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Vuodesta 2013 alkaen Suomessa uudisrakennuksiin liittyvä rakennesuunnittelu on tullut
toteuttaa Eurokoodien mukaisten määräysten mukaisesti. Eurokoodien mukana on tullut
uusia tai muuttuneita määräyksiä verrattaessa niitä aikaisemmin käytettyyn Suomen
rakentamismääräyskokoelmaan. Yhtenä suurimpana uudistuksena RakMk:n mukaiseen
suunnitteluun on tullut standardien SFS-EN 1990 ja SFS-EN 1991-1-7 vaatima jatkuvan
sortuman rajoittaminen, jota ei ole aikaisemmin niin laaja-alaisesti huomioitu. Standardi
SFS-EN 1991-1-7 esittää jatkuvan sortuman estämiselle kolme menetelmää, sidevoi-
mamenetelmän, avainasemassa olevan rakenneosan suunnittelemisen kuorman Ad varal-
le tai vaihtoehtoisen kuormansiirtorakenteen suunnittelemisen. Kyseisillä menetelmillä
saavutetaan erilainen varmuus jatkuvan sortuman estämiselle eikä niitä pystytä täysin
vertaamaan toisiinsa.

Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, miten jatkuva sortuma voidaan estää eri seuraa-
musluokissa ja mitä eroja standardien esittämillä menetelmillä on sekä selkeyttää aihetta
suunnittelijoille. Työn aikana suoritettiin vertailulaskelmia standardien SFS-EN 1991-1-
7 ja SFS-EN 1992-1-1 sekä näiden kansallisten liitteiden ja Betoninormikortti 23 EC
sidevoimamenetelmien kesken, kun tarkasteltiin TT-laatoilla ja elementtipalkein varus-
tettua hallirakennusta, jossa keskimmäinen betonipilari vaurioituu. Laskelmista oli näh-
tävissä, että sidevoimamenetelmistä standardi SFS-EN 1991-1-7 tuottaa pääsääntöisesti
suurimman sidevoiman ja senkin tulokset olivat 17-25 % pienemmät kuin todellisen
köysiteorian tulokset. Menetelmiä ei kuitenkaan pystytä täysin vertaamaan toisiinsa,
koska sidevoimamenetelmät eivät ota huomioon mitenkään rakenteen todellista käyttäy-
tymistä onnettomuustilanteessa eivätkä sitä, onko rakenteella riittävää muodonmuutos-
kykyä. Näiden tarkastelujen perusteella pystyttiin osoittamaan, etteivät sidevoimamene-
telmät vastaa vaihtoehtoisten kuormansiirtoreittien suunnittelemista.

Analyyttisen köysiteorian tuottamien tulosten rinnalle tehtiin myös vertailulaskelmia
FEM-ohjelmiston avulla, jotta tulosten todenmukaisuudesta voitiin varmistua. Tulokset
poikkesivat noin 4-16 % toisistaan. Laskenta tuotti kuitenkin suuria ongelmia FEM-
ohjelmistoille, koska siirtymät olivat hyvin suuria ja rakenteessa oli suuria jäykkyysero-
ja, mitkä lisäsivät numeerista epätarkkuutta laskennassa.

Työn lopussa käsiteltiin myös jatkuvan sortuman estämisen suunnittelun kulkua kahdes-
sa eri seuraamusluokan hallirakennuksessa esimerkkien avulla. Esimerkkikohteiksi va-
littiin betonielementtirakenteiset seuraamusluokan CC2b varastohalli ja CC3b-luokan
messukeskus.
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ABSTRACT

JUHO SIPILÄINEN: Preventing progressive collapse in hall-like precast con-
crete structures
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Master of Science Thesis, 137 pages, 23 Appendix pages
September 2015
Master’s Degree Programme in Civil Engineering
Major: Structural Engineering
Examiner: Professor Matti Pentti

Keywords: Concrete, progressive collapse, Eurocodes, hall-like structures, pre-
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Since 2013 the structural engineering of buildings must have been adopted in accord-
ance with Eurocodes in Finland. Eurocodes have brought new and altered requirements
of before used The National Building Code of Finland. One of the biggest changes from
The National Building Code of Finland is the requirement of preventing progressive
collapse, which has not previously been taken into account so widely. Requirements of
progressive collapse, prevention is presented in standards SFS-EN 1990 and SFS-EN
1991-1-7. Standard SFS-EN 1991-1-7 presents three different methods to prevent pro-
gressive collapse: tying force method, designing key element for accidental load Ad and
the alternative load path method. All these methods give different assurance to prevent-
ing progressive collapse, so the straight comparison between these methods can’t be
done.

The task of this thesis was to find out how to prevent progressive collapse in different
consequences classes, what are the differences between the methods and to clarify relat-
ed issues to structural engineers. During the thesis were done comparative calculations
between tying force methods of SFS-EN 1991-1-7, SFS-EN 1992-1-1 and their National
Annex’s and also Betoninormikortti 23 EC, when hall-like buildings middle column is
damaged. Buildings substructures were made from precast concrete beams, columns and
rib-core slabs. The results where compared to different catenary actions theories. The
largest tying force was given by SFS-EN 1991-1-7 and it was approximately 17-25 %
smaller than true catenary action’s results. Based on these results it was possible to
demonstrate that tying force methods and alternative loath path method are two different
methods. Also the tying force methods don’t take in account structures actual behavior
in accident or capacity of deformations.

In addition to analytic calculations of catenary action was made FEM calculations. With
FEM calculations it was possible to ascertain that analytical methods results were cor-
rect. Differences between results were approximately 1-15 %. During calculations it
was noticed that large deflections and large differences in stiffness produced problems
in calculations for FEM software, because these features increased numerical inaccura-
cies in the calculations.

In the end of the thesis were done two examples how preventing of progressive collapse
is designed. One of the examples was consequence class CC2b warehouse and the other
was CC3b Exhibition center. Both of the buildings were made from precast concrete
beam, slabs and columns.
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LYHENTEET JA MERKINNÄT

Rakenneosa on esimerkiksi palkki, pilari, laatta tai liitososa

Rakenne on rakennuksen runko, joka muodostuu rakenneosista

Avainasemassa  rakenneosa, jonka vaurioitumisen seurauksena koko rakenne menet-
oleva rakenneosa  tää stabiiliuden tai sen aiheuttama sortuma on suurempi kuin sallittu

sortuma-ala

Jatkuva sortuma yhden rakenneosan tai rakenteen vaurioitumisen käynnistämä sor-
tuma, joka aiheuttaa muiden rakenteiden tai koko rakennuksen sor-
tumisen

NA National Annex (Suom. kansallinen liite)

NCCI Non-contradictory complementary information (Suom. ristiriidaton
täydentävä informatiivinen liite)

