paksuudella ja 150 mm:n jakovälillä molempiin suuntiin. Aukkoja ja koko elementtiä 

ympäröivät tavallisesti 6 tai 8 mm:n irtotangoista kootut reuna- ja pieliteräkset. Varsinai-

sen raudoituksen lisäksi ulkokuoreen on useimmiten ankkuroitu kuoria yhdistävä side-

raudoitus sekä elementin nostoon liittyviä teräsosia käytetystä nostojärjestelmästä riip-

puen. [17, s. 13] 

 

Vastaavasti sisäkuoren tapauksessa suunnittelupaksuus on tavallisesti ollut ei-kantavissa 

elementeissä välillä 70–100 mm ja kantavissa yleisesti 150 tai 160 mm [29, s. 19]. Sisä-

kuorten raudoitus on suunniteltu kuormitustasosta riippuen tapauskohtaisesti pääosin ul-

kokuoren periaatteita mukaillen. Sekä sisä- että ulkokuoressa käytetty raudoitus on aina 

90-luvun lopulle asti ollut normaalitapauksissa tavanomaista seostamatonta harjaterästä 

[18, s. 12].  

 

Kuva 2.2 Tyypillinen julkisivuelementin ulkokuoren raudoitus. [29, s. 25] 
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Elementtien mitat ovat määräytyneet tyypillisesti käytettyjen huoneleveyksien perus-

teella. Työmaiden nosturikaluston kapasiteetti rajoitti elementtikokoja 1960-luvun lop-

puun saakka pituuden puolesta ei-kantavilla seinälinjoilla välille 3,0–3,9 m, kantavien 

elementtien ollessa tätäkin lyhyempiä. 1970-luvun alusta alkaen kehittyneempi nostin-

tekniikka ei enää asettanut ehtoja elementtien koolle, jolloin myös suurempien element-

tien käyttö mahdollistui. [22, s. 78–84] BES-rakennesuosituksen mukaisena elementin 

kokonaiskorkeutena oli normaalitapauksissa 2,8 m [1]. Yleisesti käytössä olleiden mitta-

suositusten mukaan elementin pituus sai olla enintään 7,6 m ja korkeus vastaavasti 3,6 m 

[46]. 

 

Yleisin pintakäsittely julkisivuelementillä on ollut betonipinta joko maalattuna tai käsit-

telemättömänä. Sileän pinnan ohella käytössä on ollut useita erilaisia pinnan profilointeja, 

joista yleisimpinä esille nostetaan hierretyt, uritetut ja harjatut betonipinnat. Myös väri- 

ja valkobetonia on elementtirakentamisessa ollut käytössä jo pitkään. Harjattu pinta saa-

vutti suuren suosion erityisesti 1960-luvulla elementtikauden alkupuolella. Myöhemmin 

1970-luvulla pesubetonipinta oli laajassa käytössä. Pesubetonin rinnalla valmistettiin 

myös tiililaattapintaista julkisivua, jonka suosio keskittyi erityisesti 1980-luvulle ja edel-

leen aina 1990-luvulle asti. Klinkkerilaattapintaa taas käytettiin erityisesti nauhaelemen-

teissä varsin runsaasti jo 1960-luvun aikana [29, s. 27] 

 

Sandwich-elementeissä selkeästi käytetyin eristemateriaali on ollut joko kivi- tai lasivilla, 

jonka paksuus on vaihdellut suunnitteluajankohdan voimassa olevien määräysten mukai-

sesti (kts. kuva 2.1). Poikkeuksena mainittakoon 1960-luku, jolloin lämmöneristykseen 

on mahdollisesti käytetty kevytsorabetonia tai esimerkiksi lastuvillalevyä. Valupaineesta 

ja työtekniikoista johtuen eristekerros on varsinkin vanhoissa rakenteissa usein selkeästi 

kokoonpuristunutta, joten myös elementin kuorien todellinen rakennepaksuus on hyvin 

vaihteleva. Klinkkerilaattapintaisessa elementissä on 1970-luvun alusta asti ollut käy-

tössä pystysuuntaan uritettua mineraalivillaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tiiviin 

rakenteen kuivuminen elementtisaumojen kautta. Järjestelmän toimivuus vaatii huolel-

lista työtekniikkaa ja tehtyjen tutkimusten mukaan tällaisten julkisivujen tuulettuminen 

on tuuletusurituksesta huolimatta hyvin heikolla tasolla. [29, s. 23–24] 1980-luvun lo-

pulla uritetun lämmöneristeen käyttö yleistyi vähitellen myös muita pintatyyppejä käy-

tettäessä. [18, s. 12] 

 

Elementtien pääasiallinen valmistustapa on edelleen vaakavalu, jossa valusuunta määräy-

tyy käytettävän pintamateriaalin mukaan. Sileissä pinnoissa, pesubetonissa ja erilaisia 

laattoja käytettäessä ulkokuori on valutilanteessa muottipintaa vasten, jolloin betonipin-

nasta saadaan tavallisesti melko tiivis ja tasalaatuinen. Valupaineesta ja puutteellisesta 

välikkeiden käytöstä johtuen raudoitus voi näissä tapauksissa olla huomattavasti suunni-

teltua lähempänä ulkokuoren ulkopintaa. Harjatuissa pinnoissa tilanne on päinvastainen. 
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Valutapahtumassa sisäkuori on muottipintaa vasten, jonka seurauksena ulkokuoren rau-

doituksella on taipumus painua kohti eristetilaa. Näissä tapauksissa lisäongelmia on ha-

vaittu erityisesti ulkokuoren tasalaatuisessa tiivistämisessä. [29, s. 18–25] 

 

Elementtiteollisuuden alkuaikoina 1960-luvulla esimerkiksi betonin tiivistäminen oli ny-

kyaikaisiin menetelmiin verrattuna hyvin puutteellisella tasolla. Valutilanteessa betonin 

käsiteltävyyttä parannettiin käyttämällä mahdollisimman helposti käsiteltävää betoni-

massaa, mikä notkistavien lisäaineiden puuttuessa tarkoitti käytännössä veden lisäämistä. 

Muottikiertoa nopeutettiin hallitsemattomalla betonin lämpökäsittelyllä jälkihoidon jää-

dessä lähes olemattomalle tasolle. Esimerkiksi edellä mainitut seikat aiheuttivat kovettu-

neeseen betoniin runsaasti laatuvirheitä, joiden seurauksena todellinen betonilujuus saat-

toi poiketa huomattavasti tavoitellusta suunnittelulujuudesta. [29, s. 21–22] 

2.3.1.2 Sideraudoitukset 

Sideraudoituksen tehtävänä on liittää sandwich-elementtiä ympäröivät betonikuoret toi-

siinsa. Kerroksellisessa rakenteessa sideraudoitus mahdollistaa pintojen välisen yhteistoi-

minnan, siirtää ulkokuoren painekuormat sisäkuorelle, ottaa vastaan elementtiin kohdis-

tuvia pakkovoimia sekä rajoittaa kuorien muodonmuutoksia. Sideraudoitus sijoitetaan 

elementtiin tapauskohtaisesti huomioiden elementin muoto, aukotukset sekä rakentee-

seen kohdistuvat ulkoiset ja sisäiset kuormitukset. [46, s. 33] 

 

Ulkokuoren kiinnityksessä sisäkuoreen käytettiin 1960-luvun alussa erilaisia, esimerkiksi 

betonoituja tai bitumilla päällystettyjä muototeräksiä, kunnes käytettäväksi perusratkai-

suksi vakiintui 1960-luvun puolivälissä ansasrakenne. Sideansaassa eli diagonaalian-

saassa vinot puristettuina tai vedettyinä sauvoina toimivat diagonaaliteräkset liitetään hit-

sausliitoksella betoniin upotettaviin ansaspaarteisiin. Paarteilla tavallisin teräskoko on 6 

mm, diagonaaleilla vastaavasti 5 mm. Ansaspaarteet olivat ulko- ja sisäkuoressa 

seostamatonta terästä aina 90-luvun lopulle asti. Vuoden 1965 määräysten jälkeen diago-

naaleja on alettu valmistaa ruostumattomasta teräksestä. [29, s. 28]  

 

Diagonaaliansaille on ominaista suuri elementin tason suuntainen jäykkyys, joka mah-

dollistaa ulkokuoren toiminnan nurjahdusjäykisteenä kuormitetulle sisäkuorelle. Ratkai-

sulla saadaan huomattava lisäys kantavien seinien kuormituskapasiteettiin. Suuri jäyk-

kyys on rakenteelle pääasiassa edullista, mutta tästä johtuen esimerkiksi betonin läm-

pöliikkeet ja kutistuma aiheuttavat pakkovoimien muodossa sideraudoitukseen suuria 

jännityksiä. Elementin tason suuntaisten muodonmuutosten ja pakkovoimien vaikutusten 

vähentämiseksi kehitettiin 1970-luvulla diagonaaliansaan rinnalle ns. tikasansas. [29, s. 

28] 

 

Tikasansas koostuu paarretankoihin kohtisuorasti kiinnitetyistä langoista, joiden tehtä-

vänä on siirtää elementin tasoa vastaan kohtisuorat kuormat sisäkuorelle sekä estää kuo-
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rien erisuuruiset muodonmuutokset. Ainoastaan ansaan keskiosalle sijoitettujen vinotan-

kojen tehtävänä on ripustaa ulkokuori kiinni sisäkuoreen.  Tikasansas ei koskaan syrjäyt-

tänyt diagonaaliansasta pääosin siitä syystä, että diagonaalityypin ansas mahdollistaa 

merkittävästi tikasansasta paremman yhteistoiminnan kerroksellisen rakenteen eri pinto-

jen välille. [11, s. 2]  

 

 

Kuva 2.3 Esimerkit diagonaali- ja tikasansaista. [44, s. 85] 

Diagonaaliansas on jo pitkään ollut selkeästi hallitsevin kiinnitystapa ulko- ja sisäkuoren 

välillä. Vaihtoehtoisia muototeräksiin tai betonikannaksiin pohjautuvia kiinnitysratkai-

suja on kuitenkin käytetty jonkin verran yksittäisissä kohteissa ansasratkaisun rinnalla. 

 

 

Kuva 2.4 Esimerkkejä ulko- ja sisäkuoren liitoksista teräsbetonikannasten (ylh.), 

harjateräskoukkujen (alh. vas.) ja muototeräskiinnikkeiden (alh. oik.) 

avulla. [29, s. 30] 
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Teräsosia tai eristetilan lävistäviä kannaksia on elementtiä kohden ollut tavallisesti vain 

muutamia. Tällä tavalla toteutettujen kiinnitysratkaisujen toimivuus erityisesti pakkovoi-

mia vastaan on heikko, minkä lisäksi rakennekerrokset lävistävä kiinnike toimii tehok-

kaana kylmäsiltana eri lämpötiloissa olevien pintojen välillä. Rakenneavauksista saatujen 

havaintojen perusteella kiinnikkeitä rasittavat usein myös laajat korroosiovauriot. [29, s. 

29] 

2.3.1.3 Kiinnitys runkoon 

Sandwich-elementtien yleistyessä ei-kantavissa elementeissä kiinnitysperiaatteena oli ri-

pustaa elementti kantaviin rakenneosiin, esimerkiksi kirjahyllyrungon tapauksessa poi-

kittaisiin väliseiniin. Olka- eli puukkoterästen käyttö oli ennen BES-järjestelmän kehittä-

mistä varsin yleinen kiinnitysratkaisu. [29, s. 31] 

 

 

Kuva 2.5 Esimerkki ruutuelementin kiinnityksestä olkateräsperiaatteella.  

  [29, s. 32]  

BES-järjestelmän myötä vakiintui käyttöön myös uudet elementtikiinnitysten pääperiaat-

teet. Itsensä kantavat elementit tuettiin jatkossa suoraan perustuksista ja kokonaan muun 

rungon ulkopuolella sijaitsevat julkisivuelementit sidottiin paikallisesti kiinni rakennus-

runkoon. Lopulliseen kiinnitykseen oli käytössä erilaisia pultti-, hitsi- ja teräsvaarnalii-

toksiin perustuvia ratkaisuja, joissa liitoskohdat juotettiin umpeen betonimassalla. [47, s. 

9–10] 

 Kuorielementit 

Kuorielementti toimii eriytetyn julkisivurakenteen osana. Elementtirakenteisessa eriyte-

tyssä julkisivussa sisäpinta asennetaan tavallisesti ensin, jolloin se tarjoaa sisärakenteille 
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rakentamisaikaisen sääsuojan. Sisäpinnan asentamisen jälkeen varsinaisen julkisivun ra-

kennustyöt voivat edetä muista rakenteista riippumatta. Etuina saavutetaan mm. hyvä mit-

tatarkkuus, eri pintamateriaaleja käytettäessä monimuotoiset yhdistelmäjulkisivut sekä 

mahdollisuus tuuletuksen järjestämiseen kuorielementin ja eristetilan välille [46, s. 18] 

Kuorielementtejä on käytetty erityisesti rakennusten päädyissä sekä räystäselementteinä 

vesikaton ja seinäelementtien välillä. [17, s. 12] 

2.3.2.1 Rakenne ja raudoitus 

Kuorielementtien suunnittelupaksuudet ovat vaihdelleet välillä 60–120 mm, tyypillisim-

pien arvojen ollessa noin 80 mm. [29, s. 9] Tavallisesti raudoituksena on keskeinen verk-

koraudoitus, jota ympäröi 6 mm:n reunateräs. Elementeissä on lisäksi esimerkiksi kiinni-

tyspisteiden vaatimat ripustusteräkset, jotka mitoitetaan tapauskohtaisesti. Kuoriele-

mentti kantaa tavallisesti vain oman painonsa, joten valmistus- ja asennusaikaiset kuor-

mitukset, kuten esimerkiksi muotista nosto, määrittävät usein lopullisen raudoitustarpeen 

erityisesti suurikokoisilla elementeillä. [47, s. 9] Lämmöneristeenä kuorielementtiraken-

teissa on käytetty mm. korkkia, lastuvillalevyä kevytsorabetonia ja mineraalivillaa. Eris-

tepaksuudet ovat vaihdelleet käytetyn materiaalin lisäksi suunnitteluajankohdan voi-

massa olevista määräyksistä riippuen. [29, s. 19] 

2.3.2.2 Kiinnitys runkoon 

Kuorielementtejä on kiinnitetty rakennusrunkoon joko kantavan rakenteen valun yhtey-

dessä tai jälkikiinnityksenä erilaisilla eristetilan lävistävillä pyörö- ja muototeräksillä, 

harjakuparisiteillä tai teräsvaarnaliitoksilla. Kiinnikeosien suojaus on usein puutteellinen, 

sillä suojaava betonointi on pakkovoimien seurauksena voimakkaasti halkeillutta tai sitä 

ei ole käytetty kiinnikeosan ympärillä lainkaan. Varsinaisia kannatusosia on täydennetty 

sijoittamalla sideteräksiä lähinnä elementtien alaosiin. Tyypillisesti kannakkeita on vä-

hän, pystykuormille vain jopa yksi elementtiä kohden, jolloin kiinnikeosan tai betonin 

vaurioituminen kiinnityspisteessä johtaa välittömiin kantavuusongelmiin. [29, s. 34] 
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Kuva 2.6 Esimerkki kuorielementin jälkikiinnityksestä. [29, s. 21] 

 

Kuorielementin taipumat ovat selkeästi sandwich-elementin vastaavia suuremmat, sillä 

kiinnityspisteiden pieni lukumäärä ei mahdollista elementille ansasrakenteen kaltaista 

suurta jäykkyyttä. Kuorielementti voi siis reagoida muodonmuutoskuormituksiin melko 

vapaasti kiinnitysten sitä estämättä, mistä johtuen myös sisäiset jännitykset jäävät ele-

menteillä usein pieniksi. Liikkeen aiheuttamia ongelmia syntyy lähinnä elementtien väli-

sissä liitoksissa, jos liike-erot eri elementtien välillä ovat suuria ja toisiinsa liittyvillä ele-

menteillä on merkittäviä kokoeroja. [11, s. 46] 

 Suomen olemassa oleva rakennuskanta 

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2012 lopulla yhteensä 1 474 653 eri käyt-

tötarkoituksissa olevia rakennuksia. Rakennuskannasta yli 60 % on rakennettu vuoden 

1960 jälkeen, joten eurooppalaiseen tasoon verraten suomalainen rakennuskanta on hyvin 

nuorta [17, s. 11]. Kuvassa 2.7 on esitetty suomalaisen rakennuskannan ikäjakauma vuo-

den 2012 tilanteen mukaisesti. 
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Kuva 2.7 Rakennusten kokonaismäärä valmistumisvuoden mukaan Suomessa 

vuonna 2012. [42]  

Kuvassa 2.8 on vastaava tilasto tarkasteltuna asuinkerrostalojen näkökulmasta. Vuonna 

2012 Suomessa oli yhteensä 57 849 asuinkerrostaloa. Näistä 52,9 % on rakennettu aika-

välillä 1960–1989. Noin puolet tämän aikakauden rakennuksista sisältävät elementtirun-

gon. [13] 

 

Kerrostalorakentaminen saavutti määrällisen huippunsa 1970-luvulla elementtivaltakau-

den ollessa vahvimmillaan. Viidennes 1960–1994 välillä valmistuneista asuinkerrosta-

loista on rakennettu vuosina 1970–1974, mikä kertoo aikakauden ennätysmäisestä asun-

totuotannon määrästä. 1970-luvun puolivälistä lähtien rakentamisen painopiste siirtyi vä-

hitellen kerrostaloista pientalorakentamiseen. Vuonna 1975 kerrostaloasuntojen määrä 

oli viimeisen kerran yli puolet tuotetusta asuntokannasta. [22, s. 12] 
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Kuva 2.8 Asuinkerrostalojen määrä valmistumisuoden mukaan Suomessa vuonna 

2012. [41] 

Vuoden 2005 tasolla 40 % betonielementtirunkoisista rakennuksista arvioitiin olevan 

asuinkerrostalokäytössä. Näissä julkisivukantaa on yhteensä noin 25 miljoonaa julkisivu-

neliömetriä. Olettamalla rakennuskannan poistuma merkityksettömän pieneksi sekä uu-

disrakentamisen kasvun tapahtuvan vakionopeudella 0,7 milj. m² vuodessa, saadaan be-

tonielementtisten julkisivujen määräksi vuonna 2014 noin 31 miljoonaa julkisivu-

neliömetriä. [45] 

 

Korjauksia tarvitaan vanhimpiin betonijulkisivuihin keskimäärin noin 20–40 vuoden 

iässä, joten vanhimmat elementtirakennukset ovat jo korjausiässä. 1970- ja 1980-luvuilla 

parantunut valmistusteknologia pidentää odotettavissa olevaa korjausikää noin 40–60 

vuoteen, joten tämän ikäluokan rakennukset ovat julkisivukorjausten kohteena lähitule-

vaisuudessa. [45] Betonijulkisivujen korjaustoimintaa on harjoitettu likimain 20 vuotta ja 

esitettyjen arvioiden mukaan vuoteen 2010 mennessä vuosina 1960–1980 valmistuneesta 

julkisivukannasta oli korjattu kertaalleen noin 10 %. [18] 
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3 BETONIRAKENTEISTEN JULKISIVUJEN 

VAURIOT 

Luvun tarkoituksena on esitellä betonirakenteisten julkisivujen tyypillisiä ominaisuuksia, 

eri rasitustekijöitä sekä niihin liittyviä vauriomekanismeja. Tarkastelun keskiössä ovat 

Suomen olosuhteiden kannalta yleisimmät vauriomekanismit: betonin rapautuminen sekä 

raudoitteiden korroosio joko karbonatisoitumisen tai kloridirasituksen aiheuttamana. 

 

Betonirakenteiden ikääntyminen ja altistuminen ympäröiville sääolosuhteille aiheuttaa 

rakenteen ominaisuuksien heikkenemistä eli turmeltumista. Suomen olosuhteissa merki-

tyksellisiä turmeltumiseen johtavia vauriomekanismeja ovat betonin rapautumisen ja te-

rästen korroosion ohella esimerkiksi kiinnitysjärjestelmän ja sidontojen heikkeneminen 

sekä betonin muodonmuutokset, halkeilu ja rakenteen kosteustekniset puutteet. Pintatar-

vikkeiden ja -käsittelyiden vauriot ovat alkuvaiheessa lähinnä esteettisiä, mutta esimer-

kiksi irtoavien laattapintojen putoaminen voi muodostaa turvallisuusriskin. Pitkälle eden-

neinä kaikki eri vauriotyypit voivat johtaa rakenteen toimintakelpoisuuden menettämi-

seen. [38, s. 18] 

 Yleistä betonirakenteista 

Betoni koostuu sementistä, runkoaineesta, vedestä ja mahdollisista lisäaineista. Kovettu-

misreaktiossa, eli hydrataatiossa, sementti reagoi käytettävissä olevan veden kanssa muo-

dostaen sementtiliimaa, joka reaktion edetessä sitoutuu yhä lujemmin kiinni runkoainek-

seen [28, s. 13]. Hydrataation kautta betoni saavuttaa rakentamisen kannalta keskeisim-

män ominaisuutensa, korkean puristuslujuuden, joka hauraalle materiaalille ominaisesti 

on noin kymmenkertainen vetolujuuteen verrattuna. Betonin kemiallinen koostumus 

vaihtelee suuresti käytetyistä osamateriaaleista riippuen. [25] 

 

Kovettumisreaktiossa betoniin muodostuu huokosia, jotka ovat merkittävässä asemassa 

paitsi loppulujuuden myös rakenteen pitkäaikaiskestävyyden kannalta. Huokosrakenteen 

voidaan ajatella koostuvan hydrataatioprosessin synnyttämien geelihuokosten ohella ka-

pillaari- ja gravitaatiohuokosista. Näistä juuri kapillaarihuokoset ja ennen kaikkea huo-

kosverkoston jatkuvuus määrittävät betonin tiiviyden kosteuden ja erilaisten haitta-ainei-

den kulkeutumista vastaan. Huokosjakoon vaikuttaa erityisesti hydrataatioon osallistu-

mattoman veden määrä eli käytännössä betonin vesi-sementtisuhde, mutta myös hydra-

taatioreaktion täydellisyys ja betonin tiivistystoimenpiteiden onnistuminen. [28, s. 14–

19] Huokosten määrä vaihtelee tavallisesti täysin tiivistetyn betonin noin yhdestä prosen-

tista muutamiin prosentteihin koko betonikappaleen tilavuudesta. Vesi-sementtisuhteen 

ylittäessä arvon 0,7 jää huokosverkosto jatkuvaksi rakenteen läpi, vaikka hydrataatiore-

aktio tapahtuisi täydellisenä. [25] 
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Betonin jälkihoidolla on suuri vaikutus huokosverkoston syntyyn erityisesti lähellä beto-

nin pintoja. Nopeasti kuivuvalla pinnalla hydrataatioaste jää alhaiseksi haihtuvan veden 

mahdollistaessa laajan kapillaariverkoston synnyn [28, s. 17].  Hyvällä jälkihoidolla saa-

daan aikaan täysi lujuuden kehitys myös rakenteen pintaosilla ja sitä kautta koko betoni-

rakenteen kestävyys halkeilua ja sisäisiä jännitystiloja vastaan paranee.  

 Betoniulkoseinien rasitukset 

Julkisivuihin kohdistuu tapauksesta riippuen useita eri tavoin vaikuttavia ulkoisia, sisäisiä 

tai rakenteen käytöstä johtuvia rasituksia. Eri rasitustekijöistä (esimerkiksi säteily, lämpö, 

kosteus ja tuuli) suurin osa on yhteydessä vaihteleviin sääolosuhteisiin. [38, s. 18] Raken-

teen kyky sietää eri rasituslähteitä on seurausta olosuhteiden, käytetyn suunnitteluratkai-

sun sekä materiaalien yhteisvaikutuksesta. Rasitustason ylittäessä rakenteen sietokyvyn 

käynnistyy vaurioprosessi, joka lopulta johtaa rakenteen toiminnan ja ominaisuuksien 

heikkenemiseen. Vaurioitumisnopeuteen vaikuttaa mm. julkisivujen sijainnista riippuva 

eri rasitustekijöiden ankaruus ja pistemäiset rasitushuiput, joita seuraa esimerkiksi väärin 

suunnitelluista tai virheellisesti toimivista rakennedetaljeista. Betonijulkisivun kannalta 

keskeisimmät rasitustekijät muodostuvat mekaanisista rasituksista sekä kosteudesta sen 

eri muodoissa. [29, s. 48–53] 

 

Mekaaniset rasitukset käsittävät erilaisten kolhujen, iskujen ja naarmujen ohella olosuh-

demuutoksista aiheutuvat pakkovoimat. Ympäröivän lämpötilan sekä kosteuden vaihtelu 

yhdistettynä esimerkiksi betonin kuivumiskutistumaan saa aikaan liikkeitä ja muodon-

muutoksia rakenteiden sisällä. Mikäli muodonmuutokset eivät pääse tapahtumaan va-

paasti, syntyy betoniin sisäisiä jännityksiä, joista voi seurata esimerkiksi käyristymistä, 

halkeilua ja betonikappaleiden irtoamista. Pakkovoimien suuruus kasvaa suhteessa raken-

teen jäykkyyteen, jolloin niistä aiheutuvaan rasitustasoon vaikuttaa kerroksellisissa ra-

kenteissa erityisesti käytetyn sideraudoituksen ja kiinnitysten tyypit. Merkityksellisessä 

asemassa ovat myös materiaaliominaisuudet, joiden perusteella määräytyy rakenteen 

kyky mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Esimerkiksi klinkkerilaattapintaisilla elemen-

teillä laattojen ja betonin väliset ominaisuuserot aiheuttavat rakenteeseen käyristymää, 

joka pahimmillaan voi yksinään johtaa laattojen irtoamiseen betonipinnasta. [29, s. 50–

51] 

 

Betonijulkisivuilla rakennuksen käytön aikaisia kosteusrasituksia aiheutuu merkittävästi 

mm. sateesta, ilmankosteudesta sekä pintoihin tiivistyvästä ilmankosteudesta, mutta 

myös sisäilmasta, vuotovesistä ja esimerkiksi maaperän kautta rakenteisiin siirtyvästä 

kosteudesta. Suurin yksittäinen kosteusrasituksen lähde julkisivuilla on viistosade, jota 

rannikolla voi olla noin 60 % ja sisämaassa 40 % saderasituksen kokonaismäärästä. Kos-

teus on yksi osatekijä kaikissa merkittävimmissä betonin vauriomekanismeissa julkisivu-

rakenteiden kannalta. [38, s. 18–19] 
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Uritettujen eristeiden käyttö yleistyi elementeissä vasta 80-luvun lopulla, joten tätä van-

hemmissa rakenteissa tuuletusurien esiintyminen on klinkkerilaattapintaisia elementtejä 

lukuun ottamatta erittäin harvinaista. Tästä syystä julkisivuelementti kuivuu tyypillisesti 

vain ulkopinnasta haihtumalla, jolloin kuivumisnopeuden määrittää lähinnä pintakäsittely 

ja sen kunto, betonin tiiveysominaisuudet ja seinän läpäisevä kuivumista tehostava läm-

pövirta. Tiiviiden laattapintojen tapauksissa ja korkeilla betonilujuuksilla (yli C30/37) 

kosteuden diffuusiovirta ulkokuoren läpi on jo pelkästään rakenteen ominaisuuksista joh-

tuen erittäin hidasta. [38, s. 19] 

 Raudoitteiden korroosio 

Osa-aineiden hydrataatioreaktiossa betonista tulee voimakkaan alkalista. Huokosveden 

korkea emäksisyys (pH yli 12,5) muodostaa betonissa olevan teräksen pinnalle tiiviin ok-

sidikalvon. Tästä ns. teräksen passivoitumisesta ja betonin suojapeitepinnasta johtuen be-

toniteräkset ovat tavallisesti hyvin korroosiolta suojassa. [28, s. 40] 

 

Terästä suojaava passiivisuus voidaan kuitenkin menettää ja siten raudoitteiden korroosio 

voi alkaa pääasiassa kahden eri tekijän seurauksena [28, s. 40]: 

 

1) betonin karbonatisoituminen (kts. luku 3.4), 

2) kloridien tunkeutuminen tai läsnäolo betonirakenteessa. 

 

Betoniterästen korroosio on sähkökemiallista korroosiota, joka vaatii toimiakseen poten-

tiaalieron, sopivan elektrolyytin sekä hapen läsnäoloa. Potentiaaliero voi muodostua sa-

man materiaalin rakenne- tai pintaeroista johtuen tai kahden materiaalin liitoskohdassa. 

Toisaalta myös betonissa toimivan elektrolyytin eli käytännössä veden pitoisuuksien 

vaihtelu terästen pinnalla voi saada aikaan korroosioreaktiolle vaadittavat edellytykset. 

[28, s. 41] 

 

Terästen korroosiota voidaan kuvata korroosioparilla, jossa teräksen pinnan kaksi kohtaa, 

anodinen ja katodinen alue, ovat elektrolyytin välityksellä yhteydessä toisiinsa. Anodire-

aktiossa metalli-ionit liukenevat elektrolyyttiin aiheuttaen teräkseen negatiivisen varauk-

sen. Ylimääräiset elektronit kulkeutuvat katodialueelle, jossa ne yhdessä veden ja hapen 

kanssa muodostavat hydroksidi-ioneja (katodireaktio). Hydroksidi-ionit siirtyvät elektro-

lyytin välityksellä anodille, johon muodostuu kemiallisten reaktioiden seurauksena kor-

roosiotuotteita eli teräsraudoitteiden tapauksessa ruostetta. [28, s. 41] 

 

Betonin korroosionopeuteen vaikuttaa ensisijaisesti huokosverkoston kosteuspitoisuus, 

joka säätelee reaktioon osallistuvan veden ja hapen määrää sekä lämpötila, jonka kohoa-

minen nopeuttaa reaktiota. Terästen korroosio voi alkaa, kun betonin suhteellinen kosteus 



22 

 

ylittää 65 - 70 % lämpötilan ollessa samanaikaisesti elektrolyytin kannalta sopiva (elekt-

rolyytti ei ole jäässä). Korroosionopeus kasvaa merkittävästi suhteellisen kosteuden ol-

lessa 80–85 %, mutta reaktion nopeutuminen jatkuu aina lähelle 100 % kosteuspitoi-

suutta, jonka jälkeen rajoittunut hapen saanti pudottaa reaktionopeutta selvästi. [29, s. 64]  

 

 

Kuva 3.1 Teräksen korroosionopeuden riippuvuus suhteellisesta kosteudesta. [43, 

s. 89] 

Teräskorroosiota tarkasteltaessa voidaan reaktiosta erottaa ajallisesti kaksi eri vaihetta. 

Ajanjaksoa alkuhetkestä siihen, jolloin betoni menettää suojauskykynsä, kutsutaan pas-

siiviseksi korroosioksi. Passiivisen vaiheen pituuteen vaikuttaa lähinnä betonipeitteen 

paksuus ja laatu sekä ympäröivät olosuhteet. Passiivista vaihetta seuraa aktiivisen kor-

roosion vaihe, joka alkaa varsinaisen teräskorroosion alkuhetkestä ja päättyy hetkeen, jol-

loin rakenteen toimintakelpoisuus menetetään tai vaihtoehtoisesti korjaus aloitetaan. [28, 

s. 40] 

 

Terästen hapettuminen pienentää alkuperäistä poikkileikkausalaa aiheuttaen pitkälle ede-

tessään ongelmia erityisesti kantaville rakenneosille. Yleensä alkava teräskorroosio tulee 

kuitenkin ilmi raudoitusta ympäröivän betonin halkeiluna, sillä reaktion synnyttämien 

korroosiotuotteiden tilavuus voi olla yli kaksinkertainen alkuperäiseen teräkseen verrat-

tuna. Sisäisen paineen synnyttämien halkeamien, säröjen ja betonikappaleiden irtoilun 

seurauksena betonin suojaava vaikutus häviää paikallisesti, mikä tehostaa epäpuhtauksien 

kulkeutumista rakenteisiin. [28, s. 43–44] 

 

Riittävän korkea kloridipitoisuus mahdollistaa teräskorroosion, vaikka ympäröivä betoni 

olisi karbonatisoitumatonta. Kynnysarvona kloridipitoisuudelle pidetään noin 0,03–0,06 

% betonissa käytetyn sementin painosta, minkä esimerkiksi kiihdyttimenä käytetty klori-
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dimäärä yleensä selkeästi ylittää. Kloridirasituksen aiheuttamalle korroosiolle on omi-

naista, että reaktio tapahtuu paitsi pistemäisenä myös hyvin voimakkaana. Korroosiotuot-

teet myös liukenevat paremmin huokosveteen, jolloin teräskorroosio voi edetä pitkälle 

ilman näkyviä vaurioita. Kloridien läsnäolo mahdollistaa korroosioreaktion normaalia al-

haisemmassa kosteuspitoisuudessa ja myös hieman alle 0 °C lämpötilassa. [29, s. 63] 

Kloridien esiintyminen on mahdollista esimerkiksi liikennekäytössä olevien kohteiden 

läheisyydessä. Sen sijaan suomalaisissa ulkoseinärakenteissa haitallisen kloridipitoisuu-

den ylittyminen on harvinaista [18, s. 27] 

 

Tehokkaimman suojan korroosiota vastaan muodostaa tiivis ja paksu betonipinta, joka 

estää epäpuhtauksien kulkeutumisen ja toisaalta hidastaa betonin karbonatisoitumista. 