A poikkipinta-ala
Ad onnettomuuskuorma
As vetoraudoitusala
Asc puristusraudoitusala
Ec betonin kimmomoduuli
Es raudoituksen kimmomoduuli
H köysivoiman tuottama vaakakomponentti
Ls liitososien pituus
M momentti
N normaalivoima
Q leikkausvoima
S  köysivoima
P pistekuorma
V köysivoiman tuottama pystykomponentti

q tasan jakautunut kuorma
w taipuma

ε venymä (ns. Lagrange venymä)
εreal logaritminen venymä (ns. todellinen venymä)
εu murtovenymä
Δ siirtymä
δpl rakenteen plastinen taipuma
γc betonin osavarmuuskerroin
γM,u teräksen ja betoniraudoituksen murtolujuuden osavarmuuskerroin
γs raudoituksen osavarmuuskerroin
ψ kuormien yhdistelykerroin
ψij plastinen taipuma
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ρs vetoraudoitussuhde
ρsc puristusraudoitussuhde
σ jännitys
θ kiertymä
θpl plastisen nivelen kiertymä
θpl.d plastisen nivelen kiertymän raja-arvo
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1. JOHDANTO

Rakennuksen jatkuvalla sortumalla kuvataan tapahtumaketjua, jossa yhden rakenteen tai
sen osan vaurioituminen tuottaa sortuman, joka aiheuttaa muiden ympäröivien rakentei-
den sortumisen ja pahimmassa tapauksessa koko rakennuksen sortumisen. Vaurioitumi-
sen syy voi johtua ulkoisesta tai sisäisestä tekijästä ja se voi olla ennalta määrittelemä-
tön tai määriteltävä.

Maailmanhistoriassa on tapahtunut useita sortumia, joissa yhden rakenneosan tai raken-
teen vaurioituminen on aiheuttanut paikallisen sortumisen, joka on levinnyt hallitsemat-
tomasti rakennuksessa. Tällaisia tapahtumia ovat olleet esimerkiksi Ronan Pointin
asuinkerrostalon ja Alfred P. Murrah-virastorakennuksen sortumat. Kyseiset tapaukset
ovat herättäneet laajalti keskustelua jatkuvan sortuman huomioon ottamiseen liittyvistä
käytännöistä.[1]

Kuva 1. Vasemmalla Ronan Point ja oikealla Alfred P. Murrah. (Lähde:
http://www.failedarchitecture.com/wp-content/uploads/2011/04/original-

830x1137.jpg, http://www.nbcnews.com/id/4371384/ns/us_news-
crime_and_courts/t/was-oklahoma-city-bombing-wider-

conspiracy/#.VNNPTC6Hc80

Ronan Pointin 22-kerroksisessa asuinkerrostalossa Lontoossa tapahtui kaasuräjähdys
18. kerroksessa vuonna 1968. Se aiheutti ulkonurkan kantavien seinäelementtien irtoa-
misen ja johti koko rakennuksen nurkan sortumiseen. Räjähdyksen alkulähteenä oli
vuotava kaasuliesi. Onnettomuudessa menetettiin 4 ihmishenkeä ja 17 ihmistä louk-
kaantui.[2]

Ronan Pointin asuinkerrostalo oli runkorakenteeltaan elementtirakenteinen. Kantavina
pystyrakenteina toimivat elementtiseinät ja vaakarakenteina elementtilaatat. Elementti-
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seinät oli pultattu kiinni toisiinsa vaakasaumoista terästankojen avulla, kun taas pys-
tysaumoissa ei ollut käytetty minkäänlaista sidontaa. Välipohjalaattoja ei ollut sidottu
mitenkään kiinni seinäelementteihin tai viereisiin laattoihin. Näin ollen kyseiset liitokset
toimivat ainoastaan kitkan avulla, kuten myös suurin osa muistakin kohteessa käytetyis-
tä liitoksista. Rakennukseen ei ollut suunniteltu vaihtoehtoisia kuormansiirtorakenteita,
joita sen aikaiset määräykset eivät olleet vaatineet. Räjähdyksen jälkeen pystykuormat
eivät pystyneet uudelleen jakautumaan viereisille rakenteille, mikä aiheutti sortuman.
Kuitenkin rakennuksesta suurin osa jäi pystyyn, koska liitoksien haurauden takia ne
eivät repineet mukaan muuta rakennusta. Näin ollen Ronan Pointin sortumaa voidaan
pitää myös paikallisena sortumana.[2][3]

Ronan Pointin tapausta pidetään ensimmäisenä sortumana, joka on herättänyt suurta
keskustelua jatkuvasta sortumasta. Kyseinen tapauksen seurauksena useissa maissa alet-
tiin vaatia mahdollisen jatkuvan sortuman rajoittamista. Jatkuvan sortuman rajoittami-
seksi keksittiin, että rakenteiden jatkuvuudella ja siteillä pystytään rajoittamaan sortu-
man laajuutta.[1] Siteiden suunnittelun perustaksi kehiteltiin sidevoimamenetelmät,
jotka ovat periytyneet sellaisinaan nykyisiin käytössä oleviin standardeihin.

Alfred P. Murrah-virastorakennukseen kohdistui vuonna 1995 terrori-isku Yhdysvalto-
jen Oklahomassa, jossa rakennuksen edustalla räjäytettiin kuorma-auto, jonka seurauk-
sena lähes koko rakennus sortui. Räjähdyksen aiheuttama paineaalto tuhosi rakennuksen
ensimmäisen kerroksen pilarin. Pilarin sortuman seurauksena sen yläpuoliset välipohja-
laatat putosivat vetäen mukaansa viereiset laattakentät. Rakennuksen rakenteissa oli
hyödynnetty jatkuvuutta, joka tässä tapauksessa oli syynä jatkuvan sortuman käynnis-
tymiselle.[1] Kyseinen tapaus osoitti, ettei pelkällä jatkuvuudella ja siteillä voida vält-
tämättä estää rakennuksen jatkuvaa sortumaa, jos niitä ei ole suunniteltu asianmukaises-
ti.
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2. JATKUVA SORTUMA

Eurokoodin 1990 perusvaatimuksissa esitetään, että ”Rakenne tulee suunnitella ja to-
teuttaa siten, että esimerkiksi räjähdys, törmäys tai inhimillinen erehdys eivät vaurioita
sitä alkuperäiseen syyhyn nähden suhteettoman paljon.”.[4] Kyseisellä vaatimuksella
tavoitellaan tilannetta, jossa onnettomuustilanteessa rakenteeseen ei muodostu niin suur-
ta vauriota, joka aiheuttaa sortuman, tai rakenteen vaurioitumisen aiheuttama sortuma ei
ole kohtuuttoman suuri rakennuksen käyttötarkoitukseen nähden.[4] Eurokoodin osassa
1991-1-7 annetaan ohjeet ja työkalut onnettomuustilanteiden käsittelyyn ja niihin liitty-
viin kuormiin. Standardissa onnettomuustilanteet on jaettu karkeasti kahteen päätyyp-
piin, ennalta määriteltäviin ja ennalta määrittelemättömiin onnettomuustilanteisiin.[5]