Käyttämällä raudoitteena ruostumatonta terästä saavutetaan korroosiosuoja myös klori-

dien ympäröimässä betonirakenteessa. Vaihtoehtoja edellä mainituille ovat esimerkiksi 

erilaisten pintakäsittelyiden kuten epoksin tai sähkövirralla järjestetyn katodisen suojauk-

sen käyttö. [29, s. 60] 

 Betonin karbonatisoituminen 

Betonin karbonatisoitumisessa ilmassa oleva hiilidioksidi reagoi sementin hydrataa-

tiotuotteiden kanssa. Pääasiallinen emäksisyyden aiheuttaja, kalsiumhydroksidi, muuttuu 

reaktion hiilidioksidin vaikutuksesta kalsiumkarbonaatiksi. Yksinkertaistetussa muo-

dossa karbonatisoitumisen reaktioyhtälö on muotoa [38, s. 22]: 

 

Ca(OH)2 + CO2
(H2O)
→   CaCO3 + H2O       (3.1) 

 

Reaktio etenee hitaana rintamana alkaen betonin pinnasta neutraloiden samalla betonin 

huokosvettä. Karbonatisoitumisvyöhykkeessä betonin huokosveden pH-arvo laskee noin 

8,5 tasolle, joka ei enää riitä ylläpitämään teräksiä suojaavaa oksidikalvoa. [38, s. 22] 

 

Karbonatisoitumisen etenemiseen vaikuttaa ensisijaisesti hiilidioksidin tunkeutuminen 

eli diffuusionopeus reaktiovyöhykkeelle. Reaktion edetessä syvemmälle rakenteeseen 

kasvaa myös hiilidioksidin kulkema matka betonissa, mistä johtuen karbonatisoituminen 

on normaaleissa olosuhteissa ajan myötä hidastuva ilmiö. Kuluneen ajan ja betonin omi-

naisuuksien ohella reaktion etenemiseen vaikuttavat betonin pintakäsittelyt ja erityisesti 

betonirakennetta ympäröivät olosuhteet. [20, s. 21] 

 

Betonin ominaisuuksista merkittävin asia on tiiveys, johon vaikuttaa vesi-sementtisuh-

teen ohella mm. hydrataatioaste ja betonityön laatu. Jälkihoidon onnistuminen määrittää 

etenemisnopeutta erityisesti alkuvaiheessa, sillä betonin pintakerros on usein puutteelli-

sesta jälkihoidosta johtuen muuta rakennetta huokoisempaa. Erilaisten säröjen ja hal-

keamien kautta hiilidioksidin diffuusio rakenteeseen mahdollistuu muuta rakennetta sy-
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vemmälle, mikä korostaa karbonatisoitumisen paikallisia vaikutuksia. [28, s. 46] Reak-

tion nopeuteen vaikuttaa myös ympäröivän ilman hiilidioksidipitoisuus, joka normaa-

leissa olosuhteissa on noin 0,03–0,1 ilman tilavuusprosenttia. Paikoilla, joissa on käytössä 

fossiilisia polttoaineita, kuten esimerkiksi autotalleissa, lukema voi pahimmillaan monin-

kertaistua. [20, s. 35] 

 

Etenemisnopeutta säätelee myös reaktioon osallistuvien betonin alkalisten hydrataa-

tiotuotteiden määrä. Hydrataatioasteesta riippuen lisäämällä sementtiä saadaan lisää 

myös karbonatisoitumiseen osallistuvaa kalsiumhydroksidia. Suurempi ainesmäärä kyke-

nee sitomaan enemmän hiilidioksidia, jolloin reaktion etenemisnopeus karbonatisoitumi-

vyöhykkeellä pienenee hiilidioksidivirran pysyessä vakiona. [20, s. 29] 

 

Betonirakennetta voidaan suojata karbonatisoitumista vastaan erilaisilla pintakäsittelyillä 

ja -materiaalivalinnoilla. Esimerkiksi orgaanisilla maaleilla saadaan aikaan hiilidioksidin 

diffuusiota hidastava pintakalvo. Erilaisten maalausten suojausteho on kuitenkin vaihte-

leva ja työtekniikoista riippuen maalikalvo saattaa olla epäyhtenäinen jo välittömästi 

maalauskäsittelyn jälkeen. Sementtipohjaisilla maaleilla tai rappauksilla diffuusiotiiviin 

pinnan muodostaminen ei ole käytännössä mahdollista. Kuitenkin tuotteiden alkalisuus 

hidastaa karbonatisoitumisen etenemistä varsinaiseen rakenteeseen ja edelleen pinnoitteet 

rajoittavat esimerkiksi kosteuden kulkeutumista rakenteisiin. Tiiviit laattapinnoitteet, ku-

ten klinkkerilaatat, hidastavat elementin rakennusaikaista kuivumista, joka mahdollistaa 

ulkopinnan paremman jälkihoidon rakenteen pysyessä pidempää kosteana. Lisäksi laat-

tojen korkea diffuusiovastus toimii tehokkaana suojana hiilidioksidin tunkeutumista vas-

taan. [20, s. 39–41] 

 

Karbonatisoituminen vaatii karbonatisoituvan materiaalin ja hiilidioksidin lisäksi aina 

jonkin verran kosteutta, sillä reaktio tapahtuu huokosveteen liuenneiden osa-aineiden vä-

lillä. Kynnysarvona reaktion alkamiselle voidaan pitää betonin 20–30 % suhteellista kos-

teutta. Kiivaimmillaan vyöhykkeen eteneminen on kosteuden ollessa välillä 50–70 %. 

Karbonatisoitumisnopeus alenee selvästi suhteellisen kosteuden ylittäessä 70 % pysäh-

tyen kokonaan arvolla 90 %, sillä suurilla kosteuspitoisuuksilla vesi alkaa täyttää huokos-

verkostoa estäen samalla hiilidioksidin diffuusion betonirakenteeseen. [20, s. 32–33] 

 

Yleisesti karbonatisoitumisen etenemistä kuvataan Tuutin neliöjuurimallilla seuraavan 

kaavan mukaisesti [43, s. 26]: 

 

x = k × √t,          (3.2) 

 

missä x  = karbonatisoitumissyvyys [mm], 

 t  = aika vuosina [a], 

 k   = karbonatisoitumiskerroin [mm/√a].   
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Mallin mukaan karbonatisoitumisen eteneminen tietyssä betonissa tietyissä olosuhteissa 

on suoraan verrannollinen kuluvan ajan neliöjuureen. Hiilidioksidin tunkeutumista ku-

vaava karbonatisoitumiskerroin asettuu julkisivujen tapauksessa tyypillisesti välille 1,5–

3,5 mm/√a [29, s. 61]. Mallin antama ennuste pitää paikkansa, mikäli olosuhteet pysyvät 

reaktion etenemissyvyyden muuttuessa vakiona. Useimmiten näin ei kuitenkaan ole, sillä 

todellisuudessa hiilidioksidin diffuusiovastus ja hiilidioksidin sitomiskyky vaihtelevat ra-

kenteen tarkastelusyvyydestä riippuen. [20, s. 42] Karbonatisoitumissyvyyksien on ha-

vaittu vaihtelevan eri tekijöiden vaikutuksesta suuresti talon samantyyppisten tai jopa sa-

man elementin sisällä [29, s. 61].  

 

Tapauksissa, joissa elementin eristetilaa ei ole tuuletettu, etenee karbonatisoituminen lä-

hinnä ulkokuoren ulkopinnasta alkaen. Sen sijaan jälkiasennetulla kuorielementeillä ja 

uritettuja villoja käyttävillä, esimerkiksi klinkkerilaattapintaisilla elementeillä, karbona-

tisoitumisen on havaittu etenevän lähes vastaavasti myös eristetilan puolelta. Ongelma-

kohtia karbonatisoitumisen aiheuttaman korroosion kannalta ovat erityisesti elementtien 

reunat ja aukkojen pielet, joissa reaktiovyöhyke pääsee etenemään kolmelta suunnalta. 

[29, s. 61–62] 

 Betonin rapautuminen 

Betonin rapautumisessa huokosverkoston sisäinen paine aiheuttaa rakenteeseen halkeilua 

ja säröilyä, jonka seurauksena betonin lujuus häviää vaikutusalueella osittain tai jopa ko-

konaan. Rapautumista aiheuttavat turmeltumisilmiöt voidaan jaotella seuraavasti [38, s. 

29]: 

 

1) pakkasrapautuminen, 

2) ettringiittireaktio, 

3) alkalirunkoainesreaktio. 

 

Suomalaisissa olosuhteissa pakkasrapautuminen on selvästi hallitsevin rapautumisilmiö, 

mutta yksittäistapauksissa kaikkien ilmiöiden esiintyminen on mahdollista. Eri rapautu-

misilmiöiden näkyvät vauriot ovat samantyyppisiä, mikä vaikeuttaa rapautumisen aiheut-

tajan silmämääräistä arviointia. Yhteistä kaikille ilmiöille on niiden vaatima korkea kos-

teusrasitus. [38, s. 29] 

 Pakkasrapautuminen 

Ulkona oleviin betonirakenteisiin kohdistuu aina voimakkuudeltaan vaihteleva pakkasra-

situs. Syntyvän rasitustason suuruuteen vaikuttaa pakkasen ohella erityisesti kosteus sekä 

jäätymis-sulamissyklien lukumäärä. Rakenteen kyky kestää syntyviä rasituksia määräy-

tyy valittujen materiaaliominaisuuksien ja käytettyjen suunnitteluratkaisujen perusteella. 

[29, s. 66] 
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Talvikausina kosteus kulkeutuu betonipinnoille esimerkiksi viistosateen ja lumen sula-

misvesien muodossa, josta se imeytyy edelleen betonin huokosrakenteeseen. Näissä olo-

suhteissa veden kyllästämälle rakenteelle on ominaista hidas kuivuminen, joka on seu-

rausta ilman korkeasta suhteellisesta kosteudesta, alhaisesta lämpötilasta sekä vähäisestä 

auringon lämpösäteilystä. Lämpötilavaihtelut voivat olla äkillisiä, joten jäätyminen voi 

alkaa nopeasti rakenteen ollessa yhä vesikosketuksessa. [28, s. 26] 

 

Kaikki betonin huokosissa oleva vesi ei jäädy samassa lämpötilassa, vaan jäätymispiste 

vaihtelee huokoskoosta riippuen. Jäätyminen alkaa suurimmista huokosista jatkuen pie-

nempiin geelihuokosiin (koko alle 5 nm), joissa jääkiteitä alkaa muodostua vasta lämpö-

tilan laskiessa - 30 °C alapuolelle. [28, s. 26] Kloridien läsnäolo huokosvedessä laskee 

huokosverkoston jäätymispistettä entisestään.  

 

Betonin pakkasenkestävyydellä tarkoitetaan betonin kykyä kestää toistuvat pakkasrasi-

tukset vaurioitumatta. Jäätymisprosessissa vapaan veden tilavuus kasvaa noin 9 %. Veden 

laajenemisesta johtuva huokosveden virtaus aiheuttaa betoniin hydraulista painetta, jota 

muodostuvat jääkiteet edelleen kasvattavat. Hydraulinen paine paitsi työntää vapaata 

vettä kohti suuria huokosia myös imee pienempien huokosten jäätymätöntä vettä kohti 

jäätyvää aluetta, sillä eri lämpötiloissa olevien vesimassojen välillä on tasoittumaan pyr-

kivä kemiallinen potentiaaliero. [17, s. 29–30] Jotta syntyvä paine ei vaurioittaisi betonin 

sisäistä rakennetta, tulee huokosrakenteessa olla riittävästi ilmahuokosia, jotka eivät täyty 

kapillaarivoimien vaikutuksesta. Nämä ns. suojahuokoset tasaavat jäätymisen aikana syn-

tyviä paine-eroja. Pakkasenkestävyyden kannalta kaikkia 10 μm suurempia huokosia voi-

daan pitää rakenteen säilyvyyden kannalta hyödyllisinä. [28, s. 26] Riittävä suojahuokos-

ten määrä määritetään suojahuokossuhteen kautta, jolle on annettu tietty vaatimustaso 

betonirakenteiden säilymistä koskevissa normeissa. 

 

 

Kuva 3.2 Betonissa olevien huokosten tyypilliset kokoalueet. [38, s. 31] 

Suojahuokosten määrän ohella olennaista on riittävän pieni huokosten keskinäinen etäi-

syys eli huokosjako. Vaikka huokosia syntyy normaalisti betonin sekoituksen ja tiivistä-

misen yhteydessä, saadaan pakkasenkestävyyden kannalta riittävä huokosverkosto aikaan 

lisähuokostusaineita käyttämällä. Säilyvyyden näkökulmasta on edullisempaa tuottaa 



27 

paljon pieniä huokosia kuin vähän suuria. Huokosjaon mittarina käytetään huokosten vä-

lisen etäisyyden puolikasta, eli etäisyystekijää. Pakkasenkestävyyden kannalta turvalli-

nen etäisyystekijän arvo on n. 0,20–0,25 mm. [38, s. 30] 

 

Systemaattinen lisähuokostaminen aloitettiin Suomessa vasta 1970-luvun puolivälissä, 

mutta tutkimusten mukaan huokostus on ollut puutteellisella tasolla aina 1980-luvun 

vaihteeseen asti. Kuntotutkimuksissa kerätyn datan pohjalta voidaan havaita, että lisähuo-

kostus on epäonnistunut usein erityisesti pesubetoni- ja klinkkerilaattapintaisten element-

tien kohdalla. Näissä tapauksissa betonipintojen kestävyys perustuu alhaiseen kosteusra-

situkseen yhdistettynä olosuhteiden kannalta riittävän korkeaan betonin lujuuteen. [38, s. 

30] 

 

Kuva 3.3 Suojahuokosten toimintaperiaate betonin ollessa vesikosketuksessa. [38, 

s. 29] 

Pakkasrapautumisesta voidaan erottaa kaksi eri tyyppiä, joita ovat mahdollisesti koko ra-

kenteeseen vaikuttava sisäinen pakkasrapautuminen ja ulkopuolelta tulevan kloridirasi-

tuksen aiheuttama pintaosien suola-pakkasrapautuminen. Suola-pakkasrapautumisessa 

kloridien läsnäolo laskee betonipinnalla olevan veden jäätymislämpötilaa, jolloin lähellä 

betonin pintaa oleviin kapillaarihuokosiin muodostuu jääkiteitä kasvattava kemiallinen 

potentiaaliero. Vettä virtaa jäätyviin huokosiin sekä syvemmältä rakenteesta alemman 

jäätymispisteen alueilta että rakenteen pinnalta, jolloin kasvava paine huokosissa voi ylit-

tää betonin lujuuden. [7] Aiemmin todetusti kloridirasitus on suomalaisissa olosuhteissa 

julkisivujen kohdalla harvinaista, joten sisäinen pakkasrapautuminen on selvästi hallit-

seva pakkasrapautumisen muoto. 

 Ettringiittireaktio 

Ettringiittireaktio on kovettuneessa betonissa tapahtuva sulfaattimineraalien reaktio, jo-

hon liittyy reaktiotuotteiden voimakas tilavuudenkasvu. Reaktion seurauksena syntyvän 

kiinteän ettringiitin tilavuuden kasvu voi olla jopa 130–140 %. Syntyvä ettringiittimine-

raali kiteytyy betonin huokosseinämien pinnalle täyttäen myös suojahuokosia, jolloin 

suojahuokosten toiminta pakkasrasitusta vastaan häiriintyy. Ettringiittireaktiossa betoni 
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voi siis rapautua reaktiota seuraavan pakkasrasituksen tai jopa reaktiotuotteista syntyvän 

paineen seurauksena. [38, s. 33–34] 

 

Ettringiittireaktio on yleensä seurausta liian voimakkaasta betonin lämpökäsittelystä, 

josta aiheutuu häiriötä betonin hydrataatioreaktioon. Reaktion mahdollisuus on siis suurin 

niissä elementtityypeissä, joiden valmistuksessa on käytetty voimakasta lämpökäsittelyä 

ja jotka ovat ankaran kosteusrasituksen alaisina. Ettringiittireaktio muistuttaa ulkoisesti 

tavanomaista pakkasrapautumista. Erottamiseen vaaditaan käytännössä ohuthietutkimus. 

[38, s. 33–34] 

 Alkalirunkoainesreaktio 

Alkalikiviainesreaktio on sementtikiven alkalisuudesta johtuva betonin kiviaineksessa ta-

pahtuva paisumisreaktio, joka toteutuessaan voi rapauttaa betonia. Reaktio jaetaan 

yleensä reagoivien kiviainesten mukaan alkali-piioksidi-, alkali-silikaatti tai alkali-karbo-

naattireaktioon. Alkalikiviainesreaktio vaatii tapahtuakseen runsasta sementin alkalipi-

toisuutta, heikosti alkalisuutta kestävää runkoainesta sekä korkeaa betonin kosteuspitoi-

suutta. Kaikki tekijät ovat reaktion kannalta välttämättömiä, jolloin yhdenkin eliminoi-

minen poistaa betonin rapautumisriskin. [38, s. 35] 

 

Alkalirunkoainesreaktio ilmenee kosteudesta johtuvan betonipinnan laikukkuutena, epä-

säännöllisenä verkkohalkeiluna sekä betonin paisumisena, joka tapahtuu usein vaikeasti 

havaittavasti rakenteen sisällä. Reaktion eteneminen aiheuttaa yhtenäisen vetolujuutta 

heikentävän halkeamaverkoston, josta pintojen läheisyydessä vuotaa ulos geelimäistä re-

aktiotuotetta. [38, s. 35] 

 

Suomalaiset tiiviit syväkivilajit kestävät yleensä hyvin kemiallisia rasituksia, mistä joh-

tuen alkalirunkoainesreaktio on Suomen mittakaavassa harvinainen ilmiö. Kuitenkin ul-

komaisen sekä murskatun kiviaineksen käyttö lisää tämän tyyppistä rapautumisriskiä. 

[38, s. 35] 

 Vauriomekanismien vaikutukset betonirakenteissa 

Korroosiotyypistä riippuen reaktiolle altistuvan raudoituksen tehollinen poikkileikkaus 

pienenee joko pistemäisesti tai tasaisesti raudoitetangon ympäriltä. Karbonatisoitumisen 

aiheuttaman korroosion vaikutus terästangon poikkileikkausalaan on hidasta, vastaavasti 

kloridikorroosiossa pistemäinen vaikutus voi aiheuttaa rakenteissa nopeasti kantavuuson-

gelmia. Raudoitteiden korroosio tulee ilmi useimmiten ympäröivän betonipeitteen hal-

keiluna ja lohkeiluna, joka on seurausta korroosiotuotteista aiheutuvasta paineesta. Usein 

juuri betonin halkeilu ja rakenteen ulkonäölliset seikat johtavat toimenpidetarpeeseen en-

nen kantavuuden menetystä. Raudoitteiden pinnalle kerääntyvät korroosiotuotteet hei-

kentävät teräksen ja betonin yhteistoimintaa häiriten samalla teräksen ankkurointia, jol-

loin tartunnan häviäminen voi johtaa terästen ankkurointimurtumaan. Tutkimustietojen 
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perusteella teräskorroosion on havaittu alentavan terästen murtovenymää, joka puoles-

taan vaikuttaa esimerkiksi palkkimaisissa rakenteissa momenttien uudelleen jakautumi-

seen ja sitä kautta rakenteen sitkeyteen lähestyttäessä murtorajatilan kuormituksia. [9] 

 

Karbonatisoituminen laskee betonin huokosveden pH:ta, minkä lisäksi sementtikiven 

koostumuksessa tapahtuu muutoksia. Reaktio pienentää betonin huokoisuutta, jonka seu-

rauksena betoni on rakenteeltaan aiempaa tiiviimpää. Paremmasta tiiveydestä johtuen be-

tonin läpäisevyys pienenee, mikä parantaa betonin suojauskykyä esimerkiksi haitta-ainei-

den kulkeutumista vastaan. Karbonatisoituminen kasvattaa betonin lujuutta ja kimmomo-

duulia, mutta toisaalta myös kutistumaa ja virumaa (kts.luku 5.6). [20] 

 

Mikäli pakkasrasituksesta aiheutuva sisäinen paine ylittää betonin lujuuden, seuraa siitä 

rakenteen halkeilua ja säröilyä. Rasitusten edelleen jatkuessa vauriot laajenevat johtaen 

lopulta betonin rapautumiseen ja lähes täydelliseen lujuuskatoon. Alkuvaiheessa olevan 

pakkasrapautumisen silmämääräinen havaitseminen on lähes mahdotonta. Sen sijaan pit-

källe edennyt pakkasvaurio ilmenee mm. ulkopinnasta etenevänä pinnan suuntaisena hal-

keiluna, elementtien kaareutumisena ja lopulta betonin murenemisena. Rapautuminen 

heikentää betonin lujuusominaisuuksien ohella kimmomoduulia. Halkeilleen betonin 

kyky välittää ympäröiviä voimia heikkenee, joka vaikuttaa myös terästankojen ankku-

rointiin. Rapautumisen vaikutus betonin lujuusominaisuuksiin on merkittävän suuri, joten 

vaurion vaikutukset sekä laajuus on selvitettävä huolellisesti tapauskohtaisesti. [8] 

 

Betonin yleisimmät vauriomekanismit voivat edetä toisistaan riippumatta, joten esimer-

kiksi pakkasrapautumista voidaan havaita rakenteessa, joka ei ole karbonatisoitunut [18, 

s. 29]. Vaikka vaurioilla ei ole keskinäistä riippuvuutta, vaikuttavat eri mekanismit usein 

samanaikaisesti, ja tällä on lähtökohtaisesti betonin vaurioitumisnopeutta kiihdyttävä vai-

kutus. Tutkimustuloksiin pohjautuen esimerkiksi karbonatisoituminen nopeuttaa selke-

ästi pakkas-suolarasitusta. Sen sijaan sisäisen pakkasvaurion vaikutus karbonatisoitumi-

seen ja kloridien tunkeutumiseen on todettu tutkimuksissa ilmeisesti halkeilun pinnan-

suuntaisuudesta johtuen varsin pieneksi. [19] 
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4 JULKISIVUKORJAUKSET 

Tässä luvussa esitellään vanhojen julkisivurakenteiden kunnon arviointiperusteet sekä 

korjaustarpeen määrittämistä ja valintaa ohjaavat yleisperiaatteet. Betonirakenteiden 

korjausstrategiat -hankkeen eli BeKo-tutkimuksen materiaalin avulla tuodaan julki kent-

tätutkimuksin saatua tietoa vanhojen betonijulkisivujen tyypillisistä vaurioista sekä arvi-

oidaan vaurioiden etenemistä ja korjaustarpeen kehittymistä lähitulevaisuudessa. Lu-

vussa tuodaan esille myös verhouskorjausten yleisperiaatteet sekä kiinnitysvarmuuden 

varmistamiseen liittyviä näkökohtia. 

 

Julkisivujen vaurioituminen vaikuttaa haitallisesti rakenteelle asetettuihin toimintavaati-

muksiin. Korjaustarve voi lopulta muodostua turvallisuusnäkökohtien ohella yhtälailla 

esimerkiksi materiaalien laadun heikkenemisestä tai ulkonäöllisistä seikoista. Lähtötie-

tona tarvittavien korjaustoimenpiteiden määrittämisessä tulee olla riittävän perusteelliset 

tiedot rakenteiden todellisesta kunnosta. Usein pelkät paljaalla silmällä tehdyt havainnot 

eivät siten riitä vaan näkyvien vaurioiden ohella tulee tunnistaa vaurioiden syyt, laajuus, 

vaikutukset rakenteisiin ja vaurioiden eteneminen lähitulevaisuudessa. Korjauksien pe-

rusajatuksena on tavalla tai toisella alentaa vanhan rakenteen rasitustasoa, jolloin vaurio-

mekanismien etenemistä voidaan joko hidastaa tai pysäyttää ne kokonaan. Rakenteen 

kunnon perusteella valitaan taloudellisesti järkevä korjaustapa ja ennakoituun vaurioiden 

etenemiseen perustuen suositus sopivasta korjausajankohdasta. [10] 

 

Tietoja rakenteen kunnosta voidaan kerätä kuntoarvioiden ja -tutkimusten kautta. Kunto-

arvio käsittää lähinnä silmämääräiseen arviointiin perustuvan vauriokartoituksen, jossa 

tietoa saadaan ainoastaan tarkasteltavien alueiden näkyvistä vaurioista. Betonirakentei-

den tapauksissa vauriot voivat edetä pitkälle ennen kuin vaikutukset ovat selvästi nähtä-

vissä, joten kuntoarviolla on sen luonteesta johtuen vaikeaa arvioida luotettavasti vaurion 

aiheuttajaa tai sen etenemismahdollisuuksia. Korjaussuunnittelun lähtökohdaksi kuntoar-

vio kelpaa vain hyvin harvoin, käytännössä julkisivukorjauksissa on lähes poikkeuksetta 

turvauduttava kuntotutkimuksiin. [38, s. 8] 

 Kuntotutkimukset 

Kuntotutkimuksella tarkoitetaan rakenteen tai rakenneosan kunnon, toimivuuden sekä 

korjaustarpeen selvittämistä systemaattisesti eri vauriotapojen suhteen eri tutkimusmene-

telmiä käyttäen. Perusperiaatteisiin kuuluu tutkittavan kohteen kaikkien mahdollisten 

vaurioitumismallien tilan selvittäminen tutkimushetkellä sekä lisäksi vaurioiden syntyyn 

vaikuttaneiden syiden ja vaurioiden etenemisen vaikutusten arviointi rakennetyyppikoh-

taisesti. Perusteellisen kuntotutkimuksen toteuttajan tulee tuntea hyvin paitsi tutkittavat 
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rakenteet myös niihin kohdistuvat rasitustekijät, tyypilliset vauriotavat sekä tekniset toi-

mivuuspuutteet. Erityishuomiota tulee aina kiinnittää kantavissa rakenteissa eteneviin 

vaurioihin ja turvallisuuteen liittyvien näkökohtien huomioimiseen. [29, s. 85] 

 

Kuntotutkimuksen tarkka sisältö määritetään aina kohdekohtaisesti tutkittavien rakentei-

den ominaisuuksien, vallitsevien olosuhteiden ja tutkimukselle asetettujen tavoitteiden 

perusteella. Ongelmalähtöisellä tarkastelulla selvitetään eri vauriomahdollisuudet, minkä 

perusteella valitaan tilanteeseen soveltuvat tutkimusmenetelmät. Lopullinen korjaustarve 

analysoidaan tutkimuksessa saatujen tulosten pohjalta korjaustapaehdotusten muotoon. 

[29, s. 86–87] 

 

Kuntotutkimus perustuu aina otantaan, sillä rakenteiden kaikkien kohtien tutkiminen on 

taloudellisista syistä kannattamatonta. Otannassa tutkimustoimenpiteet kohdistetaan etu-

käteen suunnitellusti tiettyyn osaan tutkittavasta kokonaisuudesta, jolloin saadut tulokset 

edustavat kaikkia tyypiltään samanlaisia ja samanlaisissa olosuhteissa olevia rakennus-

osia. [29, s. 89] Kuntotutkimuksiin sisältyy siis aina jonkin verran epävarmuutta, sillä 

vaurioiden eteneminen vaihtelee tarkastelukohdasta riippuen. Tulosten luotettavuutta 

voidaan parantaa käyttämällä esimerkiksi rinnakkaisia tutkimusmenetelmiä, jolloin tietoa 

voidaan hankkia samanaikaisesti useiden lähteiden kautta. [29, s. 92] 

 

Tietoa vanhoista rakenteista saadaan tutkimalla kohteen suunnitteluasiakirjoja, silmä-

määräisillä tarkastuksilla, erilaisia kenttätutkimusmenetelmiä käyttäen sekä näytekappa-

leiden ja laboratoriotutkimusten avulla. Eri kenttätutkimusmenetelmiä ei esitellä tarkem-

min tässä yhteydessä, vaan kattavan käsittelyn osalta viitataan lähteeseen [38]. Tutkimuk-

sissa edetään tavallisesti alkaen yksinkertaisista ja halvoista menetelmistä kohti tarkem-

pia ja kalliimpia, jolloin erikoistutkimusten kohdistaminen helpottuu. [38, s. 68] Julkisi-

vujen vauriotilanteen hajonnasta johtuen tulosten analysoinnilla ja otantaan liittyvillä va-

linnoilla on tulosten kannalta keskeinen merkitys, mikä korostaa kuntotutkijan ammatti-

taidon merkitystä kuntotutkimusta suoritettaessa [38, s 125].  

 

Systemaattista kuntotutkimusta on ohjannut Suomessa "BY 42 Betonijulkisivun kunto-

tutkimus" -käsikirja, jonka ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1997, ja joka on siitä 

lähtien toiminut yleisohjeena kuntotutkimusten suorittajille.  

 Korjaustavan valinta 

Korjaustavan valinta tehdään yleensä kuntotutkijan suositusten pohjalta eri vaihtoehtoja 

vertailemalla. Päätöksenteossa lopullinen vastuu on kuntotutkimuksen tilaajalla eli käy-

tännössä kiinteistön omistajalla, joka vertailee korjaustapoja keskenään korjaukselle ase-

tettujen tavoitteiden ja painotusten perusteella. Keskeisiä kriteerejä ovat yleensä mm. kor-

jauksen tekninen soveltuvuus, taloudellisuus, korjatun rakenteen käyttöikä, pyrkimys 

energiatehokkuuden parantamiseen, esteettisyys, soveltuminen kaupunkikuvaan tai liit-
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tyminen muihin rakennukselle suoritettaviin korjaustoimenpiteisiin. Yleensä tekninen so-

veltuvuus, esimerkiksi vaurioitumisen suojaustehokkuuden tai tavoiteltavan turvallisuus-

tason muodossa, on vaatimuksista määräävin, mutta myös taloudellisilla resursseilla on 

usein huomattava painoarvo. [10] 

 

Soveltuvat korjaustavat valitaan todelliseen vauriotilanteeseen perustuen. Kuntotutki-

mustulosten perusteella tehdään arvioita yksittäisten vauriotyyppien ohella myös vauri-

oiden yhteisvaikutuksista rakenteen korjattavuuteen. Johtopäätöksiä tehtäessä on varmis-

tuttava riittävän kattavista lähtötiedoista, sekä käytettävästä suunnittelun varmuustasosta, 

jolloin valittavia ratkaisuja on mahdollista soveltaa ilman suurta riskiä. Usein yksi vau-

riotyyppi on korjaustapavalinnan kannalta selkeästi määräävin, jolloin muu vauriotilanne 

jää lopputuloksen kannalta lähes merkityksettömään osaan. Määräävistä vauriotavoista 

tärkeimpinä voidaan mainita terästen korroosion ja betonin rapautumisen ohella kiinni-

tysosien vauriot sekä rakenteiden heikko kosteustekninen toimivuus. [38, s. 125] 

 

Eri korjaustapoja edustavat rakenteen purku ja uusiminen joko kokonaan tai osittain, ver-

houskorjaus, korjaus ulkonäkö säilyttäen sekä korjaamatta jättäminen eli ns. loppuun 

käyttäminen. Menetelmien soveltuvuus riippuu tilanteesta, mutta käyttökohteita voidaan 

arvioida esimerkiksi seuraavassa esitetyillä perusteilla, määräävimmästä vauriotyypistä 

alkaen. [38, s. 125–126]: 

 

 Purkamiseen ja uudelleenrakentamiseen voi johtaa syystä tai toisesta johtuva kiinni-

tysten ja kannatusten heikkeneminen, joiden korjaaminen ei enää ole järkevästi toteu-

tettavissa. Purkutarve voi syntyä myös laajasta pakkasrapautumisesta, jolloin vauri-

oitunut betonirakenne ei enää kelpaa korjatun rakenteen osaksi. Vastaavasti myös laa-

joissa korroosiovaurioissa purkaminen voi olla vaihtoehto, mikäli paikkauskorjausta 

ei voida toteuttaa taloudellisesti järkevästi eikä rakenteen vaurioiden etenemistä voida 

muilla ratkaisuilla luotettavasti pysäyttää. Purkamisvaihtoehtoa voi puoltaa myös 

kosteusteknisesti puutteellisesti toimiva rakenne, jonka kautta esimerkiksi eristetilaa 

rasittavan homeongelman on mahdollista levitä huoneistojen sisäilmaan.  