Ennalta määriteltävissä onnettomuustilanteissa pystytään määrittelemään onnettomuus-
tilanteet ja kuormitukset sekä niiden sijoittuminen rakenteisiin.[5] Esimerkiksi lähellä
ajoväyliä olevat rakenteet alistuvat onnettomuustilanteelle, jossa ajoneuvo voi törmätä
rakenteisiin. Tällaisessa onnettomuustilanteessa pystytään arvioimaan ajoneuvon tör-
mäyksestä aiheuttama voima ja sen sijoittumiskorkeus. Onnettomuustilanteen aiheutta-
mat seuraamukset tulee estää suunnittelemalla rakenne niin, että sillä on riittävä vaurion
sietokyky, estämällä kuorman pääsy rakenteeseen tai pienentämällä sitä, tai vaihtoehtoi-
sesti suunnittelemalla se kestämään lisäksi siihen kohdistuvat onnettomuustilanteen
kuormat.[5]

Ennalta määrittelemättömällä onnettomuustilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa ra-
kennukseen kohdistuu onnettomuustilanne, jota ei pystytä rakennuksen käyttötarkoituk-
sen tai sijainnin perusteella ottamaan huomioon suunnittelussa. Tällainen onnettomuus
voi olla esimerkiksi räjähdys rakennuksessa, jossa ei ole normaaliolosuhteissa räjähdys-
vaara aiheuttavia aineita.[6] Määrittelemättömästä syystä aiheutuvien onnettomuustilan-
teiden huomioon ottamisessa käytettävät menetelmät rajautuvat toimintaperiaatteisiin,
jotka perustuvat paikallisen vaurion laajuuden rajoittamiseen. Eurokoodin osan 1991-1-
7 kohdassa 3.3 esitetään kolme vaihtoehtoa vaurion laajuuden rajoittamiseen:[5]

a) Rakenneosa suunnitellaan avainasemassa olevana rakenteena, jolloin sen tulee
kestää onnettomuuskuorma Ad.

b) Suunnitellaan rakenteet niin, ettei rakenneosan vaurioituminen aiheuta korkein-
taan kuin paikallisen sortuman.

c) Suunnitellaan rakenteiden yksityiskohdat niin, että rakenteelle saadaan riittävä
vaurion sietokyky.
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Kuva 2. Onnettomuusmitoitustilanteiden käsittelyn toimintaperiaatteet.[5]

Määriteltävissä olevissa onnettomuustilanteissa jatkuvan sortuman käsittely on yksin-
kertaisempaa kuin ennalta määrittelemättömissä onnettomuustilanteissa, koska mahdol-
liset onnettomuustilanteet tunnetaan ja niiden vaikutukset rakenteiden vaurioitumiseen
voidaan ottaa huomioon. Vuorostaan ennalta määrittelemättömissä onnettomuustilan-
teissa ei voida ennalta tietää millaiseen onnettomuuteen rakennus voi joutua niin, että
jatkuvan sortuman ongelma realisoituu. Tällöin rakennuksen rakenteet joudutaan suun-
nittelemaan vaurion laajuuden rajoittumiseen perustuvien toimintaperiaatteiden mu-
kaan.[5]

2.1 Sortumamallit

2.1.1 ”Pancake”-tyyppinen sortuma

”Pancake”-tyyppisellä sortumalla tarkoitetaan sortumaa, jossa pystykuormia kantava
rakenneosa menettää kuorman kantokykynsä aiheuttaen ylemmän kerroksen tason
putoamisen alemman kerroksen tason päälle vaurioittaen alemman kerroksen kantavan
pystyrakenteen, jolloin mollemmat tasot putoavat seuraavaan kerrokseen. Kyseinen
tapahtumaketju jatkuu alimpaan kerrokseen asti aiheuttaen laaja-alaisen tai koko
rakennuksen sortumisen. Tapahtumassa putoavien rakenneosien potentaalienergia
muuttuu liike-energiaksi, kun putoaminen käynnistyy. Putoavan tason osuessa alempaan
kerrokseen syntyy dynaaminen kuorma, joka vaurioittaa vaakarakenteet tai kantavan
pystyrakenteen niin, että kyseinen kerros pääsee putoamaan myös. Liike-energian
laadusta johtuen törmäyksen voimakkuus kasvaa sortuman edetessä alaspäin.
Sortumatyypin nimitys ”pannukakku” tulee rakennuksen lopputilanteen ulkonäöstä, kun
rakenteet ovat kasautuneet päällekkäin.[12]
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Kuva 3. ”Pancake”-tyypin sortumalli.[11]

Käytännön esimerkkinä tämän tyyppisestä sortumasta on World Trade Center-
pilvenpiirtäjien sortumat vuonna 2001.[12] Sortumat käynnisti terrori-isku, jossa
kumpaankin pilvenpiirtäjään törmäsi matkustajalentokone synnyttäen tulipalon.
Törmäyksen ja tulipalon seurauksena rakennuksien kuormaa kantavat pystyrakenteet
vaurioiutuvat aiheuttaen ylempien kerroksien putoamisen alempien kerroksien päälle
käynnistäen ”Pancake”-tyyppisen sortuman ja edelleen kummankin pilvenpiirtäjän
täydellisen sortuman.[12]

Kuva 4. WTC, New York, vuonna  2001 tehty terrori-isku tuotti “Pancake”-
tyypin sortuma. (Lähde:

http://sageauthoring.com/images/WTC/911/Collapse/WTC_Collapse009.jpg)

2.1.2 ”Zipper”-tyyppinen sortuma

”Zipper”-tyypin sortumamalli kuvaa tilannetta, jossa yksi kantava vedetty tai puristettu
rakenneosa menettää kantokykynsä, minkä seurauksena rasitukset jakautuvat uudelleen
viereisille kantaville rakenneosille, jotka menettävät vuorostaan kantokykynsä, sortu-
man jatkuessa läpi koko rakennuksen.[12] Esimerkkinä voidaan käyttää tapausta, jossa



6

rakennuksen keskimmäinen pilari nurjahtaa ja samalla menettäen kuorman kantokykyn-
sä. Nurjahtaneen pilarin rasitukset pyrkivät jakautumaan viereisille pilareille, jolloin
näiden pilareiden rasitukset kasvavat aiheuttaen myös niiden nurjahtamisen sekä näiden
kantokyvyn menetyksen.

Reaktiossa ei yleensä synny samanlaista dynaamista törmäyskuormaa kuin ”Pancake”-
tyypin sortumassa.[12] ”Zipper”-tyypin sortuman aiheuttamat kuormitukset ovat kui-
tenkin dynaamisia ja sortuman edetessä energian määrä kasvaa aiheuttaen seuraaville
rakenteille aina suuremmat rasitukset.[12] Tapahtumaketju etenee ”vetoketjumaisesti”,
josta se on saanut ”Zipper”-nimityksen.