 Peittäviin korjauksiin eli verhouskorjauksiin voidaan päätyä tilanteissa, joissa esimer-

kiksi ulkokuoren kiinnitysjärjestelmää joudutaan tukemaan lisäkiinnikkein, eikä tu-

entaa voida ulkonäöllisistä syistä toteuttaa ilman rakenteen uudelleenverhoilua. Myös 

paikkauskorjausten kannalta liian laaja-alainen korroosiovaurio tai esimerkiksi ele-

menttien haitallisen suuret muodonmuutokset voivat johtaa peittävän korjauksen 

käyttämiseen. Mikäli betonissa esiintyy klorideja tai alkavaa pakkasrapautumista, on 

verhouskorjaus hyvä vaihtoehto rasitustason alentamiseen ja vaurioiden etenemisen 

rajoittamiseen.  

 Korjaus ulkonäkö säilyttäen eli esimerkiksi erilaiset laastipaikkaukset ja pinnoitukset 

ovat mahdollisia, mikäli rakenteen kiinnityksissä ja kantavuudessa ei tehdyissä tutki-

muksissa havaita puutteita. Betonissa ei tällöin saisi myöskään olla klorideja, alkavaa 
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pakkasrapautumista eikä näkyviä tai laajalle levinneitä korroosiovaurioita (korroosi-

osta kärsivän raudoituksen määrä välillä 0…10 %) [29, s. 143].  

 Rakenteen korjaamatta jättäminen voi olla perusteltua esimerkiksi silloin, kun koh-

teen rakenteissa on vaurioita, jotka johtavat perusteellisiin korjauksiin, mutta toisaalta 

rakenteen käyttöikää on vielä jäljellä. Mikäli näissä tilanteissa ulkonäön heikkenemi-

nen on turvallisuuden vaarantumatta hyväksyttävissä, voidaan rakenteen käyttöikä 

hyödyntää loppuun. Tällöin vaurioiden etenemistä voidaan hidastaa keveillä paran-

nustoimenpiteillä ja varsinainen raskaampi korjaus voidaan ajoittaa myöhempään ja 

osapuolten kannalta paremmin soveltuvaan ajankohtaan. 

 

 

Kuva 4.1 Suuntaa antava vuokaavio rakenteen kunnon vaikutuksesta korjausmene-

telmän valintaan. [38, s. 124] 

Sopivan korjaustavan vastaavuutta asetettuihin tavoitteisiin nähden pohditaan tavallisesti 

ensin rakenne- ja vauriotyyppikohtaisesti, jonka jälkeen ratkaisun soveltuvuutta arvioi-

daan rakennekokonaisuuksien kannalta. Edellä esitettyyn lähinnä tekniseen tarkastelu-

malliin tulee sisällyttää myös arkkitehtoniset näkökulmat, kustannustavoitteet sekä esi-

merkiksi voimassa olevat viranomaismääräykset. Lähiöalueilla korjaustapavalinnan voi 

lopulta ratkaista rakennusympäristön yhtenäinen julkisivuilme tai toisaalta vaatimus van-

han julkisivurakenteen ulkonäön säilyttämisestä ennallaan. [38, s. 126–12] 
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 BeKo-tietokanta 

BeKo-tietokanta on Betonirakenteiden korjausstrategiat -hankkeen (BeKo-tutkimus) yh-

teydessä Tampereen teknillisellä yliopistolla vuosina 2006–2009 koottu laaja tietopaketti, 

joka liittää yhteen suomalaisista betonijulkisivuista ja parvekkeista kerättyjä kuntotutki-

mustietoja. Aineisto on koottu tutkimushankkeeseen osallistuneilta kiinteistönomistajilta, 

kuntotutkimuksia tekeviltä insinööritoimistoilta sekä Tampereen teknillisen yliopiston 

Rakennustekniikan laitoksen omista tutkimuksista. Tietokanta käsittää kaikkiaan 422 tut-

kimusraporttia, jotka sisältävät havaintoja yhteensä noin 950 eri kohderakennuksesta. Ai-

neiston rakennusten valmistumisvuodet ovat välillä 1960–1995 selkeän painopisteen ol-

lessa 1970- ja 1980-luvuilla. [18, s. 15] 

 

 

Kuva 4.2 BeKo-tietokannan kohteiden rakennusvuosijakauma. [18, s. 17] 

Tietokannan tiedot pohjautuvat kohdekohtaisiin kuntotutkimusraportteihin, joihin on kir-

jattu kaikki kyseistä tutkimusta koskeva aineisto. Perustietojen, kuten esimerkiksi raken-

netyyppien ohella raportoinnissa on mukana silmämääräisesti tehdyt havainnot, kenttä-

tutkimusten tulokset sekä yksityiskohtaiset tiedot suoritetuista laboratoriomittauksista. 

Mukana on myös paljon havaintoja täydentävää kuvamateriaalia sekä kuntotutkijan pe-

rustellut suositukset kohteeseen sopivista korjausvaihtoehdoista. [18, s. 18]  

 

Maantieteellisesti BeKo-tietokannan aineisto on jaettu neljään alueeseen: Helsingin seu-

tuun, rannikkoalueisiin, sisämaahan sekä Pohjois-Suomeen. Tutkimustuloksista tehtyjen 

havaintojen perusteella betonin ominaisuuksissa ei juurikaan esiinny alueellista vaihtelua. 

Sen sijaan jako on tarpeellinen erilaisten rasitusolosuhteiden kautta: Helsingin seudulla 
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ja rannikkoalueilla kuntotutkimuksen kohteena on ankarampien rasitusolosuhteiden seu-

rauksena keskimäärin sisämaata nuorempi rakennuskanta. [18, s. 16] 

 

Sijainnin ohella tietokannan julkisivut on eritelty myös pintatyyppien mukaisesti niiden 

ominaisuuserojen perusteella. Eri aikakausien ja suosittujen suunnitteluratkaisujen vaiku-

tus näkyy selkeästi julkisivujen pintatyyppijakaumassa (kuva 4.3). Rakennuksissa esiin-

tyy tavallisesti vähintään kahta eri pintatyyppiä. Tämä selittää erityisesti korkeaa maalat-

tujen muottipintaisten elementtien määrää, sillä tätä pintatyyppiä on käytetty paljon pää-

asiallisen pintatyypin rinnalla. [18, s. 17] 

 

 

Kuva 4.3 BeKo-tietokannan mukaiset eri julkisivutyyppien määrät rakennusvuosit-

tain. [18, s. 22] 

Kokonaisnäytemäärät ovat vähäisiä vuosilta 1960–1964 sekä 1995 ja siitä eteenpäin. 

Tältä väliltä kaikki eri viisivuotiskausien tyypillisimmät rakenteet ovat tietokannassa hy-

vin edustettuina. [18, s. 12] 

 BeKo-tutkimuksen keskeisiä tuloksia 

BeKo-tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä kiinteistönomistajien tietämystä betonijulkisi-

vujen toimintaa, vaurioitumista sekä korjausmahdollisuuksia koskien. Keskeisenä tavoit-

teena oli helpottaa oikean korjausajankohdan määrittämistä, jolloin tehtävät toimenpiteet 

voitaisiin suorittaa sekä teknisesti että taloudellisesti optimaalisesti suhteessa rakenteiden 

käyttöikään. Ennakoivan kiinteistönpidon pohjaksi kehitettiin kuntotutkimustietokantaan 

perustuva korjaustarpeen ennakointimalli. [18, s. 10] 
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Ennakointimallin tarjoaman sovelluksen avulla on mahdollista määrittää, kuinka suuri 

osa tutkittavana olevasta rakennuskannasta on teknisesti välittömässä korjaustarpeessa ja 

toisaalta, kuinka suuren osuuden korjaustoimenpiteitä voidaan vielä lykätä. Tarkastelta-

via julkisivurakenteita verrataan tietokannan aineistoon rajaamalla käytettävät tiedot reu-

naehtojen mukaisesti eli huomioimalla julkisivun pintatyyppi, sijainti sekä valmistumis-

vuosi, jolloin mallia voidaan soveltaa sopivalla käyttöalueella. Koska malli perustuu laa-

jaan tietokantaan, ei sen avulla voida päätellä yksittäisen rakennuksen korjaustarvetta, 

vaan näissä tapauksissa pohjalle tarvitaan aina kohdekohtainen kuntotutkimus. [16, s. 23] 

 

Ennakointimallin vaurioanalyysi perustuu tietokannan aineistosta koottuihin vaurioja-

kaumiin, jotka käsittävät Suomen olosuhteiden kannalta keskeisimmät vauriomekanis-

mit: betonin pakkasrapautumisen ja karbonatisoitumisen aiheuttaman teräskorroosion. 

Muuttujana rapautumisen arvioinnissa toimii betonin suojahuokossuhde, jonka on todettu 

kuvaavan hyvin betonin pakkasenkestävyysominaisuuksia [48]. Suojahuokossuhteen 

ylittäessä 0,20 betonia voidaan pitää pakkasenkestävänä. Tätä pienemmillä arvoilla pak-

kasvaurioiden riski vähitellen kasvaa kuitenkin siten, että alle 0,10 suojahuokossuhteessa 

betonin huokosrakenne ei enää toimi pakkasrasitusta vastaan. Huonoin pakkasenkestä-

vyys todettiin tutkimusten aikana olevan pesubetoni-, klinkkerilaatta- ja maalaamatto-

milla muottipintaisilla julkisivuilla. Näistä julkisivunäytteistä noin puolet eivät sisällä toi-

mivaa suojahuokosverkostoa. Tutkimusaineistossa näkyvää pakkasvauriota esiintyi 42,7 

%:ssa tutkituista 811 rakennuksesta. Tästä pitkälle edennyttä, laaja-alaista rapautumaa oli 

noin 7 %:ssa tutkituista kohteista. [18] 

 

 

Kuva 4.4 Suojahuokossuhdejakaumat pintatyypeittäin BeKo-tutkimuksen mukaan. 

[15, s. 64] 

Betonin karbonatisoitumisnopeus vaihtelee voimakkaasti pintatyypistä riippuen, mutta 

myös saman pintatyypin sisällä esimerkiksi eri aikakausien työtekniikoista ja betonin 

vaihtelevista ominaisuuksista johtuen. Nopeinta karbonatisoituminen on tietokannan ai-
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neiston perusteella harjattupintaisilla ja maalatuilla elementeillä sekä teräshierretyllä pin-

noilla. Iältään ja tyypiltään vaihtelevien rakenneosien karbonatisoitumissyvyyttä voidaan 

arvioida kuvissa 4.5 ja 4.6 esitettyjen kuvaajien avulla. 

 

 

Kuva 4.5 BeKo-tietokannan mukainen betonin keskimääräinen karbonatisoitumis-

syvyys ja karbonatisoitumiskertoimet eri-ikäisessä rakennuskannassa. 

[18, s. 28] 

 

Kuva 4.6 BeKo-tietokannan mukainen keskimääräinen karbonatisoitumissyvyys eri 

pintatyyppien mukaan. [18, s. 29] 

Korroosiotilassa olevien terästen määrä saadaan selville vertaamalla kuntotutkimuksissa 

havainnoituja peitepaksuusmittauksia näytteiden karbonatisoitumissyvyyksiin, jolloin 

korroosioalttiin teräksen määrä voidaan määrittää laskennallisesti esimerkiksi julkaisussa 

By 42 [38] esitetyn vyöhykeperiaatteen mukaisesti. Näkyviä korroosiovaurioita on tieto-

kannan aineistossa esiintynyt 59,2 %:ssa tutkituista julkisivuista. Suurin osuus näistä vau-

rioista on paikallisia, sillä laaja-alaista korroosiovaurioita esiintyi vain 5,7 %:ssa tutki-

tuista kohteista. [18, s. 27] 
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Ennakointimalli arvioi vaurioiden etenemistä laskennallisesti, sillä tietokannan tutkimus-

tiedot on sidottu kuntotutkimushetkeen. Etenemisen arviointi perustuu yleisesti hyväk-

syttyihin teorioihin ja asiantuntijalausuntoihin, tarkemmin käytettävät menettelyt on esi-

tetty esimerkiksi julkaisussa BY 42 [38]. Laskennan avulla vauriotilanne muunnetaan 

vastaamaan haluttua tarkasteluhetkeä. 

 

Kehitetyn ennakointimallin avulla on lähteen [16] tutkimuksessa laskettu arvio aikakau-

den 1965–1995 betonielementtirakenteisiin julkisivuihin kohdistuvasta korjaustarpeesta. 

Arviot eri korjaustapojen määristä vuoden 2010 tasolla on esitetty kaupunkikohtaiseen 

otokseen perustuen kuvassa 4.7. Kohta "ei suojausmahdollisuutta" käsittää esimerkiksi 

pesubetoni- ja laattapinnat, joissa suojaavien toimenpiteiden tai paikkausten suorittami-

nen ei ulkonäöllisistä syistä ole mielekästä. 

 

 

Kuva 4.7 Laskennallinen arvio julkisivujen korjaustarpeesta vuonna 2010. [16, s. 

58] 

Laskentamallin perusteella korjaustarpeita esiintyy kaikkiaan 69–77 %:ssa julkisivuista 

tarkasteltavasta paikkakunnasta riippuen. Näistä peittävien, raskaiden korjausten osuus 

on noin 5-10 %. Eri yhteyksissä tehtyjen selvitysten mukaan peittäviä korjauksia suorite-

taan Suomessa tällä hetkellä noin 550 000 julkisivuneliömetriä vuodessa [18, s.10]. 

 

Samassa tutkimuksessa määritettiin myös korjaustarpeen laskennallinen kehittyminen 

seuraavan 40 vuoden tarkastelujaksolla. Laskentamallissa on huomioitu vain vuosina 

2000–2009 toteutetut julkisivukorjaukset, joten korjaustarpeen kehitys muodostuu pel-

kästään rakenteiden etenevästä vaurioitumisesta. Tutkimustuloksia on esitetty kaupunki-

kohtaisesti kuvissa 4.8 ja 4.9. Tekninen korjaustarve tulee lähivuosina kasvattamaan sel-

keästi peittävien korjausten osuutta käytettävistä korjaustavoista. [16] 
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Kuva 4.8 Julkisivujen laskennallinen korjaustarpeen kehitys Helsingissä 2010-

2050. [16, s. 60] 

 

Kuva 4.9 Julkisivujen laskennallinen korjaustarpeen kehitys Tampereella 2010-

2050. [16, s. 60] 

Mikäli kaikki julkisivukorjaukset lopetettaisiin, kasvaisi korjaustarpeen arvo vuosittain 

noin 1,8 %. Tällöin välillä 2010–2050 korjaustarpeen laskennallinen kokonaisarvo kak-

sinkertaistuu noin 3,5 miljardista noin 7 miljardiin euroon, mikä johtuu tällä hetkellä vielä 

mahdollisten keveiden korjaustapojen korvautumisesta raskaammilla ja kalliimmilla. Mi-

käli julkisivujen tekninen kunto halutaan säilyttää nykyisellä tasollaan, tulee julkisivu-

kannasta siis pystyä korjaamaan 1,8 % vuosittain. [16] Asuinkerrostalojen osalta tämä 

käsittäisi vuositasolla noin 500 000 julkisivuneliömetriä. 
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 Kiinnitysvarmuuden varmistaminen  

Rakennusosien kiinnitysvarmuutta on arvioitava kuntotutkimusten yhteydessä aina ta-

pauskohtaisesti, sillä kiinnikkeiden kunnolla on suora vaikutusyhteys sekä rakenteiden 

turvallisuuteen että korjaustapavalintaan. Vauriomekanismien eteneminen ja muuttuvat 

rasitusolosuhteet vaikuttavat vanhan rakenteen ominaisuuksiin, jolloin kiinnitysvarmuus 

ei välttämättä enää pysy vaaditulla tasolla. 

 

Kiinnitysosien kantavuutta tutkittaessa tulee tuntea eri rakennetyyppien rakenteellisen 

toiminnan sekä lujuusmitoituksen pääperiaatteet. Hyvä lähtökohta tarkasteluille on koh-

teen suunnitteluasiakirjojen tutkiminen, joista yleensä selviää käytetyt kiinniketyypit, 

määrät, kiinnikkeiden sijainnit ja niihin kohdistuvat rasitukset. Tietoja täydennetään kent-

tätutkimuksilla, joiden aikana on pyrittävä varmistamaan, että kiinnitykset on todella 

tehty alkuperäisiä suunnitelmia vastaavasti. [29, s. 101] 

 

Kenttäolosuhteissa kiinnitysjärjestelmien kuntoa tutkitaan tavallisesti erillisillä raken-

neavauksilla tai porareikien kautta normaalin näytteenoton yhteydessä. Ansasrakenteilla 

yleensä vähintään yksi näyteporaus osuu ansaan kohdalle, jolloin sekä paarteen että dia-

gonaalien tyyppi ja materiaalit ovat esimerkiksi silmämääräisesti tarkastettavissa. Erilli-

set rakenneavaukset on järkevää kohdistaa alueille, joissa vaurioiden eteneminen on to-

dennäköisesti edennyt pisimmälle, esimerkiksi julkisivuissa säärasitetuimpien element-

tien yläosiin. Avausten perusteella voidaan vahvistaa paitsi kiinniketyyppi, myös arvioida 

sen yleiskuntoa ja esimerkiksi mitata ruostuvien teräsosien korroosiosyvyys. Päätöstä 

kiinnitysvarmuudesta ei tule perustaa yhteen tai kahteen rakenneavaukseen vaan otoksen 

tulee olla rakennekokonaisuuden kannalta kattava. Ohjeellisena vähimmäismääränä voi-

daan pitää noin kolmesta viiteen avausta. Riittävän varmuuden saavuttaminen korostuu 

erityisesti silloin, kun kiinnikkeiden elementtikohtainen määrä on pieni tai tarkoituksena 

on soveltaa korjausmenetelmää, joka lisää vanhalle kiinnitysjärjestelmälle kohdistuvaa 

kuormitusta. [38, s. 112] 

 

Vaihtoehtoisesti kiinnitysten kunto voidaan selvittää koekuormittamalla vanhaa raken-

netta. Tutkimusmenetelmänä koekuormitus on melko harvinainen ja rajoittuu julkisivujen 

kohdalla harvoihin erikoistapauksiin. Menetelmän etuna on ilman rakenneavauksia saa-

tava luotettava tieto tutkittavan rakenteen todellisesta kuormankantokyvystä. [29, s. 126] 

 Kiinnitysvauriot julkisivuelementeissä 

Kiinnitysvauriot ovat julkisivuelementeissä mahdollisia lähinnä sandwich-elementtien 

ulkokuorissa ja kuorielementtirakenteissa. Ansaiden liitoksissa sisäkuoriin ei yleisesti ole 

esiintynyt puutteita, sillä ankkurointisyvyys on normaalitapauksissa todettu riittäväksi ja 

liitoskohta on sisäilmaa vastaavissa olosuhteissa. Sen sijaan ulkokuoressa pakkasrapau-

tuminen tai seostamattoman teräksen korroosio voi heikentää merkittävästi sekä paarre-
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tangon tartuntaa betoniin että teräksen kantokykyä. Elementin kiinnitysvarmuutta pienen-

tää edelleen työvirheiden, kuten puutteellisen tiivistyksen ja suojapeitepaksuuden vaiku-

tukset. Sandwich-elementeillä eniten kiinnitysongelmia aiheutuu ulkokuoren pakkasra-

pautumisesta, joka erityisesti kerroksellisissa rakenteissa, kuten pesubetonipinnoilla, voi 

vaarantaa koko ulommaisen kuoren kiinnityksen. [38] 

 

Kuorielementeillä eristetilassa olevat kiinnikkeet ovat usein puutteellisesta suojauksesta 

johtuen alttiina ankaralle korroosiorasitukselle, joka ulottuu varsinaisen kiinnitysosan li-

säksi myös elementtien tartuntalevyihin. Vähäisestä kiinnikemäärästä johtuen korroosio-

vaurioiden, betonin kiinnitysalueen pakkasrapautumisen ja työvirheiden, kuten epäonnis-

tuneiden hitsausliitosten vaikutuksesta voidaan elementtien kiinnitysosien kantokyky me-

nettää suurilta osin tai paikallisesti jopa kokonaan. [38, s. 40] 

 

BeKo-tutkimuksessa ulkokuoren kiinnitysvarmuus on arvioitu tutkimusdataan pohjau-

tuen olevan yleisesti hyvällä tasolla. Puutteita esiintyy tietokannan mukaan lähinnä yksit-

täistapauksissa, joissa merkittävin tekijä on ulkokuoren pakkasrapautuminen. [18, s. 31–

32] 

 Julkisivujen verhouskorjaukset 

Peittävällä korjauksella eli verhouskorjauksella tarkoitetaan raskasta julkisivukorjausme-

netelmää, jossa vanhaan seinärakenteeseen liitetään uusi pintaverhous sekä lähes poik-

keuksetta ulkopuolinen lisälämmöneristys, joka mitoitetaan voimassa olevien määräysten 

mukaan suhteessa alkuperäiseen eristepaksuuteen. Menetelmä soveltuu kohteisiin, joissa 

vallitsevan vauriotilanteen eteneminen on jo melko pitkällä (kts. luku 4.1.1). Uusi ver-

hous pienentää vanhaan rakenteeseen kohdistuvaa kosteusrasitusta lisäeristyksen paran-

taessa rakenteen energiataloutta ja nostaessa samanaikaisesti vanhan ulkokuoren lämpö-

tilaa. Alentunut rasitustaso sekä lämpötilan nousun tehostama kuivumisvaikutus hidasta-

vat merkittävästi raudoitteiden korroosiovaurioiden etenemistä, minkä lisäksi betonissa 

alkanut pakkasvaurioituminen käytännössä pysähtyy. Vaurioiden etenemisen estyessä 

olemassa olevien vaurioiden korjaaminen on peittävien korjausten yhteydessä yleensä 

tarpeetonta. [38, s. 53] 

 

Betonijulkisivujen verhouskorjauksissa käytettyjä ratkaisuja ovat [10]: 

 

 eristerappaus, 

 levyverhous, 

 kuorielementit, 

 muuraus. 

 

Eristerappausten ja useimpien levyverhousten kohdalla uusi rakenne tuetaan tavallisesti 

vanhan ulkokuoren varaan, mikäli vanhan rakenteen lujuus ja kiinnitykset todetaan tähän 
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tarkoitukseen riittäviksi. Raskaammilla vaihtoehdoilla, kuten muurauksilla ja itsekanta-

villa kuorielementeillä, kuormat siirretään yleensä suoraan perustusrakenteille tai kiinni-

tykset tehdään vanhan ulkokuoren läpi suoraan sisäkuoreen. Näitä tapauksia ei tästä 

syystä käsitellä tämän tutkimuksen yhteydessä tarkemmin. Toimintaperiaatteeltaan lisä-

eristetyt verhouskorjaukset voidaan jakaa tuulettumattomiin ja tuulettuviin rakennerat-

kaisuihin. [38, s. 53–54] 

 Tuulettumattomat rakenteet 

Tuulettumattomia verhousrakenteita edustavat erilaiset eristerappaukset, jotka koostuvat 

vanhan ulkokuoren ulkopintaan asennettavasta, rappausalustana toimivasta lämmöneris-

tekerroksesta sekä pintaan lisättävästä rappauskerroksesta. Tuulettumattoman rakenteen 

toimivuuden edellytyksenä on mahdollisimman yhtenäinen pintakerros, joka toisaalta es-

tää ulkopuolisen vesirasituksen pääsyn sisään rakenteisiin, mutta samalla mahdollistaa 

kosteuden kuivumisen rappauspinnan läpi. Sadevesirasituksen kannalta sekä saumojen 

että liitoskohtien toteuttaminen vaatii näissä rakenteissa erityistä huolellisuutta. Julkisi-

vukorjauksissa yleisesti sovellettavia rappaustyyppejä ovat ohut- ja paksurappaukset. 

[10] 

 

Ohuteristerappausjärjestelmässä rappauskerros muodostaa muovipinnoitetulla lasikuitu-

verkolla vahvistetun, yhtenäisen levyrakenteen, joka kiinnitetään liimalaastilla läm-

möneristeeseen (yleisimmin kova mineraalivilla). Myös lämmöneriste kiinnittyy pääasi-

allisesti liimalaastilla betonikuoreen, mutta liitoksen toimivuutta varmistetaan tarpeen 

mukaan käytettävillä mekaanisilla kiinnikkeillä. Laastikiinnitysten kautta rappauskerros 

on sidoksissa ulkokuoreen, joten sen muodonmuutokset ja liikkeet määräytyvät raken-

nuksen runkoa ja lämmöneristettä vastaavasti. Ohuteristerappaus vaatii liikuntasaumoja 

vain vanhan seinärakenteen liikuntasaumojen kohdille, joten järjestelmän avulla on mah-

dollista toteuttaa lähes saumattomia julkisivupintoja. [39, s. 13] 

 

Kuva 4.10 Periaatekuvat ohut- ja paksueristerappausjärjestelmistä.  [10] 
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Paksueristerappausjärjestelmässä rappauskerros toimii metallisella rappausverkolla vah-

vistettuna noin 20–25 mm paksuna jäykkänä levynä, joka liittyy lämmöneristeen (taval-

lisesti pehmeä mineraalivilla) lävistävien mekaanisten kiinnikkeiden välityksellä kiinni 

alusrakenteeseen. Kiinnitystavasta johtuen rappaus voi liikkua lämmöneristeen pinnalla 

melko vapaasti, joka mahdollistaa esteettömät lämpö- ja kosteusmuodonmuutokset. Liik-

kumismahdollisuudesta johtuen järjestelmä vaatii liikuntasaumoja noin 12–15 metrin vä-

lein sekä lisäksi rakennusrungon liikuntasaumajaon mukaan. [39, s. 17] 

 

Molemmat menetelmät soveltuvat yleisesti verhouskorjausta vaativiin kohteisiin. Val-

miissa julkisivussa ulkonäkö määräytyy valitun pintakäsittelyn mukaan. Lopulliseen ul-

kopintaan voidaan käyttää esimerkiksi väripigmenteillä sävytettyjä sekä karkeuksiltaan 

vaihtelevia pintalaasteja, joten lopputuloksena saadaan ulkonäöltään hyvin vaihtelevia 

julkisivupintoja, jotka oikein suunniteltuina ovat pitkäikäisiä ja helppohoitoisia korjaus-

vaihtoehtoja. [10] 

 Tuulettuvat rakenteet 

Tuulettuvina rakenteina käsitetään tässä yhteydessä erilaiset levyverhousjärjestelmät, 

joissa pintakerroksen ja lisälämmöneristeen välissä on rakenteeseen kerääntyvän kosteu-

den poistumisen mahdollistava yhtenäinen tuuletusväli. Uusi pintaverhous on valittavissa 

useista ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään erilaisista vaihtoehdoista ja se voi olla esimer-

kiksi teräksinen muotolevy, metallikasetti, kivipohjainen laatta tai rapattu julkisivulevy. 

[10] 

 

Levyverhous kiinnittyy rakennusrunkoon käytettävästä järjestelmästä riippuvan ran-

kasysteemin välityksellä, jonka väleihin tavallisesti mineraalivillapohjainen lisäeristys 

asennetaan. Rankarakenne voi valitusta ratkaisusta riippuen olla alumiininen, teräksinen, 

puinen tai edellisten yhdistelmä. Tällä tavalla toteutettavan kiinnitysjärjestelmän etuna on 

muunneltavuus, joka mahdollistaa esimerkiksi vanhojen seinäpintojen epätasaisuuksien 

oikaisun. Levyjen kiinnitys sekä saumaratkaisut ovat käytännössä aina tuotekohtaista, 

mutta käytössä olevia kiinnitysvaihtoehtoja ovat tyypillisesti ruuvi- ja niittiliitokset, nau-

laukset sekä erilaiset pulttaukset ja konsoliratkaisut. Raskaimpien verhouslevyjen tapauk-

sessa rankarakenne voidaan myös tarvittaessa kiinnittää ulkokuoren läpi vanhaan sisä-

kuoreen tai välipohjarakenteisiin. [10] 
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5 VERHOUSKORJATUN RAKENTEEN KUOR-

MITUKSET 

Tässä luvussa luodaan katsaus siihen, millä perusteella betonisen julkisivuelementin 

kuormitusolosuhteet määräytyvät sekä käydään läpi verhouskorjatun rakenteen kuormi-

tusten määrittämiseen liittyviä yleisperiaatteita. Oman painon ja tuulen painekuormituk-

sen lisäksi käsittelyyn otetaan eri syistä aiheutuvat muodonmuutosrasitukset, joiden vai-

kutuksia tarkastellaan lähinnä vanhan ulkokuoren kannalta. Koottuja tietoja käytetään 

apuna muodostettaessa kuormitusparametreja myöhemmin esitettäviä laskentaosioita 

varten. 

 Rakenteiden oma paino 

Verhouskorjauksesta aiheutuvan oman painon kuormituslisän suuruus muodostuu valitun 

pintaverhousratkaisun, käytetyn kiinnitysjärjestelmän sekä lisälämmöneristekerroksen 

ominaisuuksien summana. Eristerappauksia käytettäessä uuden rappauskerroksen paino 

vaihtelee tavallisesti ohutrappauksien noin 0,2 kN/m² ja paksurappauksien noin 0,6 

kN/m² välillä [39]. Levyverhouksilla ratkaisumalleihin on tarjolla useita eri vaihtoehtoja, 

mistä johtuen myös verhouslevyjen painoissa on enemmän hajontaa. Likimääräisiä oman 

painon arvoja erilaisille levytuotteille on esitetty kuvassa 5.1. 

 

 

Kuva 5.1 Tyypillisiä levyverhousjärjestelmien painoja. [10] 

Levyverhousten kiinnitykseen käytettävästä rankarakenteesta sekä mekaanisista kiinnik-

keistä aiheutuva kuormitus on yleensä pieni varsinaiseen verhousmateriaaliin verrattuna, 
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joten kiinnitysjärjestelmien painon voidaan katsoa sisältyvän edellä esitettyihin lukuar-

voihin. Kattavat eri järjestelmiä koskevat suunnittelun lähtötiedot ovat saatavissa tapaus-

kohtaisesti eri tuotetoimittajilta. 

 

Verhouskorjauksen yhteydessä asennettavan lisälämmöneristekerroksen paino riippuu 

käytettävästä eristemateriaalista ja eristysvaatimusten mukaisesta kerrospaksuudesta. Li-

säeristeen mitoitusta ohjaa korjausrakentamisessa Ympäristöministeriön asetus 4/13, 

jonka mukaan korjatun ulkoseinän U-arvon on oltava puolet alkuperäisen seinän vastaa-

vasta kuitenkin siten, että uusi arvo on enintään 0,17 W/(m²K) [49]. Taulukossa 5.1 on 

arvioitu tarvittavaa lisäeristepaksuutta esimerkkirakenteella, jossa vanhan betonisand-

wich-elementin kuorien paksuudet ovat ulkokuorella 60 mm ja sisäkuorella 80 mm. Ele-

mentin alkuperäisen eristeen lämmönjohtavuutena käytetään arvoa 0,042 W/mK, jolla 

pyritään huomioimaan vanhan eristekerroksen mahdollinen kokoonpuristuminen ja asen-

nusvirheiden vaikutukset. Uuden lisäeristeen lämmönjohtavuudeksi valitaan 0,037 

W/mK. Lisälämmöneristeen mekaanisten kiinnikkeiden ja uuden pintaverhousmateriaa-

lin vaikutukset rakenneosan U-arvoon oletetaan laskennassa merkityksettömän pieniksi. 

Taulukon arvot on laskettu DOF-lämpö ohjelmistolla käyttämällä betonille ohjelman si-

säisen materiaalitietokannan mukaisia ominaisuuksia. 

Taulukko 5.1 Esimerkkejä lisäeristyksen vaikutuksesta rakenteen U-arvoon. 

Vanha rakenne Korjattu rakenne 

Eristepaksuus U-arvo Lisäeristekerros U-arvo U-arvon parantuminen 

[mm] [W/m²K] [mm] [W/m²K] [%] 

80 0,46 50 0,29 37 % 

80 0,46 100 0,21 54 % 

80 0,46 150 0,16 65 % 

120 0,32 50 0,22 31 % 

120 0,32 100 0,17 47 % 

120 0,32 150 0,14 56 % 

140 0,28 50 0,20 29 % 

140 0,28 100 0,16 43 % 

140 0,28 150 0,13 54 % 

 

Lähtötilanteesta riippuen useimmissa tapauksissa vaatimukset täyttävään rakennekoko-

naisuuteen päästään käyttämällä noin 100 mm:n lisäeristekerrosta. 