Kuva 5. ”Zipper”-tyyppinen sortumalli.[11]

Käytännön esimerkkinä tämän tyyppisestä sortumasta voidaan pitää Tacoma Narrows
Bridge -tapausta vuonna 1940 Washingtonissa [12]. Riippusillan sortumisen käynnisti
tuulen aiheuttama värähtely, joka sai rakenteen värähtelemään ominaistaajuudella.
Ominaisvärähtelyn seurauksena rakenteen värähtely jatkoi voimistumistaan. Lopulta
yksi sillan ripustinkaapeleista katkesi aiheuttaen edellä kuvatun tapaisen rasituksien
uudelleen jakautumisen aiheuttaen edelleen ketjureaktiomaisesti ripustinkaapeleiden
katkeamisen.[12]
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Kuva 6. Tacoma Narrows Bridge, Washington 1940,”Zipper”-tyypin sor-
tuma (Lähde:

http://faculty.plattsburgh.edu/margaret.campion/seconded/second/Kent)

2.1.3 ”Domino”-tyyppinen sortuma

Kun dominopalikoista tehdään jono ja sen ensimmäinen palikka kaadetaan, syntyy ket-
jureaktio, joka kaataa koko jonon. ”Domino”-tyyppisellä sortumalla kuvataan tilannetta,
jossa yksi rakenneosa pääsee kaatuessaan osumaan viereiseen rakenneosaan tai aiheut-
taa vetovoiman, joka kaataa muut viereiset rakenneosat dominopalikkamaisesti.[12]
Jotta rakenneosa pääsee kaatumaan, tulee sen alaosaan syntyä mekanismi, joka tuottaa
nivelen, sekä jokin kuormitus tai vaurioituminen, joka aiheuttaa rakenneosan kaatumi-
sen.[12]

”Domino”-tyypin sortumamallissa on samanlaisia piirteitä kuin ”Pancake”- ja ”Zipper”-
tyypin sortumissa. Kyseinen sortumamalli on kuitenkin hyvä erottaa muista malleista,
koska sortuman käynnistyminen aiheutuu rakenneosien kaatumisesta.[12]

Kuva 7. ”Domino”-tyyppinen sortumalli.[11]
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Esimerkkinä ”Domino”-tyypin sortumasta on sähkölinjojen sortuminen Saksassa 2005.
Rakenteisiin pääsi muodostumaan jäätä, joka aiheutti yhden sähkölinjatornin sortumisen
ja kaatumisen.[12] Tornin kaatuessa se veti johtimien avulla mukaansa muut tornit ai-
heuttaen usean sähkölinjatornin sortumisen.[12]

Kuva 8. ”Domino”-tyypin sortuma sähkölinja torneissa, Saksa 2005.[12]

2.1.4 ”Instability”-tyyppinen sortuma

”Instability”-tyypin sortumalla kuvataan tilannetta, jossa rakenteen rakenneosa vaurioi-
tuu aiheuttaen koko rakenteen stabiiliuden menetyksen. Tällainen tapahtuma voi syntyä,
kun jäykistejärjestelmän yksi side vaurioituu ulkoisesta kuormasta tai ylikuormituksesta
aiheuttaen koko jäykistejärjestelmän pettämisen ja johtaen koko rakenteen sortumi-
seen.[12]

Kuva 9. ”Instability”-tyyppinen sortumamalli.[11]

Tyypillisissä ”Instability”-tyypin sortumissa puristetut rakenneosat vauriotuvat pienestä
ulkoisesta kuormituksesta tai rakenneosan ylikuormituksesta.[12] Kun rakenneosa on
jäykistejärjestelmän osa, sen vaurioituminen voi aiheuttaa suuria siirtymiä rakenteisiin
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tai synnyttää sortumia, jotka ovat hyvin nopeita ja laajoja rakenteen menettäessä koko
stabiiliutensa.[12] Rakenteen sortumisen aiheuttamat ulkoiset kuormat voivat olla dy-
naamisia tai staattisia.

2.1.5 ”Mixed”-tyyppinen sortumamalli

Useasti rakennusten sortumat ovat tyypiltään useamman eri sortumamallin sekoituk-
sia.[12] Tällaisia sortumia kutsutaan ”Mixed”-tyyppisiksi sortumamalleiksi. Tyypillistä
näissä sortumissa on se, että useamman sortumamallin sekoitus on tehnyt sortumista
laajempia kuin, jos niissä olisi ollut vain yksi sortumamalli.

Yhtenä esimerkkinä tällaisesta sortumasta on Alfred P. Murrah-virastotalon sortuma
Yhdysvaltain Oklahomassa vuonna 1995, jonka sortumassa on todettu vaikuttaneen
”Pancake”- ja ”Domino”-tyyppiset sortumamallit samanaikaisesti.[12] Sortuma käyn-
nistyi räjähdyksestä, joka vaurioitti alimman kerroksen pilarin, jolloin yläpuoliset ker-
rokset putosivat alaspäin ”Pancake”-tyyppisen sortuman tapaan vetäen samalla mukaan-
sa vaurio-alueen ulkopuolella olevat laattakentät ”Domino”-tyyppisen sortuman ta-
paan.[12] Kyseisten sortumamallien sekoitus aiheutti lähestulkoon koko rakennuksen
täydellisen sortumisen.

2.2 Menetelmät jatkuvan sortuman estämiseksi

Jatkuvan sortuman estämisen menetelmiksi mielletään yleensä ainoastaan sidevoima-
menetelmä, vaihtoehtoisten kuormansiirtoreittien suunnitteleminen ja avainasemassa
olevien rakenneosien suunnitteleminen onnettomuuskuorman Ad varalle, mutta mene-
telmiä on useampia. Tässä luvussa käsitellään yleisempiä jatkuvan sortuman estämisen
menetelmiä.

2.2.1 Vaihtoehtoiset kuormansiirtoreitit

Vaihtoehtoisten kuormansiirtoreittien menetelmässä ajatellaan, että rakenteesta poiste-
taan yksi kerrallaan kantavia rakenneosia (esim. pilari, palkki, jne.), jolloin jäljellä ole-
vien rakenneosien tulee pystyä jakamaan ja siirtämään poistetun rakenneosan rasitukset
ympäröiville kantaville rakenneosille niin, että sortumaa ei pääse syntymään tai se ra-
joittuu ainoastaan paikalliseksi.[5] Menetelmässä ei toisin sanoen oteta kantaa onnetto-
muustilanteen kuormaan tai sen aiheuttamaan vaurioon, vaan sortuma mallinnetaan ra-
kenteeseen.

Kuormat pyritään siirtämään ympäröiville rakenteille kalvo- ja köysirakenteiden avul-
la.[6] Kalvo- ja köysirakenteet pyrkivät toimimaan vedettyinä rakenteina. Jotta kyseiset
rakenteet voivat muodostua, tulee rakenteeseen pystyä syntyä plastisia niveliä tai raken-
neosilla on muuten riittävä muodonmuutoskyky. Plastisten nivelien muodostumisen
edellytyksinä on, että rakenneosilla on riittävä sitkeys sekä riittävä muodonmuutosky-
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ky.[9] Kuvassa 10 on esitetty korvaavan rakenteen köysirakennemalli, kun alkuperäises-
tä rakenteesta on poistettu keskimmäinen pilari, johon palkit ovat tukeutuneet.[6]

Kalvo- ja köysirakenteet saadaan muodostettua, kun käytetään jatkuvia ja staattisesti
määräämättömiä rakenteita tai liitosalueilla liitososia, joilla on riittävä kestävyys ja
muodonmuutoskyky.[6][9] Kun rakenneosat sidotaan riittävän tehokkaasti toisiinsa
kiinni sekä niiden sitkeys- ja muodonmuutosominaisuudet ovat hyvät, on mahdollista,
että vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti pääsee muodostumaan rakenteeseen.

Kuva 10. Korvaava köysirakenne. Muokattu lähteestä [25]

Kyseinen menetelmä toimii hyvin jatkuvan sortuman rajoittamiseksi ja estämiseksi,
koska onnettomuustilanne on tuntematon, jolloin rakenneosan poistaminen kuvaa hyvin
mitä tahansa äärimmäistä onnettomuustilannetta.[1] Onnettomuustilanteissa rakenne-
osan poistuminen rakenteesta tapahtuu äkillisesti, jolloin rakenteisiin kohdistuvat rasi-
tukset muodostuvat dynaamisista kuormista ja rakenneosien siirtymät ovat suuria.[1]
Kuormituksen dynaamisuus tuleekin huomioida suunnittelussa, kuten myös mahdolli-
nen kontaktin vaikutus, joka voi syntyä esimerkiksi putoavan kappaleen osuessa alem-
man tason päälle.

Vaihtoehtoisten kuormansiirtoreittien menetelmä antaakin hyvän varmuuden ja luotet-
tavuuden jatkuvan sortuman estämisessä, mutta rakenneosan poistamisen vaikutusta
koko rakenteen toiminnan kannalta on vaikeaa arvioida. Rakenneosan poistaminen jou-
dutaankin yleensä mallintamaan tietokonepohjaisille laskentaohjelmistoille, koska siir-
tymät ovat suuria ja kuormat dynaamisia, jolloin laskenta on hyvin raskasta ja aikaa
vievää. Laskentaohjelmien avulla rakenteen poistamisen vaikutukset ympäröiviin raken-
teisiin otetaan huomioon oikein.

2.2.2 Avainasemassa olevan rakenneosan suunnittelu

Standardin SFS-EN 1991-1-7 mukaan avainasemassa olevalla rakenneosalla tarkoite-
taan kantavaa rakenneosaa, josta koko muun rakenteen stabiilius riippuu. Lisäksi avain-
asemassa oleviksi rakenneosiksi määritellään rakenneosat, joiden poistaminen tai vauri-
oituminen aiheuttaa hyväkysyttävän rajan tai muulla tavoin määritellyn rajan ylittävän
sortuman arvon.[5] Suomen kansallisen liitteen mukaan monikerroksisten rakennusten
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paikallisen sortuman raja-arvo on 100 m2 yhdessä kerroksessa tai 15 % kyseisen kerrok-
sen lattiapinta-alasta riippuen siitä, kumpi arvoista on pienempi.[7] Sortuma saa Suo-
men kansallisen liitteen mukaan tapahtua kahdessa kerroksessa.

Avainasemassa oleva rakenneosa voidaan mitoittaa kuormalle Ad, jonka suuruudelle ja
sijoittumiselle on Eurokoodissa annettu kansallisen valinnan mahdollisuus.[5] Standar-
din SFS-EN 1991-1-7 Suomen kansallisessa liitteessä kuorman suuruudeksi on valittu
50 kN ja se sijoittuu rakenneosien vapaan kerroskorkeuden puoliväliin vaakasuuntaises-
ti. Pilareille kuorma on pistekuorma ja seinille kuorma voidaan jakaa viivakuormaksi 3
metrin matkalle.[7] Suomen kansallisessa liitteessä SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI ei
annetta ohjeistusta, miten kuormaa Ad sovelletaan muihin avainasemassa oleviin raken-
neosiin, jotka ei ole pystyrakenteita. Avainasemassa olevan rakenneosan mitoituksessa
yritetään ns. arvata onnettomuustilanteen kuorma. Koska onnettomuustilanne on ennalta
määrittelemätön, ei kuorman suuruutta tai mitään onnettomuustilanteeseen liittyvää
kuormaa voida varmuudella mallintaa. Näin ollen avainasemassa olevan rakenneosan
mitoittamista kuorman Ad varalle tuleekin tarkoin harkita.

Avainasemassa olevan rakenneosan mitoittaminen kuorman Ad varalle voi tulla kysy-
mykseen, kun vaihtoehtoista kuormansiirtoreittiä ei voida toteuttaa tai sen toteuttaminen
nähdään verrattain hankalaksi tai kalliiksi.[5][6] Tällöin rakenteelle ei saavuteta samaa
vaurion sietokykyä ja luotettavuutta kuin vaihtoehtoisen kuormansiirtoreitin suunnitte-
lun avulla.

2.2.3 Sidevoimamenetelmä

Yhtenä vaihtoehtona jatkuvan sortuman estämisen menetelmänä voidaan käyttää side-
voimamenetelmää. Standardissa SFS-EN 1991-1-7 on esitetty kyseinen menetelmä,
jonka alkuperä on British Standard-suunnitteluohjeissa.[1] Menetelmän taustalla on
ollut Ronan Pointin asuinkerrostalon sortuma, jonka jälkeen ajateltiin, että rakenneosien
välisten liitosten tulee olla jatkuvia, sekä vaihtoehtoisten kuormansiirtoreittien muodos-
tuminen tulee varmistaa.[1] Myöhemmin samat menetelmät on lisätty muihin suunnitte-
luohjeisiin, kuten vanhaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan ja Eurokoodiin.

Sidevoimamenetelmässä ajatellaan, että liitoksella tulee olla jokin riittävä vähimmäis-
kestävyys, jolloin syntyy jatkuvuus ja sidonta rakenneosien välille.[1][31] Vaatimukset
perustuvat ajatukseen, että kun rakenneosien välisissä liitoksissa on riittävä kestävyys ja
jatkuvuus, rakenneosat muodostavat köysirakenteen onnettomuustilanteessa.[31] Täl-
löin rakenteeseen syntyy vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti kuten vaihtoehtoisten
kuormansiirtoreittien suunnittelun menetelmässä. Kyseisissä menetelmissä on samat
edut, eli onnettomuustilannetta ei tarvitse entuudestaan tuntea.

Koko rakennuksen sidejärjestelmä koostuu laataston suuntaisista siteistä, joiden avulla
laatastot on sidottu kiinni toisiinsa, laataston rengasraudoituksista, pilareiden ja palkkien
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välisistä siteistä sekä jäykistävien ja kantavien seinien välisistä pysty- ja vaakasuuntai-
sista siteistä. Kyseisen 3-dimensioisen sidejärjestelmän avulla parannetaan rakenteen
monoliittisyytta.[6]

Kuva 11. 3-dimenssionen sidejärjestelmä.[6]

Menetelmä on hyvin yksinkertainen ja nopea käyttää ja näin ollen suunnittelijoiden suo-
sima tapa jatkuvan sortuman hallinnassa. Sidevoimamenetelmän huonona puolena on,
ettei se ota huomioon mitenkään rakenteen todellista käyttäytymistä paikallisen vaurion
syntyessä. Tästä syystä menetelmän käytöllä ei pystytä varmistumaan muodostuuko
rakenteeseen todellisuudessa vaihtoehtoista kuormansiirtoreittiä, jolloin se ei välttämät-
tä paranna mitenkään rakenteen kykyä vastustaa jatkuvaa sortumaa.[1][31] Näin ollen
sidevoimamenetelmän käyttöä tulee harkita ja tehdä tarkempia analyysejä siitä, miten
rakenneosat käyttäytyvät paikallisen vaurion syntyessä.