 

Suuntaa antavia tiheyden arvoja eri eristemateriaaleille on esitetty kootusti taulukossa 5.2. 

Taulukko 5.2 Lämmöneristeiden tiheyksiä. [39, s. 38] 

 Mineraalivilla EPS Polyuretaani 

 Lamelli Levy   

Tiheys [kg/m³] 80–120 60–80 15–20 30–35 
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Suhteessa pienin lisäkuormitus saadaan aikaan käyttämällä eristeenä EPS-levytystä, 

mutta raskaimmillaankin lisäeristeestä aiheutuva kuormitus jää usein pieneksi uuden pin-

taverhouksen rinnalla. Lisääntyneen pystykuorman ohella verhouskorjauksesta aiheutuu 

myös taivutusrasituksia vanhan elementin ulkokuorelle, sillä uuden pintaverhouksen pai-

nopiste ei kulje vanhan ulkokuoren keskilinjan kautta. 

 Tuulikuormitus 

Tuulesta aiheutuvien rasitusten määrittäminen esitellään tässä tutkimuksessa standardiin 

EN 1991-1-4 [36] perustuen, josta käsittely rajataan koskemaan painekertoimien avulla 

laskettavaa pystysuoriin rakenneosiin kohdistuvaa painekuormitusta. Laskentamenetel-

mää voidaan soveltaa, mikäli tarkasteltavan rakenneosan jäykkyys riittää estämään tuu-

lesta aiheutuvan resonoinnin. Betonisten julkisivuelementtien oletetaan täyttävän tämän 

ehdon. Tuulikuormituksen määrittämisessä ei huomioida lähellä olevien korkeiden raken-

nusten tai rakenneosien vaikutuksia, eikä epäsymmetrisesti vaikuttavasta painekuormi-

tuksesta tai maaston pinnanmuodoista aiheutuvia lisäehtoja. Esitettävä menetelmä ei 

myöskään ole voimassa hyvin korkeille rakennuksille (h > 100 m). [31, s. 119] 

 

Eurokoodeissa rakenteiden mitoituksessa käytettävän puuskanopeuspaineen määritys 

lähtee liikkeelle tuulennopeuden modifioimattomasta perusarvosta, vb,0, mikä vastaa tuu-

len 10 minuutin nopeuskeskiarvoa 10 m:n korkeudella maanpinnasta. Parametri määrite-

tään maastoluokan II olosuhteissa (kts. taulukko 5.3) 50 vuoden toistumisaikaa vastaa-

vana arvona. Tuulennopeuden modifioimattomana perusarvona käytetään Suomessa  

vb,0 = 21 m/s koko maassa, merialueet ja tunturit mukaan lukien. [31, s. 125] 

 

Modifioimattoman perusarvon avulla määritetään tuulennopeuden perusarvo, vb, millä 

otetaan huomioon tuulen suunnasta ja vuodenajasta riippuvat vaikutukset (suositusker-

roin molemmille 1,0). Tuulennopeuden perusarvosta lasketaan edelleen tuulennopeuden 

modifioitu perusarvo vm(z), jolla tuulen nopeuteen sisällytetään maaston pinnamuotojen 

ja ympäröivän maaston rosoisuuden vaikutukset [36, kohta 4.3]: 

𝑣𝑚(𝑧)  =  𝐶𝑟(𝑧) × 𝐶0(𝑧) × 𝑣𝑏 ,       (5.1) 

 missä Cr(z)  = rosoisuuskerroin, 

 C0(z)  = pinnanmuotokerroin, jolle käytetään tässä yhteydessä arvoa 1,0, 

 z  = tarkasteltava korkeus [m]. 

 

Rosoisuuskertoimella Cr(z) otetaan huomioon tuulennopeuden modifioidun perusarvon 

vaihtelu, mikä on riippuvainen tarkastelukorkeudesta maan pinnan suhteen sekä maan 

pintakerroksen profiilista. Kerroin määritetään tilanteesta riippuen kaavojen 5.2, 5.3 ja 

ympäröivän maastoluokan parametrien avulla [36, kohta 4.3.2]: 
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𝐶𝑟(𝑧) =  𝐾𝑟 × 𝑙𝑛 (
𝑧

𝑧0
),  kun  𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤  𝑧𝑚𝑎𝑥,  (5.2) 

𝐶𝑟(𝑧) = 𝐶𝑟(𝑧𝑚𝑖𝑛),   kun  𝑧 ≤  𝑧𝑚𝑖𝑛,   (5.3) 

missä z0   = rosoisuusmitta. 

 

Rosoisuuskertoimen laskennassa tarvittava maastokerroin määritetään maastoluokissa 1-

4 kaavalla 5.4: 

𝐾𝑟 = 0,19 × (
𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼
)
0,07

.        (5.4) 

Poikkeuksena maastoluokka 0, jossa maastokertoimelle on Kansallisten liitteiden mukaan 

määritetty arvo Kr = 0,18 [24]. Laskennassa tarvittavat maastoparametrit ja maastoluok-

kien kuvaukset on esitetty taulukossa 5.3. 

Taulukko 5.3 Maastoluokkien kuvaukset ja maastoparametrit. [23, kohta 4.3.2] 

 

 

Huomioimalla tuulenpuuskien intensiteetti (tuulen turbulenssin vaikutukset) [36, kohta 

4.4] saadaan mitoituksessa käytettävä puuskanopeuden kaava yhdistelyjen jälkeen 

seuraavaan muotoon, kun pyörteisyyskertoimelle käytetään suositusarvoa 1,0 [36, kohta 

4.5]: 

𝑞𝑝 =
1

2
𝜌 [1 +

7

𝐶0(𝑧) 𝑙𝑛(
𝑧

𝑧0
)
] 𝑣𝑚(𝑧)

2,       (5.5) 

jossa ρ   = ilman tiheys, jolle käytetään arvoa 1,25 kg/m³. 

 

Rakenteen tai rakenteen osan tuulikuormat tulee määrittää huomioimalla sekä ulko- että 

sisäpuolelta vaikuttavat tuulenpaineet. Ulkopintaan vaikuttava tuulenpaine lasketaan 

puuskanopeuspaineen avulla kaavalla 5.6 [31, s. 134]: 
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𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒)𝐶𝑝𝑒,         (5.6) 

missä we  = yksittäiseen pintaan korkeudella ze vaikuttava tuulenpaine [kN/m²], 

 qp(ze)  = puuskanopeuspaine korkeudella ze (kts. kuva 5.2), 

 Cpe   = ulkoisen paineen painekerroin. 

  

Kuva 5.2 Nopeuspainekorkeuden ze määrittäminen suorakaiteen muotoisille 

rakennuksille. [36, kohta 7.2.2] 

Ulkopuolisen paineen kerroin, Cpe, saadaan taulukosta 5.4 käyttäen apuna kuvaa 5.3, jossa 

on esitetty seinärakenteita koskeva vyöhykejako. Painekertoimen suuruuteen vaikuttaa 

tarkasteltavan rakenneosan kuormitusala. Taulukossa 5.4 on huomioitu pienten alle 1 

m²:n sekä 10 m²:n ja sitä suurempien rakenneosien painekertoimet (joihin kertoimien 

alaindeksit viittaavat). Väliarvot saadaan interpoloimalla Eurokoodin kohdan 7.2.1 

mukaisesti [36].  
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Taulukko 5.4  Ulkopuolisen painekertoimen suositusarvot pohjaltaan suorakaiteen 

muotoisten rakennusten pystyseinille. [23, kohta 7.2.2] 

 

 

 

Kuva 5.3 Pystyseinien vyöhykejako. [36, kohta 7.2.2] 

Eri mitoitustapauksissa tulee huomioida sekä tuulen paine- että imuvaikutus, mikä on 

suurimmillaan rakennusten nurkka-alueilla ja korkeiden rakennusten yläosissa. 

Painevaikutuksen suunta otetaan huomioon kertoimien etumerkeillä. Pintaa kohti 

suuntautuvaa painetta pidetään positiivisena ja vastakkaiseen suuntaan vaikuttavaa imua 

negatiivisena. 

 

Rakenteen sisäpintoihin vaikuttava tuulenpaine lasketaan lausekkeella: 

𝑤𝑖 = 𝑞𝑝(𝑧𝑖)𝐶𝑝𝑖,         (5.7) 

missä wi  = yksittäiseen pintaan korkeudella zi vaikuttava tuulenpaine [kN/m²], 
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 qp(zi)  = puuskanopeuspaine korkeudella zi, 

 Cpi  = sisäisen paineen painekerroin. 

 

Sisäisen paineen suuruuteen vaikuttaa rakenteen aukotusten määrä ja sijainti sekä raken-

teissa käytettyjen materiaalien huokoisuus. Tapauksissa, joissa aukotusten määrä ei ole 

tarkasti arvioitavissa, voidaan käyttää yksinkertaistuksena vaarallisemman vaikutuksen 

tuottavaa arvoa vaihtoehdoista Ci = -0,3 ja Ci = 0,2. Tarkempia menettelyjä sisäisen pai-

neen kertoimen määrittelyyn on esitetty lähteessä [36]. Sisäpuolisen paineen nopeuskor-

keutena zi käytetään ulkopuolisen nopeuskorkeuden ze arvoa rakennuksen niillä sivuilla, 

joiden aukotusten takia sisäpuolista painetta syntyy [31, s. 135].  Rakenneosaan vaikut-

tava kokonaistuulikuormitus saadaan ulkoisen ja sisäisen paineen vektorisummana kuor-

mitusten etumerkit huomioiden yhtälöstä [36]: 

𝑤 = 𝑤𝑒 −𝑤𝑖.          (5.8) 

 Kutistuma ja kosteusrasitukset 

Kosteusrasitukset ovat seurausta betonikappaleen kutistumisesta vesipitoisuuden alentu-

essa tai vastaavasti tilavuuden lisääntymisestä betonin ottaessa vastaan lisää kosteutta 

ympäristöstään. Kovettunut betoni pyrkii asettumaan tasapainotilaan ympäröivän ilman-

kosteuden kanssa, joten julkisivurakenteet ovat kosteusrasitusten kannalta jatkuvasti 

muuttuvissa olosuhteissa. Vuositasolla ulkoilman kosteuspitoisuus vaihtelee kuukausi-

keskiarvoilla mitattuna vuodenajasta riippuen tavallisesti välillä 64–89 %. [11, s. 4] 

 

Kutistuminen on valukosteudessa olevalle betonikappaleelle luonnollinen ilmiö, joka 

ajan myötä aiheuttaa rakenteeseen yleensä pysyvän lyhenemän. Partikkelitasolla kuivu-

miskutistuma johtuu sementtigeelin pinnalle adsorboituneen veden liikkeistä sekä hydra-

taatioreaktion aiheuttamasta sementtigeelin tiivistymisestä. Huokosverkostossa oleva si-

toutumaton vapaa vesi vaikuttaa muodonmuutoksiin vain vähän. [25] 

 

Kuivumisvaiheessa syntyvän kutistuman suuruutta voidaan arvioida, kun tunnetaan beto-

nin ominaisuudet ja rakennetta ympäröivät ympäristöolot. Materiaaliominaisuuksista 

suurin vaikutus on valmistuksessa käytetyllä veden ja sementin suhteella, mutta myös 

betonin lujuus, raekoko ja hienoaineksen määrä vaikuttavat syntyvän kutistuman suuruu-

teen. Ympäristöoloista eniten merkitystä on lämpötilalla ja ilmankosteudella rakenteen 

eri osissa; suurimmat kutistuman arvot saavutetaan kuivissa olosuhteissa, kun ilman suh-

teellinen kosteus on 40 % tai sen alapuolella. Eri kosteuspitoisuuksissa olevien pintojen 

välille muodostuu rakennetta taivuttava muodonmuutosero eli kosteusgradientti. [25] 

 

Kutistuman laskennallinen määritys käydään läpi standardin EN-1992-1-1 [37] mukaisen 

laskentaesimerkin avulla liitteessä 2. Esimerkin mukainen kutistuman aikariippuvuus on 
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esitetty kuvassa 5.4. Jopa noin 80 % kutistuman maksimiarvosta voidaan saavuttaa muu-

taman kuukauden kuluessa jälkihoidon päättymisestä. Lopullisen arvon kehittymiseen 

kuluu tavallisesti kymmeniä vuosia. 

 

 

Kuva 5.4 Kuivumiskutistuman ajallinen kehitys liitteen 2 laskentaesimerkin mukai-

sesti. 

Tyypillisesti kuivumisen aiheuttaman kokonaiskutistuman arvo vaihtelee eri olosuhteissa 

välillä 0,3–0,6 ‰. Merkittävä osa tästä muodonmuutoksesta on kuitenkin palautuvaa. 

Asetettaessa betoni vesikosketukseen tai kutistumisolosuhteita korkeampaan ilmankos-

teuteen sementtigeeliin absorboituvan veden painevaikutus paisuttaa betonia. Muodon-

muutoksen palautuva osuus on tavallisesti enintään noin 70 % kuivumiskutistuman mak-

simiarvosta. [25] 

 

Suurimmat kosteusrasitukset aiheutuvat sandwich-elementille rakennusaikaisista kos-

teuslähteistä. Myöhemmin ulkokuoren vesimäärää säätelee normaalitapauksissa lähinnä 

ulkoinen sadevesirasitus sekä ulkokuoren sisällä diffuusioteorian mukaan korkeammasta 

matalampaan tasoittuva kosteuspitoisuus. [44, s. 31–33] 

 Lämpötilarasitukset 

Betonirakenne reagoi ympäristön muuttuvaan lämpötilaan tapauksesta riippuen joko laa-

jentumalla tai kutistumalla. Suomen ilmastossa lämpötila vaihtelee tyypillisesti kymme-

niä asteita jopa saman vuorokauden sisällä, mistä seuraa rakenteille merkittäviä läm-

pöliikkeitä. Tuulettomissa olosuhteissa betonisen julkisivupinnan lämpötila voi lämpi-

mänä kesäpäivänä ylittää 50 lämpöasteen rajan ja vastaavasti kylmimpänä talvena laskea 

noin 30 pakkasasteen tasolle. Vakiona pidettävällä sisälämpötilalla (+ 20 °C) tämä tar-

koittaa, että ulko- ja sisäpintojen välinen lämpötilaero voi ääritapauksissa vaihdella - 50 

°C ja + 30 °C asteen välillä. [11, s. 6] 
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Lämpötilarasitukset riippuvat käytännössä vain betonin lämpötilakertoimesta ja pintama-

teriaalin kyvystä imeä auringon säteilyenergiaa (pinnan absorptiokertoimesta). Ellei tar-

kempaa määritystä tehdä, voidaan kovettuneen betonin pituuden lämpötilakertoimen olet-

taa olevan 10 x 10-6 1/°C, mikä vastaa 10 °C lämpötilan nousulla 0,1 ‰:n pitenemää. 

Absorptiokerroin riippuu julkisivun pintamateriaalista ja sen väristä: tummat pinnat ab-

sorboivat lämpösäteilyä vaaleita paremmin ja lämpenevät tästä syystä enemmän. [11, s. 

6] 

 

Lämpötilan muutos julkisivun pinnalla synnyttää betonikuoreen kosteusgradientin tavoin 

taipumaa aiheuttavan lämpötilaeron. Suuruudeltaan lämpötilaeroista johtuva gradientti 

jää kuitenkin normaalitapaukissa selvästi kosteusgradienttia pienemmäksi.  

 Lämpötilan ja kosteuden yhteisvaikutus 

Muodonmuutosten kokonaisvaikutusten selvittämiseksi tulee tarkastella tilannetta, jossa 

lämpötila ja kosteus vaikuttavat rakenteessa samanaikaisesti. Seuraavassa haetaan olo-

suhteista riippuvien muodonmuutosten kannalta pahimmat rasitusyhdistelmät sekä kor-

jaamattomalle lähtötilanteelle että verhouskorjatulle rakenteelle.  

 

Vanhan rakenteen lämmönsiirtoa ja kosteuskäyttäytymistä arvioidaan käyttämällä Wufi 

5.2 Pro -ohjelmistoa. Esimerkkirakenteena on kohdassa 5.1 esitelty elementtipoikkileik-

kaus, johon valitaan 140 mm:n urittamaton mineraalivillakerros. Ilmasto-olosuhteina 

käytetään Jokioisen (2004) testi-ilmaston vuosisäätietoja [14] lounaaseen suunnatulle jul-

kisivupinnalle ottamalla huomioon myös viistosateen vaikutus.  

 

Korjaamattoman lähtötilanteen kosteusrasitusten määrittämisessä hyödynnetään suoraan 

aihepiiristä aiemmin koottuja tutkimustuloksia. Betonisandwich-ulkoseinän muodon-

muutoksia ja halkeilua kartoittavassa tutkimuksessa [11] on osin kokeellisesti määritetty 

halkeilun kannalta kriittisin kuormitusyhdistelmä, joka vastaa talvella asennetun elemen-

tin ensimmäisen kevään tilannetta. Kostean ulkokuoren kuivuessa gradientin suuruus voi 

nousta välille 0,3–0,4 ‰ kutistuman ja lämpötilan yhteisvaikutuksesta keskimääräisen 

kutistuman ollessa samanaikaisesti 0,2 ‰. Sisäkuoressa vaikuttaa tasainen 0,1 ‰:n ko-

koonpuristuma, sillä kuivumisen aiheuttama kutistuma ei ole ehtinyt saavuttaa täyttä ar-

voa. Gradientin merkitys jää sisäolosuhteissa merkityksettömän pieneksi. 

 

Korjaamattoman elementin julkisivupinnan lämpötila vaihtelee esimerkkirakenteen ulko-

kuoren keskilinjalla vuositasolla kuvan 5.5 mukaisesti.  
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Kuva 5.5  Vanhan ulkokuoren lämpötilan vaihtelu vuositasolla. 

Sisäkuoren oletetaan pysyvän vakiolämpötilassa (+ 20 °C) vuodenajasta ja ulkopuolisista 

olosuhteista riippumatta.  

 

Lähtötilanteen kriittisimmät kosteus- ja lämpötilayhdistelmät ovat esitettynä kootusti tau-

lukossa 5.5. 

Taulukko 5.5  Korjaamattoman rakenteen kriittiset kuormitusyhdistelmät. 

 Kosteusmuodonmuutos 

[‰] 

Lämpötilamuodonmuutos 

[‰] 

Vaikutusaika Sijainti Aksiaali-

nen 

Gradientti Aksiaalinen Gradientti 

Minimi Maksimi 

1. Kevättalvi Ulkokuori -0,2 0,4 -0,4 - -0,1/0,05 

Sisäkuori -0,1 - - - - 

 

Taulukon 5.5 (ja myöhemmin taulukon 5.6) kosteusmuodonmuutokset ovat esitettyinä 

suhteessa vedellä kyllästettyyn valutilanteeseen. Aksiaalisella muodonmuutoksella tar-

koitetaan poikkileikkauksessa vaikuttavaa tasaista venymää (positiivinen) tai vaihtoeh-

toisesti puristumaa (negatiivinen). Positiivinen gradientin arvo kuvaa tilannetta, jossa ra-

kenteen ulompi pinta kutistuu sisäpintaa enemmän. Lämpötilamuodonmuutoksissa ver-

tailulämpötilana toimii elementin valmistuslämpötila, jonka oletetaan olevan + 20 °C. 

Lämpötilojen mitoitusarvojen valintaan on sisällytetty ylimääräistä varmuutta pyöristä-

mällä vaikutusajankohdan ääriarvot itseisarvoltaan suurempaan lukuarvoon viiden asteen 

tarkkuudella. 

 

Verhouskorjatulla rakenteella tarkasteluun otetaan useampia yhdistelmiä. Lopputilanteen 

ohella käsitellään myös asennusaikainen kuormitustilanne, jossa korkeassa alkukosteu-
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dessa (suhteellinen kosteus 80 %) oleva vanha ulkokuori mukautuu vähitellen muuttunei-

siin olosuhteisiin. Vanhan ulkokuoren kosteuskäyttäytymistä on arvioitu viiden vuoden 

tarkastelujaksolla kuvissa 5.6 ja 5.7 kahdella eri lisäeristemateriaalilla (EPS 100 mm ja 

mineraalivilla 100 mm, λdesign = 0,037 W/mK). 

 

 

Kuva 5.6 Verhouskorjatun elementin vanhan ulkokuoren kosteuskäyttäytyminen vii-

den vuoden tarkastelujaksolla, kun eristemateriaalina on mineraalivilla 

100 mm. 

 

Kuva 5.7 Verhouskorjatun elementin vanhan ulkokuoren kosteuskäyttäytyminen vii-

den vuoden tarkastelujaksolla, kun eristemateriaalina on EPS 100 mm. 

Kuvaajat havainnollistavat pintojen välillä tapahtuvaa kosteusvaihtelua eri vuodenaiko-

jen välillä, mutta myös elementin kuivumista ajan suhteen ja lisäeristemateriaalien omi-

naisuuksista johtuvia eroja.  
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EPS-eristys paitsi tasaa pintojen välisiä kosteuseroja myös nostaa ulkokuoren kosteuspi-

toisuuden keskiarvoa ja hidastaa vanhan rakenteen alkukosteuden poistumista. Kosteus-

gradientin vaikutus näkyy selkeästi erityisesti mineraalivillalla lisäeristetyssä rakenteessa 

(kuva 5.6), sillä huomattava osuus rakenteen vesihöyrynvastuksesta sijaitsee uudesta pin-

tarakenteesta huolimatta vanhan ulkokuoren alueella. Rasitusten ääriarvojen määrittämi-

sen perustapauksena käytetään tästä syystä mineraalivillalla lisäeristettyä seinäraken-

netta. 

 

Kosteusrasitusten kannalta tarkastelu kohdistetaan verhouskorjauksen asennuksen jälkei-

seen ensimmäiseen talveen sekä lopulliseen tilanteeseen, jossa ulkokuoren kosteusvaih-

telut ovat vakiintuneet tietylle vuositasolle. Vertailutuloksena käsitellään myös keskike-

sän olosuhteita kuvaava kuormitustapaus. Kutistuman oletetaan saavuttavan täyden ko-

konaiskutistuman arvon eri tilanteissa vallitsevien kosteusolosuhteiden mukaan liitteessä 

2 esitetyllä laskentaperiaatteella. Kutistuman aikariippuvuus (kts. kuva 5.4) huomioidaan 

käyttämällä laskennassa suhteellisen kosteuden kahden kuukauden keskiarvoja. Kaikki 

muodonmuutokset oletetaan täysin palautuviksi eri kuormitustapausten välillä. 

 

Verhouskorjatun rakenteen vanhan ulkokuoren lämpötilan kehittyminen on esitetty vuo-

sitasolla kuvassa 5.8, kun lisäeristeenä on 100 mm mineraalivilla. Kuoren pintojen väli-

nen lämpötilagradientti jää tarkasteluolosuhteissa merkityksettömän pieneksi. 

 

 

Kuva 5.8 Verhouskorjatun elementin vanhan ulkokuoren lämpötilan vaihtelu vuosi-

tasolla. 

Lisäeristämisen vaikutus näkyy ulkokuoren alueella selkeänä keskilämpötilan nousuna 

(vrt. kuva 5.5), minkä seurauksena korjatun rakenteen lämpötila säilyy pakkasrajan ylä-

puolella myös talvikausina. Verhouskorjauksen aiheuttama ulkokuoren lämpeneminen 

edistää rakenteen kuivumista, mikä kasvattaa vanhassa ulkokuoressa vaikuttavaa aksiaa-

lista kuivumiskutistumaa. 
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Verhouskorjatun rakenteen kuormitustapauksia on esitetty kootusti taulukossa 5.6.  

Taulukko 5.6  Verhouskorjatussa rakenteessa vaikuttavia kosteus- ja lämpötilamuo-

donmuutoksia. 

 Kosteusmuodonmuu-

tos [‰] 

Lämpötilamuodonmuutos 

[‰] 

Vaikutusaika Sijainti Aksiaali-

nen 

Gradientti Aksiaalinen Gradientti 

Minimi Maksimi 

1. talvi  Ulkokuori -0,33 0,24 -0,2 -0,1 - 

Sisäkuori -0,61 - - - - 

Myöhemmät 

talvet 

Ulkokuori -0,36 0,21 -0,2 -0,1 - 

Sisäkuori -0,61 - - - - 

Myöhemmät 

kesät 

Ulkokuori -0,38 -0,09 -0,1 0,05 - 

Sisäkuori -0,57 - - - - 

 

Sisäkuoren kutistuma on määritetty olettamalla sisäilman suhteelliseksi kosteudeksi tal-

visin 40 % ja kesäisin 50 %.  Korjaamatonta tapausta vastaavasti ulkolämpötiloina käy-

tetään viiden asteen tarkkuudella pyöristettyjä lukuarvoja. 

 

Edellä esitetyissä laskennoissa kuvattiin laskennallisesti ideaalisen seinärakenteen toi-

mintaa, jolloin lähtökohtana on rakennusfysikaalisesti toimiva rakenne. Mahdolliset poik-

keavuudet kuten esimerkiksi ilma- tai vesivuodoille altistuminen luetaan rakenteen toi-

mintahäiriöksi, jolloin erillinen lisäselvitys syntyvien rakenteellisten riskien kartoitta-

miseksi katsotaan yleensä tarpeelliseksi. Wufi-laskennassa käytettyjä lähtötietoja ja ma-

teriaaliarvoja on eritelty tarkemmin liitteessä 5. 

 Viruman vaikutukset 

Betonin virumalla tarkoitetaan vakiokuormituksen alaisena olevassa betonikappaleessa 

hitaasti ajan funktiona etenevää, jatkuvaa muodonmuutosta, joka kappaleeseen syntyy 

kimmoisen muodonmuutoksen lisäksi. Ilmiötä voidaan selittää kuormituspaineen aiheut-

tamana betonin sisäisenä veden virtauksena, jossa kidevesi siirtyy pois jännitysalueelta 

tiivistäen samalla sementtikiven rakennetta. Viruma saavuttaa lopullisen arvonsa muuta-

man kymmenen vuoden aikana ja sen suuruus on tavallisesti 2–3 kertainen kimmoiseen 

muodonmuutokseen verrattuna. [6, s. 43–45] Poistettaessa kuormitus viruman osuus 

muodonmuutoksista palautuu vähitellen, mutta vain osittain. Jatkuva kuormitus saa ai-

kaan pysyviä muodonmuutoksia jo vuorokauden vaikutusajalla. [25] 

 

Viruman suuruus määräytyy usean osatekijän summana, joita ovat esimerkiksi betonin 

ikä kuormitushetkellä (hydrataatioaste), betonin lujuusluokka, ympäristön kosteus, ra-

kenteen mitat, kuormituksen aiheuttama jännitystaso ja kuormitusajan pituus. Huonosti 
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toteutettu jälkihoito sekä lämpötilan nousu lisäävät viruman vaikutuksia. Teräsbetonira-

kenteissa raudoitus rajoittaa betonin virumisesta johtuvaa kokoonpuristumaa kuormitus-

ten vaikutusten siirtyessä raudoiteteräksille. [25] 

 

Muodonmuutosten, kuten taipumien kannalta, viruma on useimmiten haitallinen ilmiö, 

joka voi esteettisesti epäedullisten näkökohtien lisäksi johtaa pahimmillaan rakenteen sta-

biliteetin menettämiseen. Viruma kuitenkin pienentää rakenteeseen kuormituksesta ai-

heutuvia sisäisiä jännityksiä tasaten samalla jännityshuippuja. Esimerkiksi staattisesti 

määräämättömissä rakenteissa, joissa pakkovoimien syntyminen on mahdollista, viruma 

pienentää sisäisistä jännityksistä johtuvaa halkeiluriskiä jo muutaman viikon kuormitus-

jakson aikana selvästi. [25] 

 

Betonisen sandwich-elementin ulkokuoressa jännitystila on vaikuttavista kuormitusolo-

suhteista (oma paino, tuulen paine, muodonmuutosrasitukset) johtuen vaihteleva elemen-

tin alueella, mikä vaikeuttaa viruman vaikutusten täsmällistä arviointia. Viruman vaiku-

tus huomioidaan tästä syystä tässä tutkimuksessa vain sisäkuoren betonin ominaisuuk-

sissa. 

 

Viruman vaikutusten laskennallinen huomioiminen tehdään standardiin EN-1992-1-1 

[37] perustuen, jonka virumalukuun liittyvä laskenta esitellään tarkemmin liitteen 3 esi-

merkin yhteydessä. Tässä tutkimuksessa viruman vaikutukset huomioidaan likimääräi-

sesti tehollisen kimmokertoimen kautta käyttämällä kaavaa 5.9 [6]: 

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝑐𝑚

1+𝜑(𝑡,𝑡0)
,         (5.9) 

missä Ecm = betonin kimmokertoimen suunnitteluarvo, 

 φ(t, t0)  = virumaluku. 
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6 VANHAN SEINÄRAKENTEEN LISÄKIINNI-

TYSTARPEEN LASKENNALLINEN ARVIOINTI 

Tässä luvussa suoritetaan laskennalliset rakenneanalyysit, joiden tarkoituksena on sel-

vittää verhouskorjauksen aiheuttamien kuormitusolosuhdemuutosten vaikutuksia vanhan 

seinäelementin alueella sekä saatujen laskentatulosten avulla arvioida betonikuorien vä-

listä kiinnitysvarmuutta eri tilanteissa. 

 

Laskennallisessa tarkastelussa kartoitetaan valituissa esimerkkielementeissä vaikuttavia 

jännitystiloja eri kuormitustapauksissa sekä korjaamattomassa lähtötilanteessa että ver-

houskorjatuissa rakenneratkaisuissa. Rakenneanalyysit toteutetaan elementtimenetel-

mään (FEM) perustuen käyttämällä aputyökaluna Ansys Mechanical APDL 15.0 -ohjel-

mistoa. Geometria-, materiaali- ja kuormitustiedot on valittu vastaamaan yleisiä verhous-

korjattavana olevia seinäelementtejä kuitenkin siten, että parametrien valinnassa pyritään 

ottamaan huomioon rakenteen kannalta aina mitoittavin mahdollinen tilanne. Laskennan 

tulokset käsitellään kolmessa vaiheessa, joissa painopiste on ansaiden diagonaalivoimien 

sekä vanhan ulkokuoren betonin jännitystilojen tarkastelussa. Analyysit suoritetaan käyt-

törajatilan mukaisissa olosuhteissa ilman kuormien tai materiaalien osavarmuuskertoi-

mia. 

 Rakennemallit 

Muodostettaviin esimerkkirakenteisiin sisällytetään diagonaaliansailla varustetun um-

pielementin sekä ikkuna-aukollisen ruutuelementin perusmallit, joista koostetaan lasken-

taa varten erilaisia muunnelmia. Poikkileikkausten dimensiot määritetään kaikissa ta-

pauksissa olettamalla vanhat elementit ei-kantaviksi rakenneosiksi taulukossa 6.1 esitet-

tyjen lähtötietojen mukaisesti.  

Taulukko 6.1 Rakennemalleissa käytettävien elementtipoikkileikkausten dimensiot. 

Sisäkuori 

[mm] 

Eristekerros 

[mm] 

Ulkokuori 

[mm] 

Kokonaispaksuus 

[mm] 

Elementin kor-

keus [mm] 

80 140 60 280 2800 

 

Eristepaksuuden valintaperusteena käytetään 1980-luvun lopulla vallinnutta määräysta-

soa, jolloin sekä ansasdiagonaalien nurjahduspituus että ulkokuoren kosteusmuodonmuu-

tokset ovat elementtien kannalta suurimmillaan. 

 

Käytetyt elementtimallit E1–E4 tuentaperiaatteineen ovat esillä kuvissa 6.1–6.4. Tukilin-

jat sijoitetaan elementin sisäkuorelle, johon ulkokuori ripustetaan sideraudoituksen väli-

tyksellä. Elementin alareuna on tuettu nivelellisesti x- ja y-suunnissa (kuvien mukaisessa 
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koordinaatistossa), ylälaidassa sekä molemmissa päädyissä siirtymistä rajoitetaan vain x-

suunta. Elementin pituussuuntainen tuenta syötetään pistemäisesti sisäkuoren alareunan 

keskiosalle, jolloin tuentajärjestelyllä mahdollistetaan sisäkuoren esteettömät muodon-

muutokset kaikissa suunnissa. 

 

 

Kuva 6.1 E1, umpielementin rakennemalli, l = 7200, ansasjako k 600. 

 

Kuva 6.2 E2, ruutuelementin rakennemalli, l = 3900, ansasjako k 600. 
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Kuva 6.3 E3, umpielementin rakennemalli, l = 7200, ansasjako k 1200. 