2.2.4 Muut keinot

Yhtenä menetelmänä jatkuvan sortuman estämiseksi voidaan käyttää menetelmää, jossa
rakenteet suunnitellaan niin, että sortuma jää ainoastaan paikalliseksi.[5] Tällaisessa
ajattelussa rakennuksen runko tulisi suunnitella niin, että kantavat pystyrakenteet ovat
niin lähellä toisiaan, ettei sortuma laajenisi rajaehtoja suuremmiksi.[13] Kyseisestä ajat-
telutapaa käytettäessä rakenneosien liitokset tulee suunnitella niin, ettei sortuva raken-
neosa vedä mukaansa ympäröiviä rakenneosia ”Domino”-tyyppisen sortumamallin ta-
paan.

Kanadassa Confederation Bridge -silta on yksi esimerkkikohde, jossa rakenne on suun-
niteltu ainoastaan vaurioitumaan paikallisesti.[13] Sillan pituus on 12910 metriä ja se
koostuu 43 pääjänteestä, joiden pituus on 250 metriä. Kyseistä rakennetta oli käytännös-
sä mahdotonta suunnitella muodostamaan köysirakenne, jos sillan yksi pystytuki vauri-
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oituisi.[13] Näin ollen ratkaisuksi valittiin sortuman eristäminen ainoastaan paikalliseksi
jakamalla silta lohkoihin ja tekemällä liitokset sellaisiksi, että ne rajoittavat sortuman
laajenemista.[13] Kuvassa 13 on esitetty, miten sillan B tai C tukien vaurioituessa sor-
tuma rajoittuu paikalliseksi. Molemmissa vauriotapauksissa sortuma rajoittuu tuen D ja
nivelen H1 välille. Vaurion syntyessä on ajateltu, että tukien kohdalla tapahtuu taivu-
tusmurto, jonka seurauksena sortuma ei pääse etenemään tästä pidemmälle. Vuorostaan
nivelten H1 ja H2 kohdalta rakenne on suunniteltu putoamaan alas, jolloin sortuman
eteneminen pysähtyy tähän. Rakenteen jatkuvan sortuman estämisen suunnittelussa on
myös ajateltu, että tuen D ja nivelen H1 välille voi syntyä minkä tahansa tyyppinen vau-
rioituminen ja silti sortuminen rajoittuu aina tämän alueen sisäpuolelle.[13]

Kuva 12. Confederation Bridge – esijännitetty kotelosilta, Kanada. (Lähde:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Confederation_Bridge

-2.jpg)

Kuva 13. Confederation Bridge –sillan oletetut sortumamallit, kun tuki B tai
C vaurioituu. Muokattu lähteestä[13]
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Kaksoisrakenteiden käytön avulla pystytään myös estämään jatkuvaa sortuma. Kaksois-
rakenteiden käytön perusajatuksena on, että jos kantava pystyrakenne vaurioituu täysin,
niin vieressä on toinen pystyrakenne, joka pystyy kantamaan koko pystykuormituk-
sen.[6] Tällainen ajattelumalli ajaa pakosti epätaloudellisiin ratkaisuihin, mutta mene-
telmän käyttö voi tulla kysymykseen, jos vaihtoehtoista kuormansiirtoreittiä ei voida
toteuttaa tai sen suunnitteleminen on hyvin epätaloudellista.

Jatkuva sortuma voidaan myös katsoa estetyksi, jos rakenteelle tehdään koekuormituk-
sia ylikuormituksilla. Jos rakenne saadaan kestämään ylikuormitukset, on hyvin toden-
näköistä, että rakenne kestää siihen kohdistuvat onnettomuustilanteet. Lisäksi mahdolli-
sen inhimillinen erehdyksen aiheuttama vaurioituminen pystytään sulkemaan pois.
Koekuormituksien toteutus on kuitenkin vaikeaa, sekä niissä on riskinä, että rakenteet
vaurioituvat kuormituksen aikana. Tästä syystä koekuormitukset eivät ole käytännössä
yleisiä.

Standardissa SFS-EN 1990 esitetään, että jatkuva sortuma voidaan myös estää rajoitta-
malla tai poistamalla vaurioitumisvaara rakenteellisen keinoin.[4][6] Rakenteen suo-
jaaminen törmäysesteillä on yksi esimerkki kyseisen menetelmän käytöstä.[6] Mene-
telmän hyödyntäminen jatkuvan sortuman estämisen yhteydessä on kuitenkin hankalaa,
kun tarkastellaan ennalta määrittelemättömiä onnettomuustilanteita. Menetelmän käyt-
töä ei voida kuitenkaan tämän takia sulkea pois täysin, sillä se voi olla hyvin käyttökel-
poinen ratkaisu joissain kohteissa.

Inhimillisen erehdyksen synnyttämää jatkuvan sortuman riskiä voidaan vähentää tai
estää kokonaan tehostetun valvonnan ja suunnitelmien tarkastamisen avulla. Rakentei-
den ja rakenneosien suunnitelmat toimitetaan ulkopuoliseen tarkastukseen, jolloin suun-
nitelmissa olevat virheet pystytään havaitsemaan helpommin ja poistamaan. Elementti-
tehtaalla valmistettavien rakenneosien valmistuksessa käytetyn tehostetun laadunval-
vonnan avulla pystytään valmistuksessa tehdyt virheet poistamaan. Työmaalla tehtävät
virheet pystytään estämään tai minimoimaan, kun työmaalla järjestetään tiukempaa val-
vontaa ja järjestetään pistokoetarkastuksia rakenneosien liitoksiin. Käytön aikana tehtä-
vien säännöllisten tarkastuksien avulla pystytään seuraamaan rakenteen pitkäaikaista
kestävyyttä ja tekemään havaintoja mahdollisista vaurioista ennen sortumista. Kun nou-
datetaan edellä esitettyä ketjua, pystytään jatkuvan sortuman estämisen vaatimukset
toteamaan toteutuneeksi rakennuksessa.