 

Kuva 6.4 E4, umpielementin rakennemalli, l = 3600, ansasjako k 600. 

Umpielementtien mitat on valittu läheltä valmistusmittojen suositusylärajaa muodon-

muutosrasitusten vaikutusten rnaksimoimiseksi. Ruutuelementistä käsittelyyn valitaan 

tyypillisten mittatietojen mukainen, keskeisellä ikkuna-aukolla varustettu tapaus. 

 Materiaalit 

Rakennemallien materiaalit on valittu suhteutettuna verhouskorjattavana olevien ele-

menttien valmistusajankohdan normien vaatimustasoon. Tulosten keskinäisen vertailun 

helpottamiseksi kaikki laskentatapaukset ajetaan läpi käyttämällä samoja vakioituja läh-

töarvoja, jotka poimitaan kirjallisuudessa ja standardeissa esitetyistä taulukkoarvoista. 
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Betonin lujuudeksi valitaan C20/25, joka vastaa vuosina 1965–1989 käytössä ollutta be-

tonirakenteiden suunnittelun yleislujuutta. Luokitusta vastaava aksiaalinen ominaisveto-

lujuus on Eurokoodien mukaan fctm = 2,2 MPa, jota voidaan puhtaan taivutuksen tapauk-

sessa nostaa kaavassa 6.1 esitetyn ehdon mukaisesti [37]: 

 

fctm,fl = max {(1,6 −
h

1000
)fctm, fctm} = 3,4 MPa,     (6.1) 

 

Elementin ulkokuoren tapauksessa betonissa vaikuttava jännityskenttä muodostuu aksi-

aalisen kuormituksen ja taivutusrasitusten yhteisvaikutuksen summana. Käytettävä veto-

lujuus valitaan viitetutkimusten [11] ja [30] tapaan korottamalla aksiaalista vetolujuutta 

kaavan 6.1 arvoa maltillisemmin vain 20 %, jolla pyritään välttämään betonin vetokestä-

vyyden yliarviointia: 

 

fctm,k = 1,2 x fctm = 2,64 MPa.       (6.2) 

 

Elementtien raudoituksen yleisperiaatteena on betonikuorien osalta keskeinen verkko-

raudoitus (ulkokuori Ø = 3 mm k/k 150, sisäkuori Ø = 5 mm k/k 150), jota täydennetään 

aukkoja ja elementin reunoja kiertävillä pieliteräksillä (Ø = 6 mm). Sideraudoitteiden an-

saspaarteet valitaan pieliteräksiä vastaavasti (Ø = 6 mm). Diagonaaliteräksissä (Ø = 5 

mm) käytetään ruostumatonta teräslaatua, muut teräsosat ovat normaalia seostamatonta 

harjaterästä. Raudoitetta suojaavan betonipeitteen paksuus on kaikissa rakenteen osissa 

vähintään 25 mm. 

 

Laskennan kannalta keskeisimmät materiaalitiedot ovat esillä kootusti taulukossa 6.2. 
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Taulukko 6.2 Laskennassa käytetyt materiaaliparametrit. [11][26][28][37] 

Materiaali/suure Lyhenne Käytettävä arvo 

Betoni C20/25   

Puristuslujuus fck 20 MPa 

Vetolujuus fctm,k 2,6 MPa 

Kimmokerroin (yleinen tapaus) Ecm 30 GPa 

Kimmokerroin (vanha sisäkuori) Ecm 7 GPa 

Poissonin vakio ν 0,2 

Lämpölaajenemiskerroin α 10 x 10-6 1/°C 

Tiheys ρ 2400 kg 

   

Betoniteräkset, ansaspaarteet   

Myötölujuus fy 500 MPa 

Kimmokerroin E 210 GPa 

Poissonin vakio ν 0,3 

Lämpölaajenemiskerroin α 12 x 10-6 1/°C 

Tiheys ρ 7850 kg 

   

Ansasdiagonaalit   

Myötölujuus fy 400 MPa 

Kimmokerroin E 200 GPa 

Poissonin vakio ν 0,25 

Lämpölaajenemiskerroin α 16 x 10-6 1/°C 

Tiheys ρ 7900 kg 

   

Vanha eristemateriaali   

Kimmokerroin E 0,02 MPa 

 

Vanhan sisäkuoren kimmokertoimessa huomioidaan viruman vaikutus käyttämällä tehol-

lista kimmokerrointa kaavan 5.9 mukaisesti. Eristyskerroksen jäykkyys on määritetty vil-

lan heikoimman sallitun puristuskestävyyden kautta (kts. kuva 2.1) 10 %:n painumaeh-

dolla sekä olettamalla jännitys-muodonmuutosyhteys lineaariseksi. Vanhan eristeen vai-

kutus otetaan laskennassa huomioon vain niissä tapauksissa, joissa niin on erikseen mai-

nittu. 

 

Elementtien kuoria yhdistävät sideraudoitteet mallinnetaan diagonaaliansaina käsiteltä-

västä laskentamallista riippumatta. Perusmallina toimii Peikko Oy:n valmistama PD 200-

tyypin ansas, jonka mittatiedot ovat esillä kuvassa 6.5. [27] 
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Kuva 6.5 PD-200 tyypin diagonaaliansas. 

Ruutuelementin aukkojen ylä- ja alapuolinen sideraudoitus mallinnetaan 600 mm pitkänä 

täyden ansaan osakappaleena asennettuna siten, että elementin ulkokuoreen tulee kaksi 

diagonaalin kiinnityspistettä. 

 

Sideraudoitteiden sijoittelussa huomioidaan valmistajan antama ohjeistus, jonka mukaan 

elementin pituussuuntainen reunaetäisyys tulee ansailla olla välillä 100–300 mm. Pysty-

suunnassa ansaat sijoitetaan elementin keskilinjan suhteen symmetrisesti, jolloin käytet-

tävällä elementtikorkeudella jää reunaetäisyydeksi 200 mm sekä ylä- että alareunassa. 

Eristepaksuudella 140 mm on ansaspaarteen keskilinjan upotussyvyys molemmissa kuo-

rissa 30 mm, mikä riittää valmistajan ohjeissa mainitun täyden ankkurointikapasiteetin 

saavuttamiseen. Valituilla lähtöarvoilla sekä paarretangon ristiliitoksen ankkuroinnin että 

hitsiliitoksen vetokestävyyden ominaisarvona voidaan valmistajan mukaan käyttää  

7,0 kN yhtä diagonaaliterästä kohden. [27] 

 

Puristetuilla ansasdiagonaaleilla nurjahduskuorma määritetään olettamalla nurjahdus-

muoto Eulerin neljättä tapausta vastaavaksi, jolloin sauvan tuentatapa vastaa jäykkää tu-

entaa molemmissa tukipisteissä. Nurjahduskuorma lasketaan käyttämällä teräksen pituu-

tena betonikuorien sisäpintojen vapaata väliä sauvan pituussuunnassa. Menettely johtaa 

lievästi yliarvioituun kuormituskestävyyden arvoon, sillä päiden kiinnitysaste ei välttä-

mättä ole oletettua vastaava eivätkä teräkset ole todellisuudessa täysin suoria. Edellä mai-

nittujen asioiden tarkka huomioon ottaminen on kuitenkin vaikeaa, eikä tästä syystä teh-

dyllä idealisoinnilla katsota olevan merkittävää vaikutusta tutkimuksen lopputuloksiin. 

[11] 
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Kuva 6.6 Eulerin mukaiset nurjahdustapaukset. [26] 

Puristavan voiman rasittaman ansasdiagonaalin nurjahduskuorma määritetään laskennal-

lisesti kaavalla 6.3 [26]: 

 

Pn =
π2EI

Ln
2 ,          (6.3) 

 

missä E  = Materiaalin kimmokerroin [N/m2] 

  I  = Neliömomentti (pyöreälle sauvalle I =  
π

4
r4, r on tangon säde)  

 Ln = Nurjahduspituus. 

 

Diagonaalin kestävyyttä rajoittavat tekijät aksiaalisessa kuormituksessa sekä näitä vas-

taavat voima-siirtymä -vasteet ovat esitettynä taulukossa 6.3.  

Taulukko 6.3 Ansasdiagonaalien puristus- ja vetokestävyydet. 

Poikkileikkauksen 

kestäyys [kN] / 

Nurjahdus- 

kestävyys [kN] / 

Ankkurointi- 

kestävyys [kN] / 

Hitsiliitoksen 

kestävyys [kN] / 

Siirtymä [mm] Siirtymä [mm] Siirtymä [mm] Siirtymä [mm] 

7,9 / 0,51 3,8 / 0,24 7,0 / 0,45 7,0 / 0,45 

 

Diagonaalien kestävyyden raja-arvot (taulukossa lihavoituna) määräytyvät puristustilan-

teessa nurjahduskestävyyden ja vetotilanteessa terästankojen välisen hitsiliitoksen tai 

ankkurointikestävyyden kautta.  

 

Tulosten käsittelyä varten ansaat yksilöidään numeroinnilla ulkopinnan kuvaussuunnasta 

elementin vasemmasta laidasta alkaen, jolloin reunimmainen ansas saa tunnuksen A1. 
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Ansasdiagonaaleissa järjestysnumerointi alkaa alimmasta diagonaaliteräksestä tunnuk-

sella D1. Esimerkiksi elementin E1 tapauksessa tunnus A2/D8 viittaa toiseen ansaspys-

tyriviin elementin reunasta luettuna ja sen sisällä ylimpään diagonaaliteräkseen. 

 Mallintamisesta 

Rakennemallit mallinnetaan todellisuutta vastaavien ominaisuuksien ja mittatietojen mu-

kaisesti. Betoniosille käytetään kolmiulotteista, 8-solmuista tilavuuselementtiä (tapauk-

sesta riippuen Solid 65 halkeilevalle betonille, Solid 185 muissa tapauksissa) sekä teräk-

sille 2-solmuista palkkielementtiä (Beam 188), jolla jokainen raudoiteteräs mallinnetaan 

erikseen. Samaa elementtityyppiä käytetään myös sideraudoitteissa, joiden diagonaalit 

mallinnetaan ideaalisesti toimivina, molemmista päistään jäykästi kiinnitettyinä, suorina 

palkkirakenteina. Geometriamallin perusyksikkönä käytetään raudoitejakoon sopivaa ti-

lavuusalkiota, johon terästangot voidaan sovittaa tilavuuselementtien saumajakoa hyö-

dyntäen. Tällöin erillisiä sidontaehtoja ei elementin perusosien välillä tarvita ja terästen 

ja betonin välillä oleva tartunta mallintuu täydellisenä. 

 

Geometriamalliin sisällytetään vain elementin vanhan rakenteen osuus, joten verhouskor-

jausta edustava uusi rakenne otetaan huomioon kuormitusparametreilla. Lisäkuormitus 

syötetään erikseen mallinnettavien ulokkeiden päihin, joiden kautta vaikuttaa verhouksen 

painon lisäksi ulkoiset painekuormitukset. Ulokkeiden mallinnuksessa käytetään materi-

aaliarvoja, joiden mukaan ne ovat massattomia ja niiden käyttäytyminen vastaa lähes jäy-

kän rakenneosan toimintaa (E = 10 x 1020 Pa, Ø = 6 mm ). Ulokesauvan pituus valitaan 

suhteutettuna uuden verhousrakenteen painopisteen sijaintiin. 

 

 

Kuva 6.7 Esimerkkinäkymä verhouskorjauksen mallinnuksessa käytetystä ulokejär-

jestelmästä ja sen liitoksesta vanhan ulkokuoren raudoiteverkkoon. 
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Ulokkeiden liikemahdollisuudet poistetaan sitomalla ne jäykästi ulkokuoren raudoite-

verkkoon. Mallintamisessa noudatetaan verkon k-jakoa, jolloin yhden ulokesauvan kuor-

mitusalaksi tulee käytetyn teräsverkon k-jaon mukaan 150 x 150 mm². 

 

Elementin kuorien välinen villakerros mallinnetaan betoniosien periaatteita mukaillen 

elementtityypillä Solid 185. Liittymissä betonikuoriin käytetään erillisiä kontaktipintoja, 

joiden avulla eristekerros sidotaan kiinni rakenteen sisäkuoreen. Ulkokuoren puoleisessa 

rajapinnassa kontakti toimii kitkattomasti välittäen vain puristusrasituksia. 

 

Elementtiverkko luodaan rajoittamalla elementin sivumitta suurimmillaan arvoon 25 mm 

(eristekerroksella 150 mm) käyttämällä Mapped meshing -toimintoa. Verkotuksen jäl-

keen vaadittavat tuennat ja rasitukset syötetään tapauksesta riippuen joko tilavuus- ja pin-

takuormina tai suoraan vaikutusalueen solmupisteille. 

 Kuormitukset 

Laskennan aikana mallielementtejä kuormitetaan lämpötilaeroista ja kutistumista aiheu-

tuvilla pakkovoimilla, tuulen paineella sekä rakenteiden omilla painoilla ja elementin si-

säkuoren yläreunaan kohdistuvalla pystysuoralla painekuormituksella. 

 

Kuormitukset syötetään neljässä kumuloituvassa portaassa, joissa edellisen tapauksen 

lopputilanne toimii aina seuraavan lähtötilanteena.  

 

 

Kuva 6.8 Laskennassa käytettävät kuormitusportaat. 

Kaikki kuormitukset määritetään Eurokoodeihin pohjautuen, luvussa 5 esitettyjen yleis-

periaatteiden mukaisesti. 

 Rakenteiden oma paino 

Mallinnettaville rakenneosille käytetään taulukon 6.2 mukaisia rakennetiheyksiä, joiden 

vaikutukset laskentaohjelma huomioi automaattisesti. Uudesta verhousrakenteesta aiheu-

tuvat rasitukset syötetään ohjelmaan olettamalla, että ulkopintaan asennetaan 100 mm li-

säeristekerros (tiheys 65 kg/m3) ja 30 mm:n paksurappaus (paino 60 kg/m2).  

Omat painot Pakkovoimat
Tuulen paine 

/ imu
Sisäkuoren 

pystykuorma
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 Pakkovoimat 

Rakennemalleihin kohdistuvat muodonmuutosrasitukset mallinnetaan lämpötilakuormi-

tuksina käyttämällä betonin pituuden lämpötilakertoimeen sidottua ehtoa, jonka mukaan 

10 °C lämpötilamuutos vastaa 0,1 ‰:n muodonmuutosta. Taulukossa 6.4 on esitettynä 

luvussa 5.5 määritetyt eri tapauksissa vaikuttavat pakkovoimat lämpötilojen avulla. 

Taulukko 6.4 Rakennemallien pakkovoimat, yksiköt °C. 

Lähtötilanne Ulkokuori Sisäkuori 

Vaikutusaika Aksiaalinen Gradientti Aksiaalinen Gradientti 

Minimi Maksimi 

1. kevät -60 -20 30 -10 - 

Verhouskorjattu 

rakenne 

Ulkokuori Sisäkuori 

Vaikutusaika Aksiaalinen Gradientti Aksiaalinen Gradientti 

Minimi Maksimi 

1. talvi  -53 -43 24 -61 - 

Myöhemmät talvet -56 -46 21 -61 - 

Myöhemmät kesät -48 -33 -9 -57 - 

 

Ulkokuoren sisällä gradientin aiheuttaman kutistuman katsotaan muuttuvan kuoren sisäi-

sen kosteuspitoisuuden mukaan. Kuvassa 6.7 on esitetty verhouskorjatun rakenteen kuo-

ren sisällä vaikuttava kosteusgradientti lämpötilojen avulla. 

 

Kuva 6.9 Kosteudesta aiheutuvan gradientin jakauma ulkokuoren sisällä (lämpöti-

lojen avulla esitettynä). 
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Korjaamattomassa lähtötilanteessa gradientin oletetaan muuttuvan lineaarisesti ulkokuo-

ren pintojen välillä. Oletus on yksinkertaistus, mutta tarjoaa vertailutuloksen tapauksessa 

laskennalle riittävän tarkkuustason. 

 

Korjatun rakenteen kannalta mitoittava kuormitustapaus haetaan kokeilemalla. Esimerk-

kielementillä E4 määritetyt laskentatulokset pelkkien muodonmuutosrasitusten vaikutta-

essa ovat taulukossa 6.5. 

Taulukko 6.5 Korjatun rakenteen diagonaalivoimat eri muodonmuutosolosuhteissa. 

Verhouskorjattu 

rakenne 

Lämpö-

tila 

Suurin 

puristava 

voima 

[kN] 

Sijainti 

(ansas / 

diagonaali) 

Suurin ve-

tovoima 

[kN] 

Sijainti 

(ansas / 

diagonaali) 

1. talvi Minimi 1,75 A3, A4 / D2 3,91 A1, A6 / D1 

1. talvi Maksimi 2,37 A3, A4 / D2 4,18 A1, A6 / D1 

Myöhemmät talvet Minimi 1,44 A2, A5 / D4 3,17 A1, A6 / D1 

Myöhemmät talvet Maksimi 1,88 A3, A4 / D2 3,43 A1, A6 / D1 

Myöhemmät kesät Minimi 1,48 A1, A6 / D1 0,68 A2, A5 / D4 

Myöhemmät kesät Maksimi 1,40 A1, A6 / D2 0,98 A2, A5 / D3 

 

Maksimi- ja minimiarvot esiintyvät symmetrisellä rakenteella samanaikaisesti elementin 

pystysuuntaisen keskilinjan molemmin puolin. Mitoittava tapaus (taulukossa lihavoituna) 

saadaan ensimmäisen talven maksimilämpötilaa vastaavissa olosuhteissa. Lähtötilanteen 

muodonmuutosrasitukset valitaan korjatun rakenteen tapaan suurimman vaikuttavan läm-

pötilan mukaan. 

 

 

Kuva 6.10 Pakkovoimien mitoitusarvot korjatussa rakenteessa (vas.) ja lähtötilan-

teessa (oik.) lämpötilojen avulla esitettynä. 
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 Tuulikuormitus 

Tuulen aiheuttamasta kuormituksesta huomioidaan omina kuormitustapauksina sekä 

paine- että imurasitusta vastaavat tilanteet. Kuormituksen laskenta-arvot valitaan liit-

teessä 1 esitetyn esimerkin mukaisesti käyttämällä 30 m:n tarkastelukorkeutta maan pin-

nasta ja valitsemalla maastoluokkaa II vastaavat olosuhteet. Tuulikuorman arvona käyte-

tään imutilanteessa suurimman nurkka-alueen kuormaa (alue A) 1,02 kN/m². Vastaavasti 

painetapauksessa pinnalle kohdistuvan kuorman laskenta-arvo on 0,68 kN/m². 

 Sisäkuoren pystykuorma 

Sisäkuorta kuormitetaan neljännen kuormitusportaan aikana keskeisesti vaikuttavalla, 

pystysuoralla painekuormituksella, jonka suuruus on 0,2 MPa (16 kN/m) ruutuelementin 

aukon yläpuolella sekä 1 MPa (80 kN/m) elementtien muissa osissa. Vertailun vuoksi 

esimerkkitapausten elementtipoikkileikkauksen metripaino on noin 10 kN/m, joten pys-

tykuorma vastaa umpielementtien tapauksissa karkeasti 9-kerroksisen kerrostalon alim-

man seinäelementin yläosassa vaikuttavaa kuormitustilaa, kun vaakatasoilta tulevia kuor-

mituksia ei oteta huomioon.  

 Ensimmäinen laskentavaihe 

Laskennan ensimmäisessä vaiheessa keskitytään vertailemaan ansasvoimissa tapahtuvia 

muutoksia lähtötilanteen ja korjatun ratkaisun välillä. Tulosten avulla seurataan ansasdia-

gonaalien rasitusjakauman kehitystä sekä arvioidaan verhouskorjauksen vaikutuksia suh-

teessa sideraudoitteen kapasiteettiin ja elementin kuorien välisen kiinnityksen kokonais-

varmuuteen. Sekä betonin että elementin sisältämien teräsosien oletetaan olevan vaurioi-

tumattomassa tilassa normien ja tuotekohtaisten ohjeiden mukaan oikein asennettuna. 

Laskenta noudattaa lineaarista laskentateoriaa, jossa jännitysten ja syntyvien muodon-

muutosten välillä on suoraviivainen yhteys. 

 

Tuloksista esitetään taulukkomuodossa kyseessä olevaa kuormitusporrasta vastaavat dia-

gonaalivoimien ääriarvot ja itseisarvoltaan suurin x-suuntainen eli ulkokuoren pintaa vas-

taan kohtisuora siirtymä suhteessa elementin kuormittamattomaan alkutilaan (kuvien 

6.1–6.4 mukaisessa koordinaatistossa). Havainnekuvien väriskaalojen avulla voidaan 

seurata puristuksella (negatiivinen) ja vedolla (positiivinen) olevien teräsosien jakaumaa 

näkymässä, johon on selkeyden vuoksi eroteltu vain ulkokuoren ja ansasterästen osuus 

elementin sisäpuolelta kuvattuna. 

 Umpielementti E1 

Umpielementin E1 käsittely aloitetaan lähtötilanteen kuormituksista. Tulokset esitetään 

kuvissa 6.11–6.16 kuormitusporras kerrallaan: 
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Kuva 6.11  Lähtötilanne, umpielementti E1 kuormitusportaan 1 jälkeen. 

Oman painon rasitukset jakautuvat tasaisesti eri ansaiden kesken maksimivoimien sijai-

tessa ylimmissä vedolla olevissa ja alimmissa puristusta ottavissa diagonaaleissa. Ensim-

mäisessä kuormitusportaassa rakenteen omasta painosta johtuva siirtymä jää merkityk-

settömän pieneksi. 

 

  

Kuva 6.12 Lähtötilanne, umpielementti E1 kuormitusportaan 2 jälkeen. 

Pakkovoimien lisääminen muuttaa ansaiden jännitystilaa oleellisesti. Aksiaaliset muo-

donmuutokset ja erityisesti gradientin käyristävä vaikutus keskittää vetorasitukset ele-

mentin nurkka-alueille keskialueen diagonaalien ollessa käytännössä kauttaaltaan puris-

Sijainti 

z/y [m]

3,6 / 2,8

Suurin 

veto
0,57

Siirtymä [mm]

-0,11

A1, A12 / 

D7

Diagonaalivoimat

[kN]
Sijainti

Suurin 

puristus
0,58

A1, A12 / 

D2

Sijainti 

z/y [m]

0; 7,2 / 2,8

Diagonaalivoimat
Sijainti

[kN]

Suurin 

puristus
3,10

A2, A11 / 

D4

Suurin 

veto
5,31

A1, A12/ 

D1

Siirtymä [mm]

-2,86
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tettuina. Rasitusjakauma selittyy koveralla taipumamallilla, jossa siirtymät ovat suurim-

millaan ulospäin taipuneissa yläreunan ulkonurkissa (- 2,86 mm) sekä sisäänpäin taipu-

neella ulkokuoren keskiosalla (0,98 mm). 

 

  

Kuva 6.13  Lähtötilanne, umpielementti E1 kuormitusportaan 3 jälkeen (tuulen 

paine). 

  

Kuva 6.14 Lähtötilanne, umpielementti E1, kuormitusportaan 3 jälkeen (tuulen imu). 

Tuulen aiheuttama rasituslisä vaikuttaa diagonaalien sisäiseen voimajakaumaan vain vä-

hän. Imutilanne kasvattaa suurinta ansasvetovoimaa noin 0,5 kN painetapauksen vaiku-

tuksen ollessa käänteinen. Suurimmissa puristusvoimissa tuulen vaikutus näkyy edellis-

täkin pienempänä. Siirtymien kannalta pakkovoimien asettama taipumamuoto on selke-

ästi näkyvissä myös tuulikuormituksen vaikuttaessa. 

Sijainti 

z/y [m]

0; 7,2 / 2,8

Diagonaalivoimat
Sijainti

[kN]

Suurin 

puristus
3,25

A2, A11 / 

D4

Suurin 

veto
4,93

A1, A12/ 

D1

Siirtymä [mm]

-2,76

Sijainti 

z/y [m]

0; 7,2  / 2,8

Diagonaalivoimat

[kN]
Sijainti

Suurin 

puristus
2,88

A2, A7 / 

D4

Suurin 

veto
5,88

Siirtymä [mm]

-3,01

A1, A8 / 

D1
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Kuva 6.15 Lähtötilanne, umpielementti E1 kuormitusportaan 4 jälkeen (tuulen 

paine). 

  

Kuva 6.16 Lähtötilanne, umpielementti E1 kuormitusportaan 4 jälkeen (tuulen imu). 

Viimeinen kuormitusporras ei olennaisesti muuta elementin sideraudoitteissa vaikuttavaa 

jännitystilaa. Ansasvetovoima on suurimmillaan kuormitusportaan neljä lopussa reunim-

maisten ansaiden alimmissa diagonaaleissa tuulen imun vaikuttaessa (5,97 kN), mutta 

puristusvoiman (3,25 kN) kannalta mitoittavin tilanne esiintyy jo kolmannen kuormi-

tusportaan aikana. Siirtymien ääriarvot vaihtelevat ulkokuoren ylänurkkien nurkkapistei-

den - 3,01 mm:n ja keskialueen 1,10 mm:n välillä. 

 

Verhouskorjattu rakenne käydään seuraavassa läpi edellisen tapaan vaiheittain. Lasken-

nan tulokset esitellään kuvissa 6.17–6.22: 

Sijainti 

z/y [m]

0; 7,2 / 2,8

Diagonaalivoimat
Sijainti

[kN]

Suurin 

puristus
3,24

A2, A11 / 

D4

Suurin 

veto
5,02

A1, A12/ 

D1

Siirtymä [mm]

-2,71

Sijainti 

z/y [m]

0; 7,2 / 2,8

Diagonaalivoimat
Sijainti

[kN]

Suurin 

puristus
2,70

A2, A11 / 

D4

Suurin 

veto
5,97

A1, A12/ 

D1

Siirtymä [mm]

-3,01
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Kuva 6.17 Korjattu rakenne, umpielementti E1 kuormitusportaan 1 jälkeen. 

 

Verhouskorjauksen jälkeinen tilanne muistuttaa lähtötilannetta sekä siirtymien että ansai-

den jännitysjakauman osalta. Oman painon lisäys kuitenkin lähes kaksinkertaistaa suu-

rimmat diagonaalivoimat siirtymien säilyessä edelleen pieninä. 

  

Kuva 6.18  Korjattu rakenne, umpielementti E1 kuormitusportaan 2 jälkeen. 

Myös korjatussa tapauksessa toinen kuormitusporras aiheuttaa oleellisia muutoksia an-

sasvoimien jakaumaan. Puristuspuolella olosuhteiden muutokset näkyvät myös ansasvoi-

missa, mutta lähtötilannetta maltillisempi gradientti pienentää vetovoiman ääriarvoa li-

Sijainti 

z/y [m]

3,6 / 2,8

Suurin 

veto
1,02

Siirtymä [mm]

-0,36

A1, A12 / 

D7

Diagonaalivoimat

[kN]
Sijainti

Suurin 

puristus
1,06

A1, A12 / 

D2

Sijainti 

z/y [m]

0; 7,2 / 2,8

Diagonaalivoimat
Sijainti

[kN]

Suurin 

puristus
3,33

A2, A11 / 

D2

Suurin 

veto
3,99

A1, A12/ 

D1

Siirtymä [mm]

-1,86
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sääntyneestä pystykuormasta huolimatta (maksimien erotus noin 1,3 kN). Kaareva taipu-

mamuoto ei ole lähtötilanteeseen verrattuna esillä yhtä voimakkaasti, mutta siirtymän ää-

riarvot esiintyvät edelleen ulkokuoren ulkonurkissa (- 1,86 mm). Ulkokuoren keskiosalla 

taipuma on suurimmillaan noin 0,71 mm sisäänpäin. 

 

  

Kuva 6.19 Korjattu rakenne, umpielementti E1 kuormitusportaan 3 jälkeen (tuulen 

paine). 

  

Kuva 6.20 Korjattu rakenne, umpielementti E1 kuormitusportaan 3 jälkeen (tuulen 

imu). 

Verhouskorjatulla rakenteella tuulen painevaikutus (kuva 6.19) riittää ylittämään puriste-

tuimman diagonaalin nurjahduskestävyyden. Nurkka-alueiden suurimmissa vetovoimissa 

jäädään tuulen vaikutuksesta huolimatta edelleen selvästi lähtötilannetta alhaisemmalle 

Sijainti 

z/y [m]

--

Diagonaalivoimat
Sijainti

[kN]

Suurin 

puristus
3,97

A3, A10 / 

D2

Suurin 

veto
3,62

A1, A12/ 

D1

Siirtymä [mm]

-

Sijainti 

z/y [m]

0; 7,2  / 2,8

Diagonaalivoimat
Sijainti

[kN]

Siirtymä [mm]

-2,11

Suurin 

puristus
2,60

A2, A11 / 

D2

Suurin 

veto
4,56

A1, A12 / 

D8
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tasolle. Nurjahtavien diagonaalien tapauksissa siirtymien luotettava määritys ei ole käy-

tetyllä laskentamallilla mahdollista, joten maksimiarvoja ei tästä syystä näiden tapausten 

osalta esitetä. 

 

  

Kuva 6.21 Korjattu rakenne, umpielementti E1 kuormitusportaan 4 jälkeen (tuulen 

paine). 

  

Kuva 6.22 Korjattu rakenne, umpielementti E1 kuormitusportaan 4 jälkeen (tuulen 

imu). 

Korjatussa tapauksessa sekä puristus- että vetovoimien maksimiarvot saadaan neljännen 

kuormitusportaan aikana. Lähtötilanteeseen verrattuna puristusvoiman ääriarvo kasvaa 

Sijainti 

z/y [m]

--

Siirtymä [mm]

-

Suurin 

puristus
4,62

A1, A8 / 

D2

Suurin 

veto
3,97

A1, A8 / 

D1

Diagonaalivoimat
Sijainti

[kN]

Sijainti 

z/y [m]

0; 7,2  / 2,8

Diagonaalivoimat
Sijainti

[kN]

Siirtymä [mm]

-1,95

Suurin 

puristus
3,31

A2, A11 / 

D2

Suurin 

veto
4,92

A1, A12 / 

D8



76 

 

noin 1,5 kN, jolla ylitetään diagonaaleille määritetty nurjahduskestävyys jo selvästi. Ve-

don kannalta pahin rasitus keskittyy ansaiden ylimpiin diagonaaleihin, joissa rasitustaso 

alenee lähtötilanteeseen verrattuna oman painon lisäyksestä huolimatta.  

 

Umpielementin E1 diagonaalien voimakehitystä on tarkasteltu sekä lähtötilanteessa että 

korjatussa rakenteessa kuvassa 6.23 niiden ansaiden osalta, joissa esiintyvät diagonaali-

voimien ääriarvot.  

 

 

 

Kuva 6.23 Ansasvoimien kehittyminen kuormitusportaittain puristusrasitetuimmassa 

(vas.) ja vetorasitetuimmassa (oik.) ansaassa elementillä E1 sekä lähtöti-

lanteessa (ylh.) että verhouskorjatussa tapauksessa (alh.). 

Pakkovoimien osuus on selkeästi hallitseva ansasdiagonaalien kokonaisvoimakehityk-

sessä riippumatta siitä, onko tarkasteltavana lähtötilanteen vai korjatun rakenteen kuor-

mitusyhdistelmät. 

 

Kuvassa 6.24 on esillä elementin E1 kokonaissiirtymätila tuulen imun vaikuttaessa nel-

jännen kuormitusportaan lopulla sekä lähtötilanteessa että korjatussa tapauksessa. 
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Kuva 6.24 Lähtötilanteen (vas.) ja korjatun umpielementin E1 kokonaissiirtymät 

kuormitusportaan 4 jälkeen (tuulen imu). 

Lähtötilanteen korostuneempi taipumamuoto selittää erityisesti suurimpien ansasvetovoi-

mien kohdalla havaittuja eroja. Korjatussa ratkaisussa suuremmat aksiaaliset kutistumat 

näkyvät sekä ulko- että sisäkuoren muodonmuutoksissa. Siirtymätilojen erojen havain-

nollistamiseksi taipumamuotoja on kuvissa suurennettu skaalauskertoimella 100. 

 

Vertailutapauksena esitetään kuvassa 6.25 korjatun rakenteen vastaava ansasvoimien ke-

hitys kesän maksimilämpötilaa vastaavissa olosuhteissa. 

 

 

Kuva 6.25 Ansasvoimien kehittyminen kuormitusportaittain puristusrasitetuimmassa 

(vas.) ja vetorasitetuimmassa (oik.) ansaassa elementillä E1 kesän olosuh-

teissa. 

Kesän kuormitusyhdistelmän itseisarvoltaan pienempi ja suunnaltaan käänteinen gra-

dientti pienentää pakkovoimien osuutta selvästi. Tapaus osoittaa, kuinka merkittävässä 

asemassa rakenteessa vaikuttava gradientti on ansaiden kokonaisvoimakehityksen kan-

nalta. 