2.3 Jatkuvan sortuman vaatimukset Eurokoodin mukaan

Standardin SFS-EN 1990 perusvaatimuksina esitetään, että rakenne tulee suunnitella ja
toteuttaa siten, että se säilyttää suunnitellun käyttöikänsä ajan tarvittavan luotettavuus-
tasonsa ja kestää taloudellisesti kaikki kuormat ja vaikutukset, joita todennäköisesti
esiintyy toteutuksen ja käytön aikana.[4] Rakenne tulee suunnitella niin, että sillä on
riittävä kestävyys, käyttökelpoisuus ja säilyvyys.[4] Onnettomuustilanteisiin liittyen
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perusvaatimuksena rakenteelle on, että se suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettei onnet-
tomuustilanne vauriota sitä alkuperäisen syyhyn liittyen suhteettoman paljon.[4]

Onnettomuustilanteiden käsittelyyn SFS-EN 1990 antaa luvun 2.1 periaatesäännössään
(5)P ohjeet vaurion välttämiseksi tai rajoittamiseksi.[4] Onnettomuustilanteita voidaan
hallita:

· ”välttämällä, poistamalla tai vähentämällä rakenteeseen kohdistuvia mahdolli-
sia vaaratilanteita”[4]

· ”valitsemalla rakennetyyppi, jonka herkkyys tarkasteltavilla vaaratilanteilla on
vähäinen”[4]

· ”valitsemalla rakennetyyppi ja rakenneratkaisu, jotka pystyvät riittävästi sietä-
mään yksittäisen rakenneosan tai rakenteen rajallisen osan vahingossa tapahtu-
van poistamisen tai hyväksyttävän paikallisen vaurioitumisen”[4]

· ”välttämällä mahdollisimman paljon rakennejärjestelmiä, jotka voivat vaurioi-
tua varoittamatta”[4]

· ”sitomalla rakenneosat toisiinsa”[4]

Edellä esitettyjen menetelmien avulla pystytään jatkuva sortuma katsomaan estetyksi.
Näistä menetelmistä tulee valita yksi tai useampi menetelmä.[4] Menetelmien sopivuut-
ta tulee kuitenkin tapauskohtaisesti pohtia. Standardi SFS-EN 1991-1-7 esittää tarkem-
min, miten osaa edellä esitetyistä menetelmistä käytetään jatkuvan sortumisen estämi-
seen.

2.4 Plastisuusteoria vaihtoehtoisten kuormansiirtoreittien
suunnittelussa

Plastisuusteorian mukaisessa rakenneanalyysissa rakenteeseen muodostuu plastisia ni-
veliä, joiden ympäri rakenneosat pääsevät kiertymään.[9] Plastisen nivelen kohdalla
rakenneosa saavuttaa plastisen momentin, jonka ajatellaan pysyvän vakiona koko ajan
vaikka kiertymä lisääntyisi.[19] Todellisuudessa plastinen momentti ei pysy vakiona
vaan se käyttäytyy rakenteen kiertymisen mukaan, kuten kuvassa 14 on esitetty.[35]
Plastisten nivelten avulla etsitään sellainen rajakuorma, joka tuottaa tasapainon raken-
teen sisäisten momenttien kanssa. Saadun rajakuorman tulee olla suuruudeltaan suu-
rempi tai yhtä suuri kuin rakenteen mitoituskuorma.[19] Edellytyksenä plastisuusteorian
hyödyntämiselle rakenteiden suunnittelussa on kuitenkin se, että rakenne on hyperstaat-
tinen, jotta siitä saadaan tavoiteltua hyötyä, ja että rakenteella on riittävä kiertymisky-
ky.[19] Plastisuusteoriaa käytettäessä rakenteeseen muodostuvalla plastisella mekanis-
milla saavutetaan parempi kuormakantokyky kuin kimmoteoriassa mukaisessa suunnit-
telussa, minkä takia sen käyttö on olennaisessa osassa vaihtoehtoisten kuormansiirtora-
kenteiden suunnittelussa.
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Kuva 14. Tyypillinen palkin momentti-kiertymäkuvaaja, jossa Mp on plastinen
momentti, θp plastinen kiertymä ja θa palautumaton kiertymä. Perustuu läh-

teeseen [34]

Vaihtoehtoinen kuormansiirtorakenne voidaan suunnitella sellaiseksi, että se hyödyntää
plastisuusteoriaa ainoastaan onnettomuustilanteessa. Onnettomuustilanteessa rakentee-
seen voidaan plastisuusteorian avulla suunnitella plastinen mekanismi, jonka avulla ra-
kenne kantaa siihen kohdistuvan kuormituksen. Jos kuitenkaan pelkkä plastinen meka-
nismi ei pysty kantamaan kuormitusta, jatkavat rakenteen plastiset nivelet kiertymis-
tään, jolloin rakenteeseen muodostuu köysivoimia.[22] Tällöin rakenteen kuormitukset
siirtyvät plastisen mekanismin ja köysivoimien avulla.[22] Jos rakenteen kantokyky ei
ole edelleenkään riittävä, jatkavat plastiset nivelet kiertymistään edelleen ja muodostaen
lopputilanteessa rakennemallin, jossa kuormat siirtyvät ainoastaan köysivoimien avul-
la.[22] Todellisuudessa rakenne kantaa osan kuormituksesta plastisen mekanismin avul-
la, mutta sen osuus jää murto-osaan pienentyneen plastisen momentin seurauksena ja
köysivoimien kantokyvyn moninkertaisuuden seurauksena. Rakenne jatkaa kiertymis-
tään niin kauan kunnes tasapainotila saavutetaan. Kiertymän kasvaessa pystysuuntainen
kuormankantokyky paranee koko ajan, mutta tällöin tulee ottaa huomioon se, että plas-
tisten nivelten kiertymä ei saa kasvaa yli plastisen kiertymiskyvyn.[19][22] Kuvassa 15
esitetty miten rakenne yrittää siirtää rakenteen kuormat onnettomuustilanteessa, kun
rakenteen keskimmäinen tuki on vaurioitunut.
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Kuva 15. Plastisuusteorian hyödyntäminen vaihtoehtoisten kuormansiirtora-
kenteiden suunnittelussa. 1.vaihe: Murto- ja käyttörajatilan hyperstaattinen
rakennemalli. 2. vaihe: keskituki on poistettu ja rakenteeseen on muodostu-
nut plastisia niveliä , jonka seurauksena rakenne toimii plastisena mekanis-

mina. 3. vaihe: rakenneosien kiertymät kasvavat, jolloin rakenne siirtää
kuormituksen plastisen mekanismin ja köysivoimien S avulla. 4. vaihe: plas-
tisten nivelten kiertymät kasvavat niin suuriksi, että rakenteen plastisen me-
kanismin osuus rakenteen kuormankantokyvyssä pienenee, jonka seuraukse-

na rakenteen kuormankantokyky muodostuu pelkästään köysivoimista S.

Plastisuusteorian avulla voidaan muodostaa myös kalvorakenteita, joilla on vielä pa-
rempi kuormankantokyky kuin köysirakenteilla. Kalvorakenteet muodostuvat samaan
tapaan kuin köysirakenteet, mutta niissä rakenteeseen kuuluva laatasto siirtää myös
kuormia.[22] Edellytyksenä kalvorakenteet muodostumiselle on, että laattoihin voi
muodostua viivamainen plastinen nivel, jota kutsutaan myötöviivaksi.