 Ruutuelementti E2 

Ruutuelementin avulla arvioidaan, miten aukotus vaikuttaa ansaissa esiintyviin rasitusta-

soihin. Ikkunarakenteiden kautta vaikuttavien kuormitusten katsotaan välittyvän suoraan 
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sisäkuorelle, eikä näiden rasituksien vaikutuksia huomioida laskentamallissa. Muodon-

muutosrasitusten mallinnusta on myös yksinkertaistettu jättämällä aukon reunoilta ete-

nevä reunakutistuma huomioimatta, mistä seuraa jonkin verran epätarkkuutta lopputulok-

siin. Käytettävä malli soveltuu tästä syystä lähinnä ansasvoimien suuruusluokan arvioin-

tiin. 

 

Elementtiin E1 verrattuna tulokset käsitellään tässä suppeammin nostamalla tarkemmin 

esille vain puristuksen ja vedon kannalta määräävät tapaukset. Lähtötilanteen laskennan 

tulokset ovat esillä kuvissa 6.26–6.27: 

 

  

Kuva 6.26 Lähtötilanne, ruutuelementti E2 kuormitusportaan 3 jälkeen (tuulen 

paine). 

Umpielementin tapaan pakkovoimilla on selkeästi hallitseva vaikutus ruutuelementin an-

sasjännityksiin, joihin tuulen vaikutus tuo vain pienen lisäyksen. Puristusvoimien kan-

nalta pahin tapaus saadaan tuulen paineella kolmannessa kuormitusportaassa. Maksi-

miarvo (3,25 kN) sijaitsee ikkuna-aukon laidalla elementin keskialueella. 

Sijainti 

z/y [m]

0; 3,9  / 2,8

Diagonaalivoimat

[kN]
Sijainti

Suurin 

puristus
3,25

A2, A6 / 

D6

Suurin 

veto
3,79

Siirtymä [mm]

-2,04

A1, A7 / 

D1
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Kuva 6.27 Lähtötilanne, ruutuelementti E2 kuormitusportaan 4 jälkeen (tuulen imu). 

Suurimman vetovoiman kannalta ruutuelementin voimakehitys muistuttaa umpielemen-

tin kohdalla esiteltyä. Ääriarvo (4,53 kN) esiintyy elementin nurkka-alueella tuulen imun 

vaikuttaessa viimeisen kuormitusportaan lopussa. Koveran taipumamallin siirtymät jää-

vät umpielementin vastaavia pienemmiksi, mutta maksimiarvot sijaitsevat edelleen ele-

mentin ulkokuoren ylänurkissa. Suurimmillaan siirtymä vaihtelee nurkka-alueiden - 2,15 

mm:n ja ulkokuoren keskiosan 0,94 mm:n välillä.  

 

Verhouskorjattu ruutuelementti on esillä kuvissa 6.28–6.29: 

  

Kuva 6.28 Korjattu rakenne, ruutuelementti E2 kuormitusportaan 4 jälkeen (tuulen 

paine). 

Sijainti 

z/y [m]

0; 3,9  / 2,8

Diagonaalivoimat

[kN]
Sijainti

Suurin 

puristus
3,25

A2, A6 / 

D6

Suurin 

veto
4,53

Siirtymä [mm]

-2,15

A1, A7 / 

D1

Sijainti 

z/y [m]

0; 3,9  / 2,8

Diagonaalivoimat

[kN]
Sijainti

Suurin 

puristus
3,75

A2, A6 / 

D2

Suurin 

veto
2,76

Siirtymä [mm]

-0,86

A1, A7 / 

D1
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Korjatussa tapauksessa ruutuelementin puristuksella olevat diagonaalit kestävät annetut 

kuormitukset nurjahtamatta. Suurin arvo (3,75 kN) sijaitsee ikkuna-aukon viereisissä pit-

kien ansaiden alimmissa puristusdiagonaaleissa. 

 

  

Kuva 6.29 Korjattu rakenne, ruutuelementti E2 kuormitusportaan 4 jälkeen (tuulen 

imu). 

Korjatun tapauksen vetopuolen maksimi (3,45 kN) alittaa umpielementin tapaan selvästi 

lähtötilanteen ääriarvon erotuksen ollessa noin 1 kN. Siirtymien maksimiarvoissa liiku-

taan nurkka-alueiden - 1,14 mm:n ja ulkokuoren keskialueen 0,80 mm:n välillä. 

 

Ruutuelementin ansasvoimien kehitystä on tarkasteltu sekä lähtötilanteessa että korja-

tussa rakenteessa kuvassa 6.30. Umpielementin E1 tapaan esillä ovat ne ansaat, joissa 

esiintyvät diagonaalivoimien ääriarvot. 

 

 

 

 

 

 

 

Sijainti 

z/y [m]

0; 3,9  / 2,8

Diagonaalivoimat

[kN]
Sijainti

Suurin 

puristus
2,82

A2, A6 / 

D2

Suurin 

veto
3,45

Siirtymä [mm]

-1,14

A1, A7 / 

D1
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Kuva 6.30 Ansasvoimien kehittyminen kuormitusportaittain puristusrasitetuimmassa 

(vas.) ja vetorasitetuimmassa (oik.) ansaassa elementillä E2 sekä lähtöti-

lanteessa (ylh.) että verhouskorjatussa tapauksessa (alh.). 

Umpielementtiä vastaavasti pakkovoimien aikainen kuormitusporras tuo suurimman li-

säyksen ansasdiagonaalien rasitustasoon. Korjatussa rakenteessa sisäkuoren kuormitus 

nostaa suurinta puristusvoimaa muita laskentatapauksia selvemmin. Maksimivoimissa 

jäädään elementtityyppiä E1 alhaisemmalle tasolle. 

 

  

Kuva 6.31 Lähtötilanteen (vas.) ja korjatun ruutuelementin E2 kokonaissiirtymätila 

kuormitusportaan 4 jälkeen (tuulen imu). 

Ikkuna-aukon ja ruutuelementin pienemmän koon vaikutukset näkyvät pienempinä taipu-

mina vertailtaessa siirtymämuotoja umpielementin E1 vastaaviin (vrt. kuva 6.24). Koko-

naissiirtymiä on kuvissa skaalattu kertoimella 100. 
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 Umpielementti E3 

Umpielementin E3 avulla arvioidaan syntyviä ansasjännityksiä tilanteessa, jossa käytössä 

on harvempi ansasjako (k 1200) tai vaihtoehtoisesti korjaus on suoritettu umpielementin 

E1 kaltaiseen rakenteeseen, jossa puolet ansaista sisältää kantavuuden kannalta kriittisiä 

vaurioita. Tuloksista esitetään ruutuelementin tapaan merkitsevimmät tapaukset, mutta 

vain korjatun rakenteen kuormitusyhdistelmillä. 

 

 

Kuva 6.32 Korjattu rakenne, umpielementti E3 kuormitusportaan 2 jälkeen. 

Pidennetyllä ansasjaolla (k 1200) jo pakkovoimien lisääminen riittää ylittämään rasite-

tuimpien diagonaalien nurjahduskestävyyden. 

 

 

 

Sijainti 

z/y [m]

--

Suurin 

veto
4,75

Siirtymä [mm]

--

A1, A6 / 

D1

Ansasvoimat

[kN]
Sijainti

Suurin 

puristus
4,75

A2,A5 / 

D2
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Kuva 6.33 Korjattu rakenne, umpielementti E3 kuormitusportaan 4 jälkeen (tuulen 

paine). 

 

Kuva 6.34 Korjattu rakenne, umpielementti E3 kuormitusportaan 4 jälkeen (tuulen 

imu). 

Harvemmin sijoitetulla sideraudoitteella on pienempi kokonaisjäykkyys, josta johtuen 

esimerkiksi tuulikuormitusten vaikutus näkyy ansasvoimissa muita rakennemalleja sel-

vemmin. Suurin puristava voima (6,45 kN) ylittää diagonaalien nurjahduskestävyyden, 

mutta vetokapasiteetti on diagonaaleilla rasitetuimmissa tapauksissakin (6,32 kN) vielä 

riittävä. 

Sijainti 

z/y [m]

--

Suurin 

veto
4,57

Siirtymä [mm]

--

A1, A6 / 

D1

Ansasvoimat

[kN]
Sijainti

Suurin 

puristus
6,45

A2,A5 / 

D2

Sijainti 

z/y [m]

--

Suurin 

veto
6,32

Siirtymä [mm]

--

A1, A6 / 

D1

Ansasvoimat

[kN]
Sijainti

Suurin 

puristus
4,18

A2,A5 / 

D2
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 Ensimmäisen vaiheen laskentatulosten vertailu 

Kiinnitystarkastelun kannalta kriittisenä pidetään tilannetta, jossa ansasdiagonaalissa vai-

kuttava maksimivoima saavuttaa asetetun puristus- tai vetokestävyyden. Rasitetuimman 

diagonaalin kapasiteetin ylittyminen keskittää kuormia viereisillä teräsosille, josta reak-

tion on mahdollista edetä ketjumaisesti vaarantaen koko ulkokuoren kiinnitysvarmuuden 

(vetokapasiteetin ylittyminen) tai johtaen haitallisen suuriin siirtymätiloihin (puristuska-

pasiteetin ylittyminen). Ensimmäisen vaiheen laskennassa elementin vanhan eristeker-

roksen ei katsota välittävän painekuormia, jolloin kiinnitysvarmuus määräytyy täysin si-

deraudoitteen ominaisuuksien perusteella. 

Taulukko 6.6 Ensimmäisen vaiheen laskentatulosten vertailu. 

Laskentatapaus Puristusvoimat Vetovoimat 

Lähtötilanne Laskettu 

max. F1 

[kN] 

Puristus-

kestävyys 

FRk1 [kN] 

Varmuus 

 FRk1/F1 

Laskettu 

max. F2 

[kN] 

Vetokes-

tävyys 

FRk2 [kN] 

Varmuus 

 FRk2/F2 

Umpielementti, E1, 

k 600 

 

3,25 

 

3,8 

 

1,17 

 

5,97 

 

7,0 

 

1,17 

Ruutuelementti, E2 3,25 1,17 4,53 1,55 

Verhouskorjattu ra-

kenne 

      

Umpielementti, E1, 

k 600 

 

4,62 

 

 

3,8 

 

0,82 

 

4,92 

 

 

7,0 

 

1,42 

Ruutuelementti, E2 3,75 1,01 3,45 2,03 

Umpielementti, E3, 

k 1200 

 

6,45 

 

0,59 

 

6,32 

 

1,11 

 

Verhouskorjattu kuormitustilanne lisää rasituksia elementin puristusdiagonaaleissa, 

joissa kokonaisvarmuudessa nurjahdusta vastaan jäädään ruutuelementtiä lukuun otta-

matta alle yhden. Vetopuolen diagonaaleissa vaikuttava suurin vetorasitus alenee, jolloin 

korjatulla rakenteella saavutetaan lähtötilannetta parempi varmuustaso.  

 

Nurjahduskestävyys muuttuu diagonaalin pituuden funktiona, johon vanhan elementin 

eristepaksuudella on suora yhteys. Esimerkkitapausten ansastyypillä 120 mm:n eristepak-

suus nostaa puristuskestävyyden arvoon 4,5 kN. Vastaavasti 80 mm:n eristekerroksella 

diagonaalien nurjahduskestävyys on jo 6 kN, millä saavutettaisiin teoreettisesti riittävä 

varmuustaso ruutuelementin lisäksi umpielementin E1 tapauksessa, kun muuttuvan eris-

tepaksuuden ei oleteta vaikuttavan elementin kuormitusolosuhteisiin. 
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 Toinen laskentavaihe 

Toisessa vaiheessa tarkastellaan laskentaa varten tehtyjen yksinkertaistusten vaikutuksia 

sekä tutkitaan, voidaanko saatuja tuloksia yleistää esimerkkielementtejä laajemmalle ra-

kennejoukolle. Laskennassa selvitetään myös, millainen vaikutus puristusrasituksia välit-

tävällä eristekerroksella on verhouskorjattujen elementtien ansasvoimajakaumaan. 

 Tuulen sisäisen paineen vaikutus 

Kolmannen kuormitusportaan aikana lisättyihin tuulikuormituksiin sisällytettiin lasken-

nan yksinkertaistamiseksi vain ulkoisen paineen vaikutukset. Seuraavassa tutkitaan, mil-

lainen vaikutus sisäpuolisella paineella on elementin sideraudoitteissa syntyvään rasitus-

tasoon. 

 

Sisäpintaan vaikuttava tuulen paine valitaan liitteen 1 laskentaesimerkin tuloksista mää-

räävimmän tapauksen mukaisesti. Käytettävä paineen arvo, - 0,256 kN/m², kuvaa tässä 

elementin sisäkuoreen kohdistuvaa imuvaikutusta.  

 

 

Kuva 6.35 Tuulen sisäisen paineen aiheuttamat rasitukset elementin E4 ansasdiago-

naaleissa. 

Sisäisen paineen vaikuttaessa yksinään suurin elementissä E4 vaikuttava diagonaalivoima 

on 0,055 kN puristusta, mikä vastaa hieman yli prosentin osuutta diagonaalin puristuska-

pasiteetista. Tuloksen perusteella sisäisen paineen vaikutus jää ansaiden kokonaisrasitus-

ten kannalta pieneksi, jolloin tuulikuormituksessa tehty yksinkertaistus ei merkittävästi 

heikennä laskennan tarkkuutta. 

 Vanhan eristekerroksen vaikutus 

Puristusrasituksia välittävä vanha lämmöneriste tuo huomattavan lisäyksen elementin be-

tonikuorien väliseen puristuskapasiteettiin. Teräsosien nurjahtaminen siirtää diagonaalien 

rasitukset eristemateriaalille, jolloin ominaisuuksiltaan riittävän luja eristekerros voi var-

mistaa koko ulkokuoren stabiliteetin. 
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Pelkän sideraudoitteen toimiessa umpielementtien E1 ja E3 puristuskapasiteetti ei ensim-

mäisen vaiheen laskentatulosten perusteella ole riittävä verhouskorjatun rakenteen kuor-

mitusyhdistelmille. Seuraavassa tutkitaan, miten eristekerroksen huomioiminen vaikuttaa 

saataviin laskentatuloksiin. Eristeen puristuslujuus (2 kN/m²) valitaan aikavälillä 1965–

1990 käytössä ollutta heikointa määräystasoa vastaavaksi. 

 

Ansasdiagonaalien maksimikapasiteetit huomioidaan poistamalla kestävyyden raja-arvon 

ylittävät diagonaalit laskentamallista. Kuormitustapauksia vaihdellaan laskennan ede-

tessä tuulen paineen ja imun välillä, joista tässä sivutaan vain keskeisimpiä laskentatu-

loksia 

 

Umpielementin E1 viimeistä kuormitusporrasta vastaava tilanne tuulen imuvaikutuksella 

on esillä kuvassa 6.36. 

 

  

Kuva 6.36 Korjattu rakenne, umpielementti E1 kuormitusportaan 4 jälkeen (tuulen 

imu) eristekerroksen vaikutus huomioituna. 

Ensimmäisen puristusdiagonaalin nurjahduskuorman ylittyessä reaktio etenee ketjumai-

sesti johtaen lopulta kaikkien sisäkuoren kannalta yläviistoon suuntautuvien diagonaalien 

kapasiteetin ylittymiseen. Vetorasitukset keskittyvät ylimmille (D7) ja alimmille (D1) ve-

todiagonaaliriveille selkeän maksimin sijaitessa elementin ylänurkissa. Käyristyneen ul-

kokuoren puristusrasituksien painopiste on noin kolmanneksen korkeudella elementin 

alareunasta mitattuna, mikä näkyy myös keskiosissa toimivan puristetun sideraudoitteen 

voimajakaumassa. Ensimmäiseen laskentavaiheeseen verrattuna terästen nurjahtaminen 

kasvattaa huomattavasti ulkokuoren siirtymätilaa, jossa liikutaan nyt suurimmillaan 

ylänurkkien - 0,32 mm:n ja puristuksella olevan alueen 7,50 mm:n välillä. 

 

Sijainti 

z/y [m]

2,0 / 1,0

Diagonaalivoimat
Sijainti

[kN]

Siirtymä [mm]

7,50

Suurin 

puristus
1,81

A2, A11 / 

D3

Suurin 

veto
6,76

A1, A12 / 

D7
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Kuva 6.37 Korjatun umpielementin E1 kokonaissiirtymätila kuormitusportaan 4 jäl-

keen (tuulen imu) eristekerroksen vaikutus huomioituna. 

Kuormitusten siirtyminen eristemateriaalille kasvattaa erityisesti ulkokuoren pystysuun-

taista liikettä, minkä lisäksi kuori pyrkii alaosastaan painumaan kohti eristetilaa. Kuvassa 

6.37 esitettyjä kokonaissiirtymiä on suurennettu skaalauskertoimella 10. 

 

Umpielementin E3 kohdalla ansasvoimien jakauma muistuttaa elementtityypin E1 koh-

dalla esitettyä. Kantavuuden kannalta kriittinen rajatila ylittyy kuitenkin jo kolmannen 

kuormitusportaan aikana tuulen imun vaikuttaessa. 

 

  

Kuva 6.38 Korjattu rakenne, umpielementti E3 kuormitusportaan 3 jälkeen (tuulen 

imu) eristekerroksen vaikutus huomioituna. 

Sijainti 

z/y [m]

--

Diagonaalivoimat
Sijainti

[kN]

Siirtymä [mm]

-

Suurin 

puristus
2,26

A2, A11 / 

D3

Suurin 

veto
8,94

A1, A12 / 

D7
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Elementin E3 sideraudoitteen vetokapasiteetti ei laskennallisesti riitä kattamaan verhous-

korjauksesta aiheutuvia kuormituksia ilman vahvistustoimenpiteitä. 

 

Lämmöneristeen toimiessa sideraudoitteen puristuskapasiteetti ei rajoita elementin toi-

mintaa, jolloin kiinnitysvarmuus määräytyy täysin vetodiagonaalien rasitustason perus-

teella. Eristekerroksen puristuslujuuden hyödyntäminen vaatii eristemateriaalin kokoon-

puristumista, jolloin terästen nurjahtaminen kasvattaa huomattavasti kuormituspaineen 

alaisen ulkokuoren siirtymätiloja. 

 Sisäkuoren paksuuden vaihtelu 

Tässä osiossa tutkitaan elementin sisäkuoren ominaisuuksien muutosten vaikutusta side-

raudoitteen voimajakaumaan sekä kiinnitysten kokonaisvarmuuteen. Aiempia laskenta-

tuloksia täydennetään lisäämällä sisäkuoren jäykkyyttä rakenteella, jolla on tarkoitus ku-

vata kantavaa elementtimallia. 

 

Kantava sisäkuori mallinnetaan elementtityyppiin E1 vaihtamalla kuoren paksuudeksi 

150 mm ja korvaamalla aiemmin keskeinen verkkoraudoitus molempiin pintoihin asen-

netulla teräsverkolla. Materiaalit, dimensiot ja mallinnusperiaatteet pidetään muilta osin 

muuttumattomina, joten ulkokuoren ja sideraudoitteen ominaisuudet säilyvät kantavalla 

rakenteella ei-kantavaa vastaavina. Sisäkuoren pystykuorma annetaan myös kantavan 

elementin tapauksessa 1 MPa:n painekuormana, joka kasvatetulla rakennepaksuudella 

vastaa 150 kN:n metrikuormaa. 

 

Kuvassa 6.39 on esitetty ei-kantavan ja kantavan elementin diagonaalivoimat kolmen 

pystyansasrivin osalta viimeisen kuormitusportaan vaikuttaessa sekä tuulen imu- että pai-

nevaikutuksella. 
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Kuva 6.39 Ansasvoimat kuormitusportaan 4 jälkeen ei-kantavassa (vas.) ja kanta-

vassa umpielementissä (oik.) tuulen painevaikutuksella (ylh.) ja imuvaiku-

tuksella (alh.). 

Sisäkuoren jäykkyyden muutokset eivät olennaisesti vaikuta elementtien sisäiseen ansas-

voimajakaumaan. Tuulen paineen vaikuttaessa jäykempi sisäkuori tasaa hieman suurim-

pia puristusrasituksia elementin keskialueen diagonaaleille, jolloin maksimiarvoissa jää-

dään ei-kantavan elementtityypin alapuolelle. Vetovoimien suurimmat arvot saavutetaan 

kantavilla elementeillä erotuksen (noin 0,15 kN) jäädessä kokonaisvoimien kannalta kui-

tenkin varsin pieneksi. 

 

Huomioimalla eristekerroksen puristuslujuus diagonaaleissa esiintyvä maksimiveto-

voima on kantavalla elementillä 6,78 kN kaikkien kuormitusportaiden vaikuttaessa, mikä 

on samaa suuruusluokkaa ei-kantavan elementin kanssa (vrt. kuva 6.36). Sisäkuoren jäyk-

kyydellä ei laskennan aikana havaittu olevan merkittävää vaikutusta elementissä synty-

viin suurimpiin ansasrasituksiin. 

 Sisäkuoren kuormituksen epäkeskisyys 

Viimeisessä kuormitusportaassa lisätty keskeinen painekuorma on mahdollinen vain ide-

aalisille rakenteille, sillä rakenteet sisältävät aina jonkin verran vinoutta tai kuormitus ei 
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esimerkiksi vaikuta suoraan poikkileikkauksen painopisteessä. Epäkeskisen kuormituk-

sen vaikutuksia syntyviin diagonaalivoimiin tarkastellaan seuraavassa elementtityypillä 

E1 esimerkkitapauksessa, jossa epäkeskisyyden oletetaan vaikuttavan sisäkuoren yläpin-

nalla. Taulukon 6.7 arvot on laskettu neljännen kuormitusportaan lopussa tuulen paine-

vaikutuksella ensimmäistä laskentavaihetta vastaavasti. 

Taulukko 6.7  Epäkeskisyyden vaikutus suurimpiin ansasvoimiin elementtityypillä E1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epäkeskinen kuormitus muuttaa elementin sisäistä ansasvoimajakaumaa, mistä johtuen 

voimien maksimiarvojen sijainnissa esiintyy jonkin verran vaihtelua. Selkein vaikutus 

epäkeskisellä kuormituksella on suurimpaan puristusrasitukseen, jonka perusteella epä-

keskisesti kuormitettu rakenne johtaa kuormituksen suunnasta riippuen diagonaalien nur-

jahduskapasiteetin ylittymiseen keskeistä kuormitustapausta todennäköisemmin. 

 

Eristekerroksen vaikutusta laskentatuloksiin tutkitaan kuormittamalla elementti murtoon 

verhousmateriaalin painon osuutta lisäämällä, jolloin saadaan käsitys elementtityypin 

suurimmasta sallitusta lisäkuormituksesta eri epäkeskisyyden arvoilla. Saatu lisäkuorma 

määritetään kuormitusportaan neljä lopussa tuulen imun vaikuttaessa. 

Taulukko 6.8  Elementin E1 suurin sallittu lisäkuorma eri epäkeskisyyden arvoilla 

eristekerroksen vaikutus huomioituna. 

Laskentatapaus e = - 20 mm e = 0 mm e = + 20 mm 

Suurin sallittu lisäkuorma [kg/m²] 135 115 95 

 

Sallitulla kuormituksella tarkoitetaan tässä suurinta mahdollista tasapainotilan toteuttavaa 

lisäkuorman arvoa viiden kilogramman tarkkuudella, kun sekä veto- että puristuskapasi-

teetin ylittävät ansasdiagonaalit on poistettu mallista. Kuorman vaikutusakseli kulkee 

aiempia laskentavaiheita vastaavasti 115 mm:n etäisyydellä ulkokuoren ulkopinnasta ja 

sallittuun kuormaan on sisällytetty käytetyn lisälämmöneristeen paino (65 kg/m³, 100 

mm). 

Korjattu  

rakenne 

Suurin 

puristava 

voima  

[kN] 

Sijainti 

(ansas / 

diagonaali) 

Suurin 

 veto-

voima 

[kN] 

Sijainti 

(ansas / 

diagonaali) 

e = - 20 mm 5,02 A2, A11 / 

D2 

4,12 A1, A12 / D1 

e = 0 mm 4,62 A3, A10 / 

D2 

3,97 A1, A12 / D8 

e = + 20 mm 4,42 A2, A11 / 

D2 

4,03 A1, A12 / D8 
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Kuormituksen epäkeskisyyden vaikutus vaihtelee kuormituksen suunnasta riippuen edul-

lisen ja epäedullisen välillä, jolloin sisäkuoren kuormittaminen tuo huomattavan epävar-

muustekijän ansaiden todellisen kantokyvyn määrittämiseen erityisesti käsiteltäessä kan-

tavia elementtityyppejä.  

 Kolmas laskentavaihe 

Laskentakokonaisuuden täydentävä kolmas vaihe käsittelee betonin käyttäytymistä vai-

kuttavien kuormitusten alla ja arvioi syntyvien jännitysten vaikutuksia ansaiden toimin-

taan. Omana tapauksena mukaan otetaan myös esimerkkitilanne, jonka avulla tutkitaan 

ansaspaarretta suojaavan betonipeitteen paksuuden vaikutusta ansaan ankkurointikapasi-

teettiin. 

 

Epälineaarisessa rakenneanalyysissä käytettävä jännitys-muodonmuutosyhteys määrite-

tään EN 1992-1-1 kohdan 3.1.5 mukaan [37]. 

 

 

Kuva 6.40  Betonipoikkileikkauksen mitoituksessa käytettävä jännitys-muodonmuu-

tosyhteys Eurokoodien mukaan. 

Halkeamarajatila noudattaa ehtoa, jossa halkeama syntyy suurimman pääjännityksen ylit-

täessä betonin vetolujuuden. Materiaalimallissa avautuneen halkeaman oletetaan välittä-

vän 20 prosenttia ehjän betonin leikkauslujuudesta. 

 Vanhan ulkokuoren halkeilu 

Seuraavassa tarkastellaan elementin E1 ulkokuoren käyttäytymistä korjatun rakenteen 

kuormitusyhdistelmällä, kun betonille on annettu halkeilumahdollisuus. Ulkokuoren jän-

nitystila laskennan edetessä juuri ennen ensimmäisen halkeaman syntymistä on esitetty 

kuvassa 6.41 kaikkien kuormitusportaiden vaikuttaessa. 
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Kuva 6.41 Korjatun rakenteen ulkokuoren ulkopinnan (vas.) ja sisäpinnan (oik.) suu-

rimmat ja pienimmät pääjännitykset kuormitusportaan 4 lopussa (tuulen 

paine). 

Jännityskuvaajien näkymään on eroteltu ulkokuoren suurimpien ja pienimpien pääjänni-

tyksen osuudet. Sisäänpäin käyristynyt taipumamuoto tukeutuu elementin keskialueella 

voimakkaasti kohti sideraudoitetta, mistä johtuen suurimmat vetojännitykset (kuvassa po-

sitiivinen arvo) keskittyvät ulkokuoren ulkopintaan sisäpinnan ollessa nurkka-alueita lu-

kuun ottamatta puristettuna (negatiivinen arvo).  

 

Laskennan edetessä halkeilu alkaa vetojännityshuippujen alueelta keskittyen selkeille ku-

vassa 6.42 esitetyille halkeamalinjoille (kuvassa punaisella).  

 

 

Kuva 6.42 Umpielementin E1 ulkokuoren ulkopinnan (vas.) ja sisäpinnan (oik.) hal-

keilu korjatun rakenteen kuormitusyhdistelmällä. 

Ulkokuoren runsas halkeilu johtaa lopputilanteessa rakenteen sisäiseen epätasapainoon, 

jonka laskennallinen ratkaisu ei enää onnistu. Tulosta voidaan kuitenkin käyttää todennä-

köisten halkeamasijaintien määrittämiseen, jotka halkemakuvaajia vertailemalla sijoittu-

vat pääasiassa ulkokuoren ulkopinnan keskialueen ansaslinjoille. Sisäpinnan puolella 

vastaavaa halkeilua ei esiinny. 
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Halkeilusta johtuvaan elementin sisäiseen voimien uudelleenjakautumiseen ei tässä tut-

kimuksessa oteta kantaa, sillä halkeilu johtaa kokonaisjäykkyyden pienenemiseen, mikä 

vastaavasti pienentää rakenteen sisällä vaikuttavia jännitystiloja. Näissä olosuhteissa hal-

keilematon ulkokuori voidaan olettaa rakenteen sisäisen voimajakauman osalta side-

raudoitteen kannalta pahimmaksi vaihtoehdoksi.  

 

Suurin yksittäinen halkeiluun vaikuttava kuormitustekijä on ulkokuoressa vaikuttava gra-

dientti, joten halkeilun todennäköinen alue säilyy esimerkkitapausta vastaavana eri kuor-

mitustapausten ja rakennemallien välillä. Kesän olosuhteissa itseisarvoltaan pienempi 

muodonmuutosero ei riitä aiheuttamaan ulkokuoreen näkyvää halkeilua, joten ulkoisista 

kuormitusolosuhteista johtuva betonin halkeilu rajoittuu pääosin alueelle, jolla ei ole suo-

raa vaikutusta ansaiden ankkurointikapasiteettiin. [11] 

 Betonipeitteen vaikutus ansaspaarteen ankkurointiin 

Paarretangon ankkurointitarkastelua varten edellisluvussa käytettyä rakennemallia yksin-

kertaistetaan sekä geometrian että kuormitusten osalta. Käsittelyyn otetaan täyden ele-

mentin osa, jolla kuvataan yhden ansaan käsittämää kuormitusalaa. Kuormituksena käy-

tetään teoreettista kuormitustapausta, jossa elementin ulkopintaan kohdistuu pintaa vas-

taan kohtisuora vetovoima, jota kasvatetaan portaittain, kunnes betonimurto saavutetaan. 

 

 

Kuva 6.43 Ankkurointitarkastelussa käytettävä rakennemalli. 

Pienennetyn umpielementin ulkokuori mallinnetaan ansaspaarteen aluetta lukuun otta-

matta umpibetonina. Muuttujana eri tapausten välillä toimii paarretangon sijainti suh-

teessa ulkokuoren ja eristetilan väliseen rajapintaan, millä kuvataan esimerkiksi ansaan 

asennussyvyyden tai betonissa etenevän rapautumisen vaikutusta paarretangon ulosveto-

lujuuteen. Sisäkuorelle annetaan jäykkää vastaavat materiaaliominaisuudet, jolloin raken-

teen sisäpinnalla tapahtuvilla muodonmuutoksilla ei ole vaikutusta laskennan tuloksiin. 
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Laskennassa käydään läpi yhteensä viisi eri tapausta, joissa paarretankoa suojaavaa beto-

nipeitepaksuutta vaihdellaan välillä 5–25 mm. Saadut tulokset ovat esillä taulukossa 6.9. 

Taulukko 6.9  Ankkurointikapasiteetti muuttuvilla betonipeitepaksuuksilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmistajan mukaan ansaan hitsiliitoksen kestävyys on 7,0 kN (vrt. taulukko 6.3), joten 

esimerkkirakenteessa yli 20 mm:n betonipaksuuksilla ansaspaarteen ankkurointi ei rajoita 

diagonaalin vetokapasiteettia. Ansaan kuormankantokyky paarretangon sijainnin funk-

tiona on esillä kuvassa 6.44. 

 

 

Kuva 6.44 Betonipeitteen vaikutus ansaan ankkurointikapasiteettiin sekä esimerkki 

rakenteen murtumismallista 15 mm:n peitepaksuudella. 

Betonimurtoon vaadittava kuormitus laskee tasaisesti lähtötilanteesta aina 10 mm:n pei-

tepaksuuteen asti, minkä jälkeen rakenteen kantokyky putoaa jyrkästi. Pienimmällä las-

kennassa käytetyllä betonipaksuudella saavutetaan enää 38 % lähtötilanteen suurimmasta 

ansasvoimasta. Kuvaaja on piirretty oletuksella, jonka mukaan pinnassa olevalla an-

saspaarteella ei ole ulosvetolujuutta. 

 

Diagonaaliansaan ankkurointikapasiteetti riippuu ansaspaarretta suojaavan betonipeitteen 

ominaisuuksista ja tartunnan asteesta teräksen ja betonin välillä. Todellinen diagonaalien 

 

Laskenta-

tapaus 

 

Kuormitus 

laskennan 

lopussa 

[kN/m²] 

Suurin  

diagonaali- 

vetovoima  

[kN] 

Kestävyyden 

suhde lähtö- 

tilanteeseen 

[%] 

Lähtö- 

tilanne,  

x = 25 mm 15,7 7,61 - 

 

x = 20 mm 14,8 7,11 93,4 

 

x = 15 mm 14,5 6,97 91,5 

 

x = 10 mm 13,9 6,66 87,5 

 

x = 5 mm 6,4 2,89 38,0 
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kuormituskapasiteetti voi ajan myötä heikentyä betonin vaurioitumisen tai esimerkiksi 

teräskorroosion kautta, jolloin raja-arvossa voidaan jäädä selvästi ohjeellisen kestä-

vyysarvon alapuolelle. 
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7 JULKISIVUJEN LISÄKIINNITTÄMINEN 

Tässä luvussa käsitellään julkisivujen lisäkiinnittämiseen liittyviä näkökohtia, joissa läh-

tökohtana on kuntotutkimustulosten perusteella valitun korjaustavan asettama vaatimus 

vanhan elementin ulko- ja sisäkuoren välisen kiinnitysjärjestelmän vahvistamisesta. 

Asiaa käsitellään rakennesuunnittelijan näkökulmasta, jolloin varsinaisen kiinnikerun-

gon mitoittaminen jää tarkastelujen ulkopuolelle. Osion tavoitteena on käydä läpi kiinni-

kekohtaisten kuormien määrittämiseen liittyviä periaatteita sekä helpottaa tarkoitukseen 

soveltuvan kiinnitysmenetelmän valintaa. 

 

Lisäkiinnitystarve muodostuu, mikäli vanhan rakenteen kiinnitysjärjestelmä todetaan tut-

kimusten perusteella korjaustapaan nähden riittämättömäksi. Käytettävä kiinnitysratkaisu 

suhteutetaan aina tapauskohtaisesti korjattavana olevan rakenteen ominaisuuksiin ja val-

litseviin kuormitusolosuhteisiin, jolloin elementin kuorien välistä kiinnityskapasiteettia 

voidaan kasvattaa vaadittavassa laajuudessa. Varmalla puolella oleva ratkaisu on mitoit-

taa lisäkiinnikkeet kantamaan kaikki vanhaan ulkokuoreen kohdistuvat rasitukset. 

 

Lisäkiinnityksiin käytetään tavallisesti erilaisia kiila-, lyönti- ja kemiallisia ankkureita tai 

toimintaperiaatteeltaan näitä vastaavia erikoiskiinnikkeitä, jotka asennetaan ulkokuoren 

läpi kiinni vanhaan sisäkuoreen. [39, s. 107] Tavanomaisessa järjestelyssä lisäkiinnitys-

pisteessä käytetään sekä vaakasuoraan (myöh. vaaka-ankkuri) että vinoon (myöh. vino-

ankkuri) asennettavia ankkurityyppejä.  Vaaka-ankkureiden tehtävänä on vastaanottaa eri 

syistä ulkokuoreen kohdistuvat painekuormat vinoankkureiden toimiessa pystysuuntaisia 

kuormituksia vastaan.  

 

Kiinnikkeitä valittaessa tulee käyttää voimassa olevan hyväksynnän omaavia kiinnike-

tyyppejä, joilla on soveltuvuus paitsi halkeilleelle betonille myös julkisivuissa vaikutta-

ville rasitusolosuhteille. Asennusteknisestä näkökulmasta on huomioitava kiinnitysalus-

tan asettamat ehdot, valmistajan antama ohjeistus kiinnikkeen sijoittelua koskien sekä il-

moitetun kapasiteetin vaatima asennussyvyys. Kiinnikkeiden todellinen vetolujuus var-

mistetaan työmaalla tehtävillä kohdekohtaisilla vetokokeilla [39, s. 108]. 

 Yleistä kiinnikkeistä 

Ulkokuoren läpi tehtävissä asennuksissa hyödynnetään ns. etäasennustekniikkaa, missä 

kiinnitettävä kappale on erillään ankkurin kiinnitysalustasta. [33] Ankkurirunko yhdistää 

vanhan elementin ulko- ja sisäkuoren välittäen elementin ulkopintaan kohdistuvat rasi-

tukset rakenteen sisäosille. Kiinnitysalustana vanha julkisivuelementti on haasteellinen 

pelkästään sisäkuoren paksuuden vaihtelun ja pintojen epätasaisuuksista johtuen. Todel-
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lisen rakenteen poikkeavuudet suunnitteluarvoista aiheuttavat kiinnikeasennuksia ajatel-

len erilaisia riskitekijöitä, joihin voidaan lukea esimerkiksi alustan lohkeaminen tai kiin-

nikkeiden läpiporautuminen. Rakennepaksuuden vaihtelu voi aiheuttaa myös huomatta-

vaa vaihtelua ankkureiden todellisiin ankkurointikapasiteetteihin. Näissä olosuhteissa ki-

ristysmomentin kautta tapahtuva ankkurin lukittuminen on lisäkiinnityksissä käytettä-

välle ankkurityypille edullinen ominaisuus. 

 

Yleisimpiä julkisivuissa käytettäviä ankkurityyppejä esitellään seuraavassa lyhyesti toi-

mintaperiaatteen mukaan jaoteltuna. 

 Laajenemisankkurit 

Laajenemisankkureiden toimintatapa perustuu kitkalliseen tartuntaan ankkurirungon ja 

porareiän betoniseinämän välillä. Asennettavan ankkurin lukittuminen saadaan aikaan 

lyömällä tai kiristämällä ankkuria ennalta määrättyyn momenttiin. [32] Tyypillisiä esi-

merkkejä kitkallista tartuntaa hyödyntävistä ankkurityypeistä ovat erilaiset lyönti- ja 

kiila-ankkurit. 

 

 

Kuva 7.1 Laajenemisankkureiden toimintaperiaate. [33][12]  

Lyöntiankkurit ovat holkkimaisia sisäkierteellä varustettuja ankkureita, joiden kiristymi-

nen saadaan aikaan lyömällä reiän kautta sisällä olevaa kiilaa erikseen valmistetun asen-

nustyökalun avulla. Oikeaan syvyyteen tehty kiilaus varmistaa täyden kapasiteetin saa-

vuttamisen, minkä jälkeen ankkuri voi välittää sekä veto-, puristus että leikkausrasituksia. 

Lyöntiankkurin etuja ovat pieni asennussyvyys, edullisuus ja asennustyön helppous, 

mutta toisaalta käyttöä rajoittaa alhainen kuormituskapasiteetti. Ankkurin lukittumista ei 

käytännössä voida varmistaa ilman koekuormitusta. [40] 

 

Kiila-ankkurit vaativat ennalta määrätyn kiristysmomentin toimiakseen oikein. [32] Ank-

kurityyppi soveltuu hyvin kohteisiin, joissa kiinnitys voidaan toteuttaa läpikiinnityksenä. 
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Kiristettäessä kiinnikkeen runko puristuu kohti kiinnitysalustaa, mistä johtuen perintei-

nen kiila-ankkuri ei sovellu käytettäväksi puristusrasituksia ottavana ankkurina. Kiila-

ankkurin etuna on selkeästi lyöntiankkuria parempi kapasiteetti sekä kiinnityksen hallit-

tavuus momenttikiristyksen kautta [40]. Heikolla kiinnitysalustalla liiallinen ankkurin ki-

ristäminen voi aiheuttaa alustaan haitallisia muodonmuutoksia. 

 Muotolukittuvat ankkurit 

Muotolukittuvissa ankkureissa kiinnikkeen rungon muoto sopii porattavaan asennusreiän 

muotoon tai ankkurin kiristyessä kiinnike leikkautuu kiinni kiinnitysalustaan. Mekaani-

sesti betoniin lukittuva kiinnike hyödyntää optimaalisesti betonin korkeaa puristuslu-

juutta, jolloin ankkurilla saavutetaan korkea kuormituskapasiteetti. Esimerkkejä muoto-

lukittuvista ankkurityypeistä ovat erilaiset takakartioankkurit ja betoniruuvit. [32] 

 

 

Kuva 7.2 Muotolukittuvien ankkureiden toimintaperiaate. [33][12] 

Betoniruuveissa kiristettävän ankkurin kierre leikkaantuu kiinnitysalustan betoniin siir-

täen ankkurirungon jännitykset kierteiden välityksellä porareiän seinämille, jolloin kiin-

nikkeen ja betonin välinen kitka estää ankkurin löystymisen ja uloskiertymisen. [32] Be-

toniruuveilla ei ole määrättyä kiristysmomenttia vaan kapasiteetti riippuu ankkurin asen-

nussyvyydestä. 

 Kemialliset ankkurit 

Kemiallisissa ankkureissa ankkurirungon tarttuminen betoniin tapahtuu kemiallisen vä-

littäjäaineen välityksellä. Ankkurit luokitellaan ankkurointiin käytettävän massan mu-

kaan. Yksityiskohtaisempi jaottelu eri ankkurimassojen välillä riippuu asennustavasta ja 

käytettävän massan kemiallisista ominaisuuksista. [32] 
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Kuva 7.3 Kemiallisten ankkureiden toimintaperiaate. [33][12] 

Kemiallisissa ankkureissa ankkurimassa täyttää porareiän sitomalla ankkurirungon kaut-

taaltaan kiinni ympäröivään betoniin. Kiinnityksellä saavutetaan tavallisesti hyvä kapasi-

teetti sekä leikkaus- ja vetorasituksia että dynaamisia kuormituksia vastaan. [32] Massan 

tartuntaa heikentää porareiän epäpuhtaudet, jolloin asentaminen vaatii huolellista työtek-

niikkaa. Välittäjäaineen välityksellä tapahtuva tartunta ei vaadi ankkurirungon esikiristä-

mistä, jolloin betoniin ei siirry asennuksesta johtuvia jännityksiä. Kemiallisia ankkureita 

voidaan käyttää esimerkiksi kiila-ankkureita pienemmillä reuna- ja keskiöetäisyyksillä. 

Huonona puolena voidaan nähdä ankkurimassan kovettumisaika, jolloin ankkurille ei 

voida sallia välitöntä kuormitusta mekaanisten ankkurityyppien tapaan. Käytettävästä 

massasta riippuen asennuslämpötila voi myös asettaa rajoituksia kemiallisten ankkurei-

den käytölle. [40] 

 Mitoitusperusteet 

Lisäkiinnitysten suunnittelu edellyttää vanhan elementin kuormitusolosuhteiden tunte-

mista, jolloin olemassa olevaan kiinnityskapasiteettiin voidaan tehdä tarvittavat muutok-

set. Lähtötietoina tarvitaan tiedot vanhan rakenteen sekä mahdollisen uuden lisäeristyk-

sen ja pintaverhouksen ominaisuuksista sillä tarkkuudella, että lisäkiinnikkeille tulevan 

kokonaiskuormitusten voidaan luotettavasti määrittää. 

 

Lisäkiinnityksiä käsitellään tässä kiinnityspistekohtaisesti olettamalla asennettavat 

vaaka- ja vinoankkurit nivelpäisiksi sauvoiksi, jotka välittävät kiinnikerungon suuntaista 

aksiaalista kuormitusta. Pistemäisesti toteutettava kiinnitystapa ei mahdollista ansasra-

kenteiden kaltaista jäykästi toimivaa jatkuvaa tuentaa, jolloin pakkovoimien muodon-

muutoksista ei yleensä aiheudu kiinnikkeille merkittäviä lisärasituksia. Ankkureiden kan-

nalta määräävässä mitoitustapauksessa otetaan huomioon tuulesta aiheutuva hyöty-

kuorma sekä rakenteiden omat painot. Mitoitustilanteista käsitellään vain normaalisti val-

litsevat mitoitustilanteet jättämällä tilapäisiä kuormituksia, onnettomuustilanteita tai dy-

naamisia kuormia sisältävät kuormitustapaukset tarkastelun ulkopuolelle. 
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Mitoituskuormat ja käytettävät osavarmuuskertoimet määritetään Eurokoodien standar-

din EN-1990 ja siihen liittyvän kansallisen liitteen mukaisesti. 

 Kuormien yhdistely 

Rasitusten selvittämiseksi kuormien yhteisvaikutusta on arvioitava kuormitusyhdistel-

millä, joiden avulla otetaan huomioon kaikki rakenteen käytön aikana esiintyvät mitoi-

tustilanteet. Rakenneosan toimintaa arvioidaan yleensä sekä käyttö- että murtorajati-

loissa, joihin sisällytetään pysyvien kuormien (Gk) sekä vaikuttavien muuttuvien kuor-

mien (Qk) osuudet kerrottuna kuormitusten ominaisarvot yhdistelmän mukaisilla osavar-

muuskertoimilla. [34] 

 

Kuormitusten määrittämisen osalta viitataan lukuun 5. Vanhojen betonirakenteiden paino 

voidaan laskea poikkileikkauksen nimellismittojen mukaan käyttämällä raudoitetun be-

tonin tilavuuspainoa 25 kN/m³ [35]. 

 

Rakenteiden kestävyyteen liittyvän murtorajatilan (STR) mukaiset osavarmuuskertoimet 

ovat esitettynä taulukossa 7.1 

Taulukko 7.1 Murtorajatilan osavarmuuskertoimet. [23] 

Normaalisti  

vallitseva  

mitoitustilanne 

Pysyvät kuormat 

 

Määräävä muuttuva 

 kuorma 

Muut samanaikaiset 

muuttuvat kuormat 

 Epäedullinen Edullinen   

yht. 6.10a 1,35 KFI 0,9 - - 

yht. 6.10b 1,15 KFI 0,9 1,5 KFI 1,5 KFI Ψ0,i 

 

Kuormien laskenta-arvona käytetään epäedullisemman vaikutuksen antamaa vaihtoehtoa 

edellä esitettyjen mitoituslausekkeiden välillä. Jokainen muuttuva kuorma valitaan vuo-

rollaan määrääväksi, jolloin yhdistelmässä vaikuttavia muita muuttuvia kuormia kerro-

taan yhdistelykertoimella (Ψ0). Seuraamus- ja luotettavuusluokista riippuvalle kertoi-

melle KFI voidaan normaalitapauksissa valita arvo 1,0. [23] 

 

Lisäkiinnikkeiden mitoituksessa tilanne yksinkertaistuu tuulikuorman (Qk,1) edustaessa 

muuttuvia kuormituksia. Murtorajatilan mukainen kuormituksen laskenta-arvo voidaan 

yleisessä tapauksessa esittää kaavojen 7.1 ja 7.2 avulla [23]: 

 

1,15
0,9

}∑ 𝐺𝑘,𝑗 + 1,5𝑄𝑘,1𝑗≥1 ,        (7.1) 

 

kuitenkin vähintään 
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1,35
0,9

}∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1 ,         (7.2) 

 

joissa aaltosulkeiden vaihtoehtoisista osavarmuusluvuista valitaan suurempi pysyvän 

kuorman vaikutuksen ollessa epäedullinen ja pienempi vaikutuksen ollessa edullinen. 

 

Käyttörajatilassa Eurokoodien mukaisia mahdollisia kuormitusyhdistelmiä on kolme eri-

laista. Näistä esitellään tässä yhteydessä vain ominaisyhdistelmä, jota käytetään kiinnik-

keiden sallittuja kuormituksia määritettäessä. Käyttörajatiloissa kuormien osavarmuus-

kertoimet asetetaan aina arvoon 1,0. Murtorajatilan tapaan yksinkertaistettu ominaisyh-

distelmä saadaan kaavasta 7.3 [34]: 

 

∑ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝑄𝑘,1𝑗≥1          (7.3) 

 Vinoankkurit 

Vinoankkureiden tehtävänä on ripustaa ulkokuoreen kohdistuvat pystykuormitukset ele-

mentin sisäkuorelle. Ankkurin kuormitukset riippuvat paitsi ulkokuoren ja verhousraken-

teiden painosta, myös kiinnityskulmasta, joka tavallisesti on 45 astetta. Kulmaan tehtä-

vissä asennuksissa ankkurirungon pystysuuntaisesta kuormittamisesta seuraa aina myös 

vaakasuoraan vaikuttava voimakomponentti. 

 

 

Kuva 7.4 Vinoankkurin kuormitukset. 

Kiinnityskulman (kulma α, kts. kuva 7.4) vaikutusta syntyviin ankkurirasituksiin on ar-

vioitu taulukossa 7.2, kun ankkurin päässä vaikuttavalle pystykuormalle annetaan arvo 1 

kN.  
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Taulukko 7.2 Vinoankkurin kuormitukset eri kiinnityskulman arvoilla. 

Kiinnityskul-

man 

α arvo [°] 
Ankkurirungon veto-

voima [kN] 

Puristuskomponentti 

[kN] 

35 1,74 1,43 

40 1,56 1,20 

45 1,41 1,00 

50 1,31 0,84 

55 1,22 0,70 

 

Yleisimmin käytettävällä asennuskulmalla (α = 45 °) puristuskomponentin suuruus vastaa 

ankkurin päässä vaikuttavaa pystysuoraa kuormitusta. Täysin vaakasuoralla asennuksella 

pystysuuntaan kuormitetun lisäkiinnikkeen liitoksilta vaaditaan momenttijäykkyyttä, jol-

loin kiinnikerunko välittää myös taivutusrasituksia. 

 

Mitoittavana kuormitusyhdistelmänä vinoankkurilla on tavallisesti kaavan 7.2 mukainen 

kuormitusyhdistelmä, missä pysyvien kuormien ominaisarvot kerrotaan epäedullisen vai-

kutuksen antavalla osavarmuuskertoimella. 

 Vaaka-ankkurit 

Vaaka-ankkureiden tehtävänä on siirtää elementin pintaa vastaan kohtisuora painekuor-

mitukset sekä muut vaakasuunnassa vaikuttavat rasitukset rakenteen ulkopinnalta ele-

mentin sisäkuorelle. Kuormituksissa on huomioitava tuulen imu- ja painevaikutus, vino-

ankkurin aiheuttama kuormituksen vaakakomponentti sekä verhousrakenteen epäkeski-

syydestä aiheutuva kuormitus, jolloin ankkuri voi toimia sekä veto- että puristusrasitusta 

vastaan. Vanhan eristeen kokoonpuristumisen vaikutus ei yleisessä tapauksessa aiheuta 

vaaka-ankkurille merkittävää kuormituslisää. 

 

 

Kuva 7.5 Vaaka-ankkureiden kuormitukset. 
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Uuden verhouksen epäkeskisyyden vaikutus on huomioitavissa kiinnityspisteiden sijoit-

telusta riippuen statiikan tasapainoehtojen kautta. Vaaka-ankkureiden mitoittava kuormi-

tusyhdistelmä on tavallisesti kaavan 7.1 mukainen, missä pysyvien kuormien kerrointa 

vaihdellaan riippuen siitä, mitoitetaanko ankkuria vedolle vai puristukselle. 

 Laskentaesimerkki 

Laskentaesimerkissä määritetään lisäkiinnikkeille kohdistuvat kuormitukset tapauksessa, 

jossa elementin kuorien välinen kiinnitysvarmuus on todettu korjaustapaan nähden riittä-

mättömäksi. Kiinnikkeet mitoitetaan koko ulkokuoren ja uuden verhousrakenteen pai-

nolle sekä valituissa olosuhteissa vaikuttaville tuulikuormituksille eli vanhan eristeker-

roksen ja sideraudoituksen ei oleteta välittävän voimasuureita. Laskennan yksityiskohtai-

sempi läpikäynti on esitetty liitteessä 4. 

 

Esimerkkirakenteen vanhaa elementtiä sekä uutta pintaverhousta koskevat lähtötiedot 

ovat kuvan 7.6 mukaiset. 

 

 

Kuva 7.6 Vanhan rakenteen ja uuden pintaverhouksen lähtötiedot. 

Tuulen osalta elementtiä tarkastellaan maastoluokan III mukaisissa olosuhteissa 30 m:n 

korkeudella maan pinnasta rakennuksen yläosan nurkka-alueella. 

 

Kiinnityspisteet sijoitetaan pareittain elementin korkeussuunnassa (kuva 7.7), jolloin pis-

tekohtainen kuormitus määräytyy statiikan ehtojen mukaisesti kuormitusalojen kautta. 

Asentamalla vaaka- ja vinoankkurit kiinnityspistekohtaisesti mahdollisimman pienillä 

keskiöetäisyyksillä estetään ulkokuoren kannalta haitallisten muodonmuutosten synty 

ankkureiden kiinnityspisteiden välille.  
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Kuvan 7.7 mukaisella lisäkiinnityspisteiden sijoittelulla uudesta verhousrakenteesta ai-

heutuva momenttirasitus otetaan vastaan vaaka-ankkureiden kautta vaikuttavalla voima-

parilla.  

 

 

Kuva 7.7 Lisäkiinnityspisteiden sijoittelu elementin pystyleikkauksessa. 

Lisäkiinnikkeiden kuormitusjakauma laskentaesimerkin tapauksessa on esitettynä ankku-

rikohtaisesti kuvassa 7.8, kun kuormitukset on määritetty metrin kuormitusleveyttä koh-

den. Tuloksista on ilmoitettu kaavojen 7.1 ja 7.2 avulla saatu mitoittava laskenta-arvo 

(Td) sekä kaavan 7.3 mukainen kiinnikekuormien ominaisarvo (Tk). 

 

 

Kuva 7.8 Kiinnityspisteissä vaikuttavat kokonaiskuormitukset. 
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Rasitusten selvittämisen jälkeen suunnittelijan tehtäväksi jää kiinnikkeiden valinta siten, 

ettei lisäkiinnikkeen puristus- ja vetokapasiteetti alita käytettävän rajatilan mukaisia kuor-

mitusten mitoitusarvoja. Päätös käytettävän kiinnitysjärjestelmän valinnasta tehdään eri 

kiinniketoimittajien tarjoamia ratkaisumalleja ja kiinnikkeiltä vaadittavia ominaisuuksia 

vertailemalla. Esimerkin tapauksessa metrin levyistä kaistaa kohden määritettyjä lasken-

tatuloksia voidaan optimoida kuormitusleveyttä muuttamalla valittuun kiinnitysratkai-

suun sopivaksi. 
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8 YHTEENVETO JA TULOSTEN TARKASTELU 

Teollistumisen aikakaudella elinkeinorakenteen muutos siirsi asumisen painopistettä 

maaseudulta kohti kaupunkeja. Asuntojen suuri kysyntä vaati asuntotuotannolta tehok-

kuutta, johon elementtiteollisuus tarjosi ajalleen modernin ratkaisuvaihtoehdon. BES-jär-

jestelmän mukanaan tuomat vakioidut elementtityypit ja liitosdetaljit vahvistivat betonin 

asemaa asuinkerrostalojen runkoratkaisuissa myös julkisivujen osalta, joissa sandwich-

elementeistä tuli yleisin rakenneratkaisu jo 1960-luvun aikana. 

 

Nopeaa kehitystahtia seurasi rakenteiden laadullinen heikkeneminen. Julkisivuissa käy-

tetyt tekniset ratkaisut eivät kyenneet vastaamaan pitkäaikaiskestävyyden asettamiin vaa-

timuksiin, jolloin korjaustarpeita alkoi esiintyä varsin pian elementtien käyttöönoton jäl-

keen. Tilanne johti betonirakenteiden suunnitelmallisen kunnossapidon ja korjausmene-

telmien kehittämiseen, mikä käynnisti myös julkisivuja koskevan korjaustoiminnan. 

 

Julkisivujen korjaustarvetta arvioidaan aina tapauskohtaisesti suoritetun kuntotutkimuk-

sen perusteella. Korjaustapa valitaan ennalta määritettyjen kriteerien perusteella eri vaih-

toehtoja vertailemalla. Usein suurin painoarvo on korjaustavan teknisellä soveltuvuu-

della, mutta merkitystä on myös esimerkiksi taloudellisilla näkökohdilla tai pyrkimyk-

sellä parantaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. 

 

Peittävää verhouskorjausta sovelletaan yleisesti pitkälle vaurioituneen julkisivun korjaus-

menetelmänä, jossa uusi verhousrakenne kiinnitetään vanhan ulkokuoren pintaan. Yh-

dessä lisälämmöneristeen kanssa asennettava uusi pintaverhous muuttaa vanhan raken-

teen kuormitusolosuhteita, millä on vaikutuksia myös vanhan elementin kuorien väliseen 

kiinnitysvarmuuteen. 

 Lisäkiinnitystarpeen laskennallinen arviointi 

Vanhan seinärakenteen lisäkiinnitystarve muodostuu, mikäli vanhan rakenteen betoni-

kuorien välinen puristus- tai vetokapasiteetti todetaan vallitseviin kuormitusolosuhteisiin 

nähden riittämättömäksi. Tässä tutkimuksessa sandwich-elementtien toimintaa tarkastel-

tiin laskennallisesti FEM-ohjelmistolla (Ansys Mechanical APDL 15.0), jolloin keskei-

senä päämääränä oli vanhan elementin kuorien välisen kiinnitysvarmuuden määrittämi-

nen eri tilanteissa sekä tutkimuksen päätavoitteen mukainen lisäkiinnitystarpeen arvi-

ointi. 

 

Laskenta suoritettiin 3D-rakennemalleilla, joissa vanha elementti mallinnettiin todellisten 

mitta- ja materiaalitietojen mukaisesti käyttämällä verhouskorjattavana olevien element-
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tien valmistusajankohtaan suhteutettuja lähtöarvoja. Poikkileikkaustiedoiltaan 1980-lu-

vun lopulle tyypillisten elementtimallien sideraudoitteeksi valittiin laskentatapauksesta 

riippumatta diagonaaliansas, jonka perusmallina sovellettiin Peikko Oy:n valmistamaa 

PD-200 tyypin ansasrakennetta. 

 

Kuormitustiedoissa otettiin huomioon rakenteiden painot, kosteus- ja lämpötilamuodon-

muutoksista aiheutuvat pakkovoimat, tuulikuormitus sekä sisäkuoreen kohdistuva pysty-

kuormitus huomioimalla tuulikuormituksen aiheuttamat imu- ja painevaikutukset omina 

kuormitustapauksinaan. Rasitusolosuhteiden valinnassa pyrittiin huomioimaan rakenteen 

kannalta pahin mahdollinen kuormitustapaus kuitenkin välttämällä laskenta-arvojen tar-

peetonta yliarviointia. 

 

Suoritetut rakenneanalyysit käsiteltiin kolmessa erillisessä laskentavaiheessa olettamalla 

materiaaliominaisuudet koko laskennan ajan suunnitteluarvoja vastaaviksi. 

 

Ensimmäinen laskentavaihe 

Ensimmäisessä laskentavaiheessa vertailussa olivat diagonaalivoimien jakaumat korjaa-

mattoman lähtötilanteen ja verhouskorjatun rakenteen välillä tilanteessa, jossa vanhan 

eristekerroksen ei oletettu välittävän voimasuureita. Laskenta osoitti pakkovoimien ja eri-

tyisesti muodonmuutosgradientin selkeästi hallitsevan vaikutuksen diagonaalien koko-

naisvoimakehityksen kannalta. Verhouskorjauksen lisääminen kasvattaa ansaiden suu-

rimpia puristusrasituksia, mutta vetorasitusten ääriarvot pienenevät muuttuvista olosuh-

teista johtuen lisättyjen rakenteiden painosta huolimatta. 

 

Umpielementeillä tehdyissä tarkasteluissa verhouskorjauksen lisääminen johtaa rasite-

tuimpien puristusdiagonaalien nurjahduskuormituksen ylittymiseen, jolloin pelkkä side-

raudoitus ei riitä kattamaan korjauksesta aiheutuvia kuormituksia. Vetorasitusten kan-

nalta umpielementtien ansaiden kapasiteetti on riittävä vielä suositusjakoa (k 600) pidem-

mällä ansasjaolla (k 1200). Ruutuelementin tapauksessa vastaavaa kapasiteetin ylitty-

mistä ei havaittu vaan rasitustasoissa jäätiin melko selvästi umpielementin alapuolelle. 

 

Toinen laskentavaihe 

Toisessa laskentavaiheessa tarkasteltiin laskentaa varten tehtyjen yksinkertaistuksien vai-

kutuksia diagonaalirasituksiin sekä arvioitiin saatujen tulosten yleistämismahdollisuutta. 

Umpielementtien toimintaa käsiteltiin myös aiempaa laajemmin ottamalla mukaan van-

han eristekerroksen vaikutukset.  

 

Puristusrasituksia välittävä vanha eristekerros nostaa selvästi elementin kuorien välistä 

puristuskapasiteettia, jolloin diagonaaliterästen nurjahtaminen ei enää rajoita elementin 

toimintakykyä. Eristeen toimiessa vetorasitukset keskittyvät alimmille ja ylimmille veto-

diagonaaliriveille selkeiden maksimiarvojen sijaitessa elementin ulkokuoren ylänurkkien 

alueella. Umpielementillä tehdyissä tarkasteluissa kantavuusongelmia ilmeni ainoastaan 
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pidennettyä ansasjakoa (k 1200) käytettäessä. Muissa laskentatapauksissa vanhan raken-

teen kapasiteetti oli valittuihin kuormitusolosuhteisiin nähden riittävällä tasolla. 

 

Umpielementin sisäkuoren paksuutta kasvattamalla (150 mm) simuloitiin kantavien ele-

menttityyppien käyttäytymistä. Laskennan tulokset vastasivat suurimpien diagonaalirasi-

tusten osalta lähes täysin ei-kantavalla elementillä saatuja riippumatta siitä, oliko vanhan 

eristekerroksen vaikutus mukana tarkastelussa vai ei. Kun sideraudoitteen ominaisuuk-

sissa ei tapahdu muutoksia, sisäkuoren jäykkyyden vaihtelulla ei laskennan perusteella 

todettu olevan merkittävää vaikutusta ansaiden voimakehitykseen. 

 

Epäkeskisen kuormituksen vaikutuksien arviointi perustui umpielementin sisäkuoren 

pystykuormalle annettavaan alkuepäkeskisyyden arvoon - 20 mm tai + 20 mm. Pelkän 

sideraudoitteen toimiessa epäkeskisyyden vaikutukset näkyvät selvimmin puristusdiago-

naalien rasituksissa, joihin niillä on kuormitussuunnasta riippuen joko edullinen tai epä-

edullinen vaikutus. Laskennan perusteella kuormituksen epäkeskisyys tai rakenteen vi-

nous voi johtaa puristuskapasiteetin ylittymiseen keskeistä kuormitustilannetta todennä-

köisemmin, jolloin puristuskapasiteetin lisääminen on perusteltua pelkän sideraudoitteen 

toimiessa erityisesti korkean kuormitusasteen omaavilla elementeillä.  

 

Vanhan eristekerroksen vaikutusta epäkeskiseen pystykuormaan tarkasteltiin kuormitta-

malla umpielementti murtoon verhousrakenteen painoa lisäämällä. Välitöntä lisäkiinni-

tystarvetta ei laskentatulosten perusteella ilmennyt, sillä suurimmat sallitut kuormitukset 

olivat kaikissa tapauksissa selvästi normaalisti käytettävien raskaimpien verhousjärjestel-

mien painon yläpuolella. Kuormituksen epäkeskisyydestä aiheutuu huomattava epävar-

muustekijä arvioitaessa elementin kiinnitysvarmuutta erityisesti kantavien elementtityyp-

pien kohdalla. 

 

Kolmas laskentavaihe 

Kolmannessa laskentavaiheessa tarkastelu keskittyi ulkokuoren betonin halkeiluun ver-

houskorjauksen jälkeisissä olosuhteissa. Omana tapauksena mukaan otettiin yksinkertais-

tettu rakennemalli, jolla tarkasteltiin ansaspaarteen ankkurointisyvyyden tai vaihtoehtoi-

sesti paarretankoa ympäröivän betonin vaurioitumisen vaikutuksia ansaan ulosvetolujuu-

teen. 

 

Verhouskorjauksen jälkeen vaikuttavalla kuormitusyhdistelmällä todennäköinen ulko-

kuoren halkeilualue rajoittuu elementin keskialueen ulkopintaan ansaiden paarrelinjojen 

mukaisesti. Lähes kauttaaltaan puristettuna toimivalla ulkokuoren sisäpinnalla vastaavaa 

halkeilua ei esiinny, jolloin kuormitusolosuhteista johtuvalla betonin halkeilulla ei tulos-

ten perusteella ole suoraa vaikutusta ansaiden ankkurointikapasiteettiin. 

 

Ansaspaarteen ankkurointisyvyyden tai vaihtoehtoisesti betonissa etenevän heikkous-

vyöhykkeen vaikutuksia arvioitiin muuttamalla paarretta suojaavaa betonipeitepaksuutta 
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ja määrittämällä laskennallisesti paarretangon ulosvetolujuutta vastaava kuormitus. Suo-

jaavan betonipeitteen ollessa yli 20 mm ei paarteen ankkuroinnilla ole laskennan perus-

teella vaikutusta ansaan kapasiteettiin. Murtoon vaadittava kuormitus laskee tasaisesti 

aina 10 mm:n peitepaksuuteen asti, minkä jälkeen ansaan ulosvetolujuus putoaa jyrkästi 

saavuttaen 5 mm:n betonikerroksella enää 38 % lähtötilanteen arvosta. 