2.4.1 Plastisuusteorian perustaustaa

Plastisuusteorian perusperiaatteena on, että rakenneosan poikkileikkaukseen pääsee
muodostumaan täysin plastisoitunut jännitysjakauma ulkoisen kuormituksen aiheutta-
mista rasituksista.[9] Plastisoituneen poikkileikkauksen kohdalle muodostuu ns. plasti-
nen nivel, jonka ympäri rakenneosa pääsee kiertymään. Palkeilla ja pilareilla plastinen
nivel on ideaalisena pistemäinen, kun taas laatoilla se on viivamainen (myötöviiva).[9]
Kuvassa 16 on esitetty taivutusmomentin aiheuttama suorakaidepoikkileikkauksen plas-
tisoituminen.[9] Vaihe a kuvaa tilannetta, jossa poikkileikkaus on saavuttanut kimmoi-
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sen jännitystilan. Vaiheessa b poikkileikkaus on osittain plastisoitunut ja vaiheessa c on
tapahtunut poikkileikkauksen täydellinen plastisoituminen. Poikkileikkauksen plastisoi-
tuneella jännitysjakaumalla saavutetaan suuremmat kapasiteetit rakenteelle kuin kim-
moteorian mukaisella jännitysjakaumalla.[9]

Kuva 16. Suorakaidepoikkileikkauksen plastisoituminen taivutusmomentis-
ta.[9]

Plastisuusteoria on alun perin kehitetty teräsrakenteille niiden sitkeyden takia.[9] Näin
ollen koko plastisuusteorian hyödyntäminen sellaisenaan teräsbetonirakenteissa ei ole
mahdollista. Teräsbetonirakenteen poikkileikkauksen taivutuskestävyyden määritys
perustuu kuitenkin plastisuusteoriaan.[19] Teräsbetonirakenteissa poikkileikkauksen
plastisoituminen voi tapahtua ainoastaan taivutusmomentista ja siitä syntyvä plastinen
nivel ei ole ideaalinen, vaan sillä on jokin pituus ja sen kiertymiskyky on myös rajoittu-
nut.[19]

Onnettomuustilanteissa kuormitukset ovat dynaamisia ja niiden sisältämät energiamää-
rät suuria.[13] Rakenteiden plastiset muodonmuutokset ovatkin hyvin keskeisessä osas-
sa onnettomuustilanteissa, koska plastiset muodonmuutokset sitovat hyvin energiaa it-
seensä ja vaimentavat dynaamisten kuormituksien vaikutusta.[18] Vaihtoehtoisten
kuormansiirtoreittien osalta on hyvin tärkeää, että rakenteilla on riittävä sitkeys ja muo-
donmuutoskyky sekä hyperstaattisuus, jotta plastiset muodonmuutokset ovat mahdolli-
sia ja niistä saadaan tavoiteltu hyöty.
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Kuva 17. Plastisen muodonmuutoksen ja energian sitoutumisen yhteys.[18]

Plastisuusteoriaa käytettäessä tulee kuitenkin muistaa, että rakenteiden muodonmuutok-
set ovat pysyviä poikkileikkauksen plastisoituessa.[9] Standardin SFS-EN 1990 mukaan
onnettomuustilanteessa rakenteiden vauriot eivät saa olla syyhyn nähden suhteettomia,
jolloin pysyvät muodonmuutokset ja suuret siirtymät ovat sallittuja, mikä mahdollistaa
plastisuusteorian hyödyntämisen suunnittelussa.

2.4.2 Sitkeys betonirakenteissa

Rakenteen sitkeys kuvaa rakenteen kykyä plastiseen muodonmuutokseen ilman, että se
menettää kuorman kantokykyänsä. Sitkeys on hyvin keskeisessä osassa vaihtoehtoisten
kuormansiirtoreittien muodostumisen kannalta, koska niiden muodostuminen vaatii ra-
kenteilta hyvää muodonmuutoskykyä suurten siirtymien takia.

Teräsbetonirakenne muodostuu raudoituksen ja betonin yhteisvaikutuksesta, jossa rau-
doituksena tehtävä on välittää sisäiset vetorasitukset ja betonin vuorostaan sisäiset pu-
ristusrasitukset. Betoniteräksellä on korkea veto- ja puristuslujuus ja se käyttäytyy sit-
keästi. Vuorostaan betonilla on hyvä puristuslujuus, mutta todella alhainen vetolujuus
puristuslujuuteen verrattaessa, jonka takia betoni käyttäytyy hyvin hauraasti. Teräsbe-
tonirakenteiden sitkeys perustuukin teräksen sitkeisiin ominaisuuksiin ja betonin hyvään
puristuslujuuteen sekä näiden väliseen tartuntaominaisuuteen.[10]

Sitkeys ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan rakenteen muodonmuutoskykyyn, vaan myös
myötölujittumiseen. Rakenteen plastisoituessa sen muodonmuutokset kasvavat ja jos
rakenne ei myötölujittuisi, kasvaisivat rakenteen plastiset muodonmuutokset plastiseen
muodonmuutoskapasiteettiin asti vakio kuormituksella. Näin ollen rakenne murtuisi
saavutettuaan myötölujuuden, kun rakenteen muodonmuutoskapasiteetti ylittyy. Kuvas-
sa 18 on esitetty tyypillisen betoniteräksen jännityksen ja venymän välinen kuvaaja,
josta on nähtävissä myötövaihe (A) ja myötölujittumisvaihe (B). Myötölujittumisvai-
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heen (B) jälkeen jännitys laskee venymän kasvaessa ja lopulta venymä aiheuttaa mur-
tumisen.

Kuva 18. Tyypillinen betoniteräksen jännitys-venymä-kuvaaja. A myötövaihe
ja B myötölujittumisvaihe. Muokattu lähteestä.[18]

Betonirakenteen sitkeällä murtumisella tarkoitetaan tapausta, jossa betoniteräkset alka-
vat myötää ennen kuin betonin murtopuristulujuus on saavutettu.[10] Normaalisti rau-
doitetut rakenteen käyttäytyvät näin. Hauraalla murtumisella kuvataan tilannetta, jossa
betonin murtopuristuskapasiteetti ylittyy ennen kuin betoniteräkset saavuttavat myötölu-
juutensa.[10] Yli raudoitetut betonirakenteet käyttävät edellä esitetyllä tavalla, koska
niissä betoni kerkeää murtua ennen kuin raudoitus saavuttaa myötölujuutensa. Lisäksi
aliraudoitetut rakenteet käyttäytyvät myös hauraasti, koska niissä ensimmäisen hal-
keaman seurauksena raudoitukset katkeavat aiheuttaen koko rakenteen äkillisen murtu-
misen.

Hauraassa murtumisessa murtuminen tapahtuu äkillisesti ja sitä on vaikeata havaita etu-
käteen, kun taas sitkeässä murtumisessa rakenteeseen syntyy ulkoisesti havaittavia
muodonmuutoksia ennen murtumista.[10] Sitkeä murtuminen niin sanotusti varoittaa
ennen murtumistaan kun taas hauras murtuminen ei varoita. Näin ollen hauraiden raken-
teiden suunnittelua tulisi välttää.

2.4.3 Plastinen kiertymiskyky ja taipuma teräsbetonirakenteis-
sa

Teräsbetonirakenteissa muodostuvat plastiset nivelet eivät ole ideaalisia, koska niiden
kiertymiskyky on rajoittunut ja niillä on jokin pituus.[19] Tästä syystä teräsbetoniraken-
teille joudutaan määrittelemään plastisen nivelen pituus ja kiertymiskyky, mikäli plas-
tisuusteoriata halutaan tarkemmin