 

Johtopäätökset 

Laskentatulosten perusteella määritetyt arviot eri elementtityyppien lisäkiinnitystarpeesta 

ovat esitettynä kootusti taulukossa 8.1. 

Taulukko 8.1 Eri elementtityyppien lisäkiinnitystarve laskentatulosten perusteella. 

LASKENTA-

TAPAUS 

Vanha eristekerros 

mukana laskennassa 

Ansas-

jako 

Lisäkiinnitys-

tarve 

Rajoittava tekijä 

Umpielementti Ei k 600 Kyllä Puristuskapasiteetti 

Ruutuelementti Ei k 600 Kyllä Puristuskapasiteetti 

Umpielementti Ei k 1200 Kyllä Puristuskapasiteetti 

Umpielementti Kyllä k 600 Ei - 

Umpielementti Kyllä k 1200 Kyllä  Vetokapasiteetti 

Umpielementti, 

kantava 

Ei k 600 Kyllä Puristuskapasiteetti 

Umpielementti, 

kantava 

Kyllä k 600 Ei - 

 

Edellä esitetyt tulokset ovat voimassa, mikäli rakenteiden kiinnitysosissa tai niitä ympä-

röivässä betonissa ei esiinny lujuusominaisuuksia heikentäviä vaurioita. Pidennetyllä an-

sasjaolla tehdyt laskennat sekä ansaspaarteen ankkurointitarkastelu antavat viitteitä siitä, 

että betonin tai teräsosien vaurioitumisen aiheuttama ansaan kapasiteetin putoaminen voi 

jo paikallisella vaikutuksella johtaa ketjumaisesti etenevään vetomurtoreaktioon, jolloin 

lisäkiinnittämisestä tulee perusteltua erityisesti vaurion vaikutusalueen sijaitessa rasite-

tuimpien ansaiden tai ansasdiagonaalien alueella. 

  

Elementissä etenevän teräskorroosion vaikutusten arviointi riippuu vaurion laajuudesta ja 

vaurioasteesta. Diagonaaliansailla terästen korroosio pienentää paitsi toimivaa poikki-

leikkausta myös tartuntaominaisuuksia, jolloin lisäkiinnittämisestä tulee perusteltua pit-

källe edenneissä vauriotapauksissa ansaspaarteen ankkurointikapasiteetin heikentymisen 

kautta. Korroosiorasitusten kantavuusvaikutusten huomioiminen on mahdollista esimer-

kiksi teräsrakenteiden käyttöikäsuunnittelun tehollisiin poikkileikkauksiin perustuen, 

mikä on käyttökelpoinen menetelmä erityisesti kuorielementtien kiinnityksiä tutkittaessa. 

Kuorielementeillä jo yksittäinen kiinnikevaurio voi johtaa lisäkiinnitystarpeeseen kiinni-

kemäärän ollessa tavallisesti elementtikohtaisesti pieni. Kiinnitysvarmuutta ja lisäkiin-

nikkeiden käyttöä on näissä kohteissa arvioitava aina tapauskohtaisesti. 
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 Lisäkiinnikkeiden mitoitus 

Olemassa olevan rakenteen kiinnitysvarmuuden tarkastelu vaatii aina huolellisen kunto-

tutkimuksen, mikä toimii lisäkiinnitystarpeen arvioinnin lähtökohtana. Tässä tutkimuk-

sessa lisäkiinnikkeiden mitoitusta lähestyttiin rakennesuunnittelijan näkökulmasta, jol-

loin pääpaino oli kiinnikerungon mitoittamisen sijaan kiinnikekohtaisten rasitusten mää-

rittämisessä.  

 

Kiinnikkeille aiheutuvia kuormituksia tarkasteltiin tässä tutkimuksessa kiinnityspistekoh-

taisesti käyttämällä sekä vaaka- että vinoankkureita. Mitoitustilanteissa otettiin huomioon 

Eurokoodien mukaiset kuormitusyhdistelmät, joihin sisällytettiin rakenteiden painon li-

säksi eri suunnissa vaikuttavat tuulikuormitukset. Esimerkkitapauksessa (liite 4) lisäkiin-

nityspisteisiin kohdistuvat kuormitukset on määritetty kuormitusalojen kautta, jolloin 

ankkurikohtaisten rasitusten laskentaan voidaan soveltaa statiikan perussääntöjä. 

 

Suunnittelun kannalta varmalla puolella oleva ratkaisu on mitoittaa lisäkiinnikkeet kai-

kille ulkokuoreen kohdistuville rasituksille, mutta myös vanhan rakenteen lujuusominai-

suuksien hyödyntäminen on tapauskohtaisesti mahdollista. Riittävä varmuustaso on saa-

vutettavissa rajoittavaa tai heikentynyttä kiinnityskapasiteettia kasvattamalla (kts. tau-

lukko 8.1) eri ankkurityyppejä soveltaen. Puristuskapasiteettia voidaan lisätä vaaka-ank-

kuroinnilla, kun taas vetotapauksessa käytetään tapauksesta riippuen vinoankkureita tai 

vaaka- ja vinoankkureiden yhdistelmiä. Vanhan eristeen puristuslujuuden hyödyntämis-

mahdollisuus poistaa normaalitilanteissa puristusankkuroinnin tarpeen, jolloin vaaka-

ankkureiden käytön ratkaisee mitoitus tuulen imuvaikutukselle. 

 

Ankkureiden mitoituskuormien määrittämisen jälkeen suunnittelijan tehtäväksi jää ank-

kurin valinta siten, että käytettävä kiinnike soveltuu vaikuttaviin kuormituksiin, ympäröi-

viin olosuhteisiin ja alustan asettamiin ehtoihin kiinniketoimittajan ohjeistuksen salli-

missa rajoissa.  

 Epävarmuustekijöitä 

Lisäkiinnitystarpeen laskennallista määrittämistä vaikeuttaa vanhojen julkisivuelement-

tien todellisissa rasitusolosuhteissa ja materiaaliparametreissa esiintyvä runsas hajonta, 

sillä muuttujien varioinnilla voidaan vaikuttaa olennaisesti saataviin laskentatuloksiin. 

Erityisen haasteellisena voidaan pitää vanhan elementin puristuskapasiteetin arviointia, 

sillä selkeää raja-arvoa ei voida esittää siitä, millaisissa tapauksissa puristusrasitukset vä-

littyvät vielä ansasdiagonaalien ja milloin vastaavasti vanhan eristemateriaalin kautta.  

 

Verhouskorjauksen asentaminen ilman lisäkiinnittämistä johtaa suurella todennäköisyy-

dellä toimivien puristusdiagonaalien nurjahtamiseen, jos todellinen tilanne vastaa tässä 

tutkimuksessa käytettyjä kuormitusolosuhteita. Puristusrasitusten siirtyminen ansailta 
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eristeelle kasvattaa huomattavasti vanhan ulkokuoren siirtymätilaa, jolloin liikemahdol-

lisuus on otettava huomioon uuden pintaverhouksen suunnittelussa välttämällä muodon-

muutoksille arkoja pintamateriaaleja. Mikäli elementin sideraudoitteissa ei esiinny vauri-

oita, ei murtorajatilaa suurella todennäköisyydellä saavuteta vaan liiallisten siirtymien ra-

joittaminen voi lopulta määrittää lisäkiinnitystarpeen. Diagonaalien nurjahtamistodennä-

köisyys kasvaa siirryttäessä kohti nykyvaatimusten mukaisia eristepaksuuksia, jolloin 

pienemmän U-arvon omaavien elementtien puristusrasitus voi vaatia toimivaa eristeker-

rosta jo ennen verhouskorjauksen asentamista. Näissä tapauksissa korjausratkaisu ei olen-

naisesti kasvata vanhan elementin siirtymiä. 

 

Eristemateriaalin käyttäytyminen vanhassa elementissä riippuu eristemateriaalin jäyk-

kyydestä, josta erityisesti vanhojen rakenteiden osalta on saatavilla vain vähän tietoa. Lu-

juusominaisuudet voivat ajan kuluessa heikentyä käytetyistä suunnitteluarvoista, minkä 

lisäksi jännitys-muodonmuutosyhteys voi suuren kuormituspaineen alla sisältää epäline-

aarisuuksia tässä tutkimuksessa oletetun materiaalimallin sijaan. Vanhan elementin käyt-

täytyminen uudessa kuormitustilanteessa on vaikeasti ennustettavissa, mikäli vanhaa ra-

kennetta ei päätetä lisäkiinnittää.  

 

Betonin materiaaliominaisuuksissa viruman vaikutuksen huomioiminen tehollisen kim-

mokertoimen kautta johtaa todellista pienempään jäykkyysarvoon lyhytaikaisille kuormi-

tuksille. Tehollisen arvon käyttö ei kuitenkaan juuri vaikuta laskennan tarkkuustasoon, 

sillä lyhytaikaisten kuormitusten osuus kokonaiskuormituksista jää laskentaolosuhteissa 

pieneksi. Tehollisen kimmokertoimen käytöllä voidaan myös karkealla tasolla huomioida 

vanhan sisäkuoren runsaasta aksiaalisesta kutistumasta johtuva mahdollinen betonin hal-

keilu. Diagonaalirasitusten ääriarvojen sekä elementin siirtymien kannalta alennetun kim-

mokertoimen käyttö sisäkuoressa johtaa joka tapauksessa varmalla puolella oleviin las-

kentatuloksiin. 

 

Lisäkiinnitystarvetta arvioitaessa eri epävarmuustekijöiden huomioiminen tuo runsaasti 

riskitekijöitä mukaan suunnitteluprosessiin, jolloin lopullinen päätös on tehtävä usean eri 

osatekijän summana. Taulukossa 8.2 on esitetty kootusti joitain elementtikohtaisia näkö-

kulmia ja ominaisuuksia, jotka osaltaan madaltavat vahvistamattomana toteutettavan kor-

jausratkaisun riskitasoa.  
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Taulukko 8.2 Korjauksen riskitasoa madaltavia elementtikohtaisia ominaisuuksia, 

mikäli verhouskorjaus toteutetaan ilman lisäkiinnittämistä. 

Ominaisuus/tekijä Peruste 

Ei-kantava tai kevyesti kuormitettu  

elementti 

- Sisäkuoren pystykuormituksen ja kuormi-

tuksen epäkeskisyyden vaikutus diagonaali-

rasituksiin vähäinen 

Ruutuelementti - Kosteusmuodonmuutoksen vaikutus auko-

tuksien johdosta umpielementtiä pienempi 

Lisäeristemateriaalina EPS tai muu  

tiivis eriste 

- Mineraalivillaan verrattuna pienemmät  

kosteusmuodonmuutosrasitukset 

Elementti valmistettu vuonna 1985 tai 

sen jälkeen 

- Vanhan eristeen suunnittelupuristuslujuus 

suuri 

- Puristusdiagonaalien mahdollinen nurjahta-

minen jo korjausta edeltävissä olosuhteissa 

Muodonmuutoksia salliva  

uusi pintaverhous 

- Alustan liikkeet eivät aseta lisäehtoja uu-

delle pintaverhoukselle 

 

Korjauskohteisiin sisältyy todennäköisesti useita eri tapauksia, joissa vanhan elementin 

kiinnitysvarmuus ilman lisäkiinnitystä voidaan perustellusti todeta riittäväksi. Vanhan ra-

kenteen vahvistamatta jättäminen vaatii kuitenkin lähes poikkeuksetta huolellista kohde-

kohtaista analysointia sekä erillisen laskennallisen tarkastelun suorittamista. 

 Lisätutkimustarve 

Laskentaa varten koottujen kuormitustietojen valintaan pyrittiin sisällyttämään rakenteen 

kannalta aina mitoittavin tilanne, jolloin tulokset ovat varmalla puolella useimpien sei-

näelementtien tapauksessa. Käytettävää varmuustasoa ei kuitenkaan voida luotettavasti 

määrittää, sillä erityisesti pakkovoimien kosteusmuodonmuutosten määrittämisessä teh-

dyt yksinkertaistukset ja kosteus-kutistuma -yhteyden olosuhderiippuvuus vaikeuttavat 

kuormitusten suuruusluokan täsmällistä arviointia. Teoreettisten laskenta-arvojen sovel-

tuvuus käytäntöön tulisi tästä syystä vahvistaa kokeellisesti. 

 

Ensimmäisessä ja toisessa laskentavaiheessa käytetty lineaarinen laskentateoria ei huo-

mioi ulkokuoren betonin halkeilusta ja virumasta johtuvaa jäykkyyden muutosta, jolloin 

rakenteen todennäköinen ylijäykkyys johtaa todellista selkeästi suurempiin jännitysarvoi-

hin. Tulostarkkuutta voitaisiin siten parantaa toistamalla esitetty laskenta epälineaarisilla 

materiaalimalleilla, sillä näiden ominaisuuksien laajamittainen huomioiminen ei ollut 

mahdollista tämän tutkimustyön resurssien puitteissa. Saatujen teoreettisten tulosten vas-

taavuutta todellisiin arvoihin tulisi myös arvioida koekuormituksin ennen tutkimustulos-

ten soveltamista käytännössä. 

 

Elementtikohtaista käsittelyä olisi mahdollista laajentaa ottamalla mukaan vanhan ulko-

kuoren eri pinnoitteiden ja pintamateriaalien vaikutukset.  Pakkovoimien osalta rasitusten 
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määritystä olisi mahdollista todenmukaistaa huomioimalla olosuhteissa myös auringon 

säteilyn vaikutukset. Edelleen tässä tutkimuksessa käytettyjä laskentamalleja olisi kehi-

tettävä muuttuviin poikkileikkausmittoihin, poikkeaviin elementtimuotoihin, eri lisäeris-

temateriaaleihin ja verhousmateriaalien kiinnitysjärjestelmien ominaisuuksiin soveltu-

viksi.  

 

Lisätutkimuksia vaaditaan erityisesti erilaisille ruutuelementeille sekä epäkeskisen kuor-

mituksen rasittamille kantaville elementeille. Ei-kantavien elementtien tutkimustulokset 

antoivat viitteitä huomattavista eroista ansaiden rasitustasoissa epäkeskisyyden vaikutta-

essa eri suunnissa, jolloin vaikutus korostunee raskaammin kuormitetuilla elementtityy-

peillä. Ruutuelementeillä luotettavan tuloksen saaminen edellyttää aukon reunoilta etene-

vän kutistuman sekä erilaisten aukotustapausten tarkastelua. Myös vanhojen eristemate-

riaalien todellisista puristuskapasiteeteista tulisi tehdä erillinen selvitys, sillä tekijällä on 

suora vaikutus elementtikohtaisen lisäkiinnitystarpeen arviointiin. 

 

Lisäkiinnitystarpeen määrittäminen perustuu kuntotutkimustuloksiin, jolloin erityisesti 

vanhojen rakenteiden vahvistamatta jättäminen vaatii todennäköisesti lisäresursseja kiin-

nitysjärjestelmien kunnon varmistamiseen. Lisäkiinnitysten osuus korjaushankkeen ko-

konaiskustannuksista on taas melko pienessä asemassa, jolloin talousnäkökulman lä-

hempi tarkastelu voisi nousta lopullisen lisäkiinnityspäätöksen kannalta merkittävään 

asemaan.   
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Esimerkkielementin tuulenpaine

Tässä laskelmassa määritetään 30m korkeudella maastoluokassa II olevaan seinäelementtiin
kohdistuva tuulenpaine käyttämällä painekerroinmenetelmää. Rakennuksen ja elementin mitat
on valittu siten, että paineelle saadaan suurin mahdollinen arvo tarkastelukorkeudella.

Korkeus maanpinnasta

z 30m Tarkasteltavan alueen korkeus maan
pinnasta

Rakennuksen mitat

b

h

Tuulen suunta

d
z

Tarkastelutaso

D A BC
h 30m

d 20m

b 10m

Ilman tiheys

1.25
kg

m3

Tuulennopeuden modifioimaton perusarvo

vb.0 21
m
s

Vuodenajasta ja tuulen suunnasta riippuvat kertoimet

cseason 1 Kertoimien suositusarvot EN-1991-1-4
mukaisesti

cdir 1

Elementin pinta-ala

A 10m2 Tarkasteltavan seinäelementin pinta-ala

Tuulennopeuden perusarvo

vb cdir cseason vb.0
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Maastoluokka

Maastoluokka huomioi ympäröivän maaston
rosoisuuden vaikutukset tuulen
nopeusprofiiliin

Pinnanmuotokerroin

c0 1 Pinnanmuotokertoimella huomioidaan
ympäristön mäkien jyrkänteiden
yms.tuulenpainetta kasvattava vaikutus

Maastokerroin

kr 0.18 Maastoluokka 0=if

0.19
z0

z0II

0.07

otherwise

0.19 Kansallisten liitteiden mukaan kerroin k.r =
0,18 merialueilla

Rosoisuuskerroin

cr kr ln
z
z0

z zminif

kr ln
zmin
z0

z zminif

1.215 Rosoisuuskertoimella otetaan huomioon
rakenteen sijainnista riippuva tuulennopeuden
modifioidun perusarvon vaihtelu

Tuulen nopeuden modifioitu perusarvo

Tuulennopeuden perusarvo määriteltynä
tuulen suunnan ja vuodenajan funktiona 10 m
korkeudella maastoluokkaan II kuuluvan
maanpinnan yläpuolella

vm cr c0 vb 25.524
m
s

Puuskanopeuspaine

qp z( )
1
2

1
7

c0 ln
z
z0

vm
2

qp z( ) 0.853
kN

m2
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d

b
Tuuli

A B

ED

A B

TasoUlkopuolisen paineen kertoimet

Alueet

cpeA 1.2 cpeB 0.8 cpeC 0.5

cpeD 0.8 cpeE 0.525

Sisäpuolisen paineen kertoimet

Alueet

cpiA 0.2 cpiB 0.2 cpiC 0.2

Tuuli Positiivinen
sisäpuolinen
paine

Tuuli Negatiivinen
sisäpuolinen
paine

cpiD 0.3 cpiE 0.2

Ulkoinen paine

peppe czqw

Alue A Alue B Alue C

weA 1.023
kN

m2
weB 0.682

kN

m2
weC 0.426

kN

m2

Alue D Alue E

weD 0.682
kN

m2
weE 0.448

kN

m2
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Sisäinen paine

pipi czqw

Alue A Alue B Alue C

wiA 0.171
kN

m2
wiB 0.171

kN

m2
wiC 0.171

kN

m2

Alue D Alue E

wiD 0.256
kN

m2
wiE 0.171

kN

m2

Suurin kokonaiskuormitus alueittain (paineiden summa etumerkit huomioiden)

Alue A Alue B Alue C

wA 1.194
kN

m2
wB 0.853

kN

m2
wC 0.597

kN

m2

Alue D Alue E

wD 0.938
kN

m2
wE 0.618

kN

m2

Positiivinen paineen arvo suuntautuu seinän pintaa kohti, negatiivinen
vastakkaiseen suuntaan.
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Betonin kutistuma

Betonin kokonaiskutistuma määritetään standardin EN 1992-1-1 mukaisesti kuivumiskutistuman
ja sisäisen kutistuman summana. Tässä esimerkissä määritetään betonielementin sisäkuoren
kutistuma kesää vastaavissa olosuhteissa.

Materiaaliominaisuudet

Betonin lujuus Betonin keskimääräinen puristuslujuus

fck 20MPa fcm fck 8MPa

Ympäristön olosuhteet

Ilman suhteellinen kosteus [%]

RH 40

Tarkasteltava poikkileikkaus

Korkeus Leveys

h 80mm b 7200mm

Betonin ikä [d]

t 10950 Betonin ikä vuorokausina (tässä 30 vuotta)

ts 30 Betonin ikä vuorokausina kuivumiskutistumisen (tai
paisumisen) alkamishetkellä (tässä jälkihoidon
päättyminen)

Sisäisen kutistuman määrittäminen

Sisäisen kutistuman maksimiarvo

ca.inf 2.5
fck

MPa
10 10 6
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Sisäisen kutistuman ajallisen kehityksen huomioiva termi

as t( ) 1 e 0.2 t0.5

0 100 200 300 400
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Sisäisen kutistuman kehittyminen ajan funktiona

Aika t [vrk]

ß.
as

Sisäinen kutistuma

ca t( ) as t( ) ca.inf ca t( ) 2.5 10 3 %

Kuivumiskutistuman määrittäminen

Kuivumiskutistuman perusyhtälön apukertoimet:

ds1 4 Apukertoimet valitaan olettamalla sementti
N-tyypin sementiksi.

ds2 0.12

RH0 100

RH 1.55 1
RH
RH0

3
1.451
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Kuivumiskutistuman perusyhtälö

fcmo 10MPa

cd.0 0.85 220 110 ds1 e
ds2

fcm

fcmo 10 6
RH 0.058 %

Betonipoikkileikkauksen muunnettu paksuus

Poikkileikkauksen ala Poikkileikkauksen piiri

Ac b h u 2 h 2 b

Muunnettu paksuus

h0
2 Ac

u
0.079 m

Muunnetusta paksuudesta riippuva kerroin

kh 1

Kuivumiskutistuman ajallinen kehitys

ds t ts
t ts

t ts 0.04
h0
mm

3
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0 200 400 600 800 1 103
0

0.2

0.4

0.6

0.8

Kuivumiskutistuman kehittyminen ajan funktiona

Aika t [vrk]

ß.
ds

Kuivumiskutistuman arvo

cd ds t ts kh cd.0

cd 0.058 %

Kokonaiskutistuma

cs cd ca t( ) cs 0.061 %
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Betonin viruma

Seuraavassa esimerkissä määritetään betonin virumaluku standardin EN 1992-1-1 mukaisesti
betonielementin sisäkuorelle sisäilmaa vastaavissa olosuhteissa. Betonin iäksi oletetaan 30
vuotta.

Materiaaliominaisuudet

Betonin lujuus Betonin ikä [d] Betonin keskimääräinen puristuslujuus

fck 20MPa t 10950 fcm fck 8MPa

Betonin ikä kuormituksen alkuhetkellä [d]

t0 30

Tarkasteltava poikkileikkaus

Korkeus Leveys

h 80mm b 7200mm

Poikkileikkauksen ala Poikkileikkauksen piiri

Ac b h u 2 h 2 b

Muunnettu paksuus

h0
2 Ac

u
h0 79.121 mm

Ympäröivän ilman suhteellinen kosteus [%]

RH 50

Betonin lujuuden vaikutuksen huomioivat apukertoimet

1
35MPa

fcm

0.7

2
35MPa

fcm

0.2

3
35MPa

fcm

0.5
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Kosteuden vaikutus nimelliseen virumalukuun

RH 1
1

RH
100

0.1

3 h0
mm

fcm 35MPaif

1
1

RH
100

0.1

3 h0
mm

1 2 otherwise

2.165

Sementin tyypin vaikutus virumalukuun

Sementin tyyppi

Oletusarvona käytetään N-tyypin sementtiä

t0 max t0
9

2 t0
1.2

1 0.5 30

Kerroin suhteellisen kosteuden huomioimiseen

H min 1.5 1 0.012 RH( )18 h0
mm

250 1500 fcm 35 MPaif

min 1.5 1 0.012 RH( )18 h0
mm

250 3 1500 3 otherwise

368.693

Kerroin, jolla huomioidaan kuormittumisen alkamisajan vaikutus nimelliseen
virumalukuun (kertoimen tunnus eurokoodeissa )

t0
1

0.1 t0
0.20

t0 0.482
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Kerroin, joka kuvaa virumisen kehittymistä ajan myötä kuormittumisen jälkeen

c t t0
t t0

H t t0

0.3

c t t0 0.99

Kerroin, joka huomioi betonin lujuuden vaikutukset nimelliseen virumalukuun

fcm
16.8

fcm
MPa

fcm 3.175

Nimellinen virumaluku

0 RH fcm t0 3.313

Virumaluku

t t0s 0 c t t0 t t0 3.3
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Käytetyt merkinnät

Käyttäjän syöttämä arvo = Keltainen pohja

Ohjelman tulostama arvo
/ laskentatulos

= Vihreä pohja

Kuormitusyhdistelmät

Laskenta suoritetaan Eurokoodien mukaisilla kuormitusyhdistelmillä (STR)

Osavarmuusluvut: - pysyvä kuorma      G = 1,15/1,35 (epäedullinen)
- pysyvä kuorma      G = 0,9 (edullinen)
- muuttuva kuorma   Q = 1,5 (epäedullinen)
- muuttuva kuorma   Q = 0,0 (edullinen)

Tarkastel tavat kuormitustapaukset

KT 1: 1,35/0,9 x pysyvät kuormat

KT 2: 1,15/0,9 x pysyvät kuormat + 1,5 x hyötykuormat (tuuli)
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Lähtötiedot (vanha rakenne)

Rakenteen mitat

Ulkokuori Eristekerros

b1 60mm b2 140mm b2 140 mm

Elementin korkeus Elementin pituus

h1 2800mm l1 6000mm

h1 2.8 m
Materiaalien tilavuuspainot

Betoni Vanha eriste

1 25
kN

m3 2 0.6
kN

m3

b1 60 mm
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Lähtötiedot (uusi pintaverhous)

Uusi Pintaverhous Lisälämmöneriste Lisälämmöneristeen paksuus

Rakenteen paino (ilman vanhan elementin sisäkuorta)

b3 20 mm

G 1.824
kN

m2

Elementin pinta-ala

g1 20
kg

m2A 16.8 m2

g2 4.5
kg

m2Verhouksen painopisteen etäisyys
ulkokuoren ulkopinnasta

x 0.099 m

b4 100 mm
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Tuulikuorma

Rakennuksen mitat Tarkastelukorkeus (m aan pinnasta)

h 30m z 30m

d 20m

b

h

Tuulen suunta

d
z

Tarkastelutaso

D A BC

b 30m

Maastoluokka

Elementin sijainti

Puuskanopeuspaine

qp 0.683
kN

m2

Ulkoinen tuulenpaine (imuvaikutus) Ulkoinen tuulenpaine (painevaikutus)

We.imu 0.82
kN

m2
We.paine 0.547

kN

m2
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Lisäkiinnikkeet

Lisäkiinnikkeiden ottama osuus
pystykuormista

Etäisyys a (elementin
yläreunasta)

Etäisyys y (kiinnityspisteiden
välimatka)

a 400mm y 2000mm

T1 0.012
kN
ma 400 mm

Verhouksen painon aiheuttam a momentt irasitus +
momentin voimapari (puristava voima negatiivinen)

y 2 mM1 0.506 kNm

T2 0.012
kN
m

Vinoankkurin kuormitukset

Kiinnityskulma  (astetta)

45

Vetokomponent ti Puristuskomponentti

Kuormituksen ominaisarvo Kuormituksen ominaisarvo

T3k 2.58
kN

m2
T4k 1.824

kN

m2
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Vetoankkurin tuulikuormat

Lisäkiinnikkeiden ottama osuus
vaakakuormista

Tuulen imu

Kuormituksen ominaisarvo

T5.tuuli.k 0.82
kN

m2

Puristusankkurin tuulikuormat

Lisäkiinnikkeiden ottama osuus
vaakakuormista

Tuulen paine

Kuormituksen ominaisarvo

T6.tuuli.k 0.547
kN

m2
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Mitoituskuormat kiinnityspisteissä

Kuormitusalat
a 400 mm

Kiinnityspiste A:

Kuormitusleveys bA 1000mm

y 2 m

Kiinnityspiste B:

Kuormitusleveys bB 1000mm

Kiinnityspiste A
TA.vino.k 3.612 kN

TA.vino.d 4.876 kN

45

TA.veto.k 3.714 kN TA.puristus.k 3.307 kN

TA.veto.d 4.034 kN TA.puristus.d 4.074 kN

Kiinnityspiste B
TB.vino.k 3.612 kN

TB.vino.d 4.876 kN

45

TB.veto.k 3.69 kN TB.puristus.k 3.331 kN

TB.veto.d 4.01 kN TB.puristus.d 4.099 kN
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Wufi –laskennan lähtötiedot 

 

Muodonmuutosrasitusten määrittämistä varten vertailtiin ilmasto-olosuhteita Vantaan (2007) ja Jo-

kioisen (2004) testi-ilmastojen välillä eri ilmansuunnissa. Seuraavassa käydään läpi käytetyt lähtö-

arvot mitoittavimman tapauksen mukaan. 

 

Ulkoilma 

 

Sijainti: Jokioinen 

Ilmansuunta / kallistuskulma: Lounas / 90° 

 

Kuva L5.1 Ulkoilman suhteellinen kosteus Jokioisissa 2004. 

 

Kuva L5.2 Rakenteen ulkopinnan lämpötila Jokioisissa 2004. 
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Sisäilma  

 

Sisäilman olosuhteet on asetettu standardin EN 15026 mukaisiksi käyttämällä normaalia kosteus-

kuormaa. 

 

 

Kuva L5.3 Rakenteen sisäpinnan kosteus Jokioisissa 2004. 

 

Kuva L5.4 Rakenteen sisäpinnan lämpötila Jokioisissa 2004. 

Viistosade 

 

Viistosade lasketaan vaakapinnalle tulevan sateen määrästä ottamalla huomioon seinän korkeus-

asema ja tuulesta riippuvat kerroinparametrit. Merkitsevä tapaus saadaan olettamalla tarkasteltava 

julkisivu korkean rakennuksen yläosaan (> 20 m), jolloin käytettävä tuulen nopeuden kerroin on 

0,20. 
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Pintamateriaalien ominaisuudet 

 

Rakenteen ulko- ja sisäpintaa koskevia materiaaliominaisuuksia on koottu taulukkoon. Auringon 

säteilyn vaikutusta elementtiseinän rakennusfysikaaliseen toimintaan ei tässä tutkimuksessa oteta 

huomioon. 

Taulukko L5.1  Pintamateriaalien ominaisuudet. 

Nimi Yksikkö Arvo Kuvaus 

Ulkopinta 

 

   

Lämmönvastus [m²K/W] 0,06  

Sd-arvo [m] --- Ei pinnoitetta 

Lyhytaaltoisen säteilyn 

absorptiokerroin 

[-] --- Ei käytössä 

Pitkäaaltoisen säteilyn 

absorptiokerroin 

[-] --- Ei käytössä 

Sateen absorptiokerroin [-] 0,7 Kallistuskulman ja rak. tyypin mukaan 

Sisäpinta 

 

   

Lämmönvastus [m²K/W] 0,13  

Sd-arvo [m]  Ei pinnoitetta 

 

Alkukosteudet  

 

Vanhan sisäkuoren ja pintarappauskerroksen oletettiin olevan talvikauden kosteusolosuhteita vas-

taavassa tilassa. Ulkokuorelle valittiin korkea 80 % suhteellista kosteutta vastaava alkukosteus, mitä 

suuremmilla arvoilla verhouskorjausta ei kosteusteknisistä syistä tulisi suorittaa [1].  

Taulukko L5.2  Laskennassa käytetyt eri materiaalien alkukosteudet. 

Materiaali Alkukosteus 

[kg/m³] 

Pintarappaus 25 mm 45 

Mineraalivilla, 100 mm 0 

Ulkokuori, betoni, w/c = 0,5, 60 mm 85 

Mineraalivilla 140 mm 0 

Sisäkuori, betoni, w/c = 0,5, 80 mm 40 
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Materiaalit 

Materiaaliominaisuudet on poimittu pääasiassa suoraan laskentaohjelman omasta materiaalitieto-

kannasta.  

Taulukko L5.3  Laskennassa käytettyjä materiaaliominaisuuksia. 

Materiaali Tiheys 

[kg/m³] 

Huo-

koisuus 

[m³/m³] 

Ominaislämpö-

kapasiteetti 

[J/kgK] 

Lämmön-

johtavuus 

[W/mK] 

Vesihöyryn dif-

fuusiovastusker-

roin [-] 

Pintarappaus 

25 mm 

1890 0,2 850 1,6 25 

Mineraalivilla 

100 mm 

60 0,95 850 0,037 1,3 

Betoni 60 mm 2300 0,18 850 1,6 180 

Mineraalivilla 

140 mm 

60 0,95 850 0,042 1,3 

Betoni 80 mm 2300 0,18 850 1,6 180 

Taulukko L5.4  Laskennassa käytetyt tasapainokosteuskäyrät. 

Pinta-

rappaus 

RH [%] 0 50 80 90 99 99,9 100 

W 

[kg/m³] 

0 30 45 65 95 110 168 

Betoni RH [%] 0 5 10 15 20 30 40 50 60 90 95 100 

W 

[kg/m³] 

0 27 32 34 35 37 40 48 58 100 118 150 

 

 

LÄHTEET 

 

[1]  Nieminen, J. et al. 2013. Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja. 

VTT Technology 144. Espoo 131 s. + liitteet. 
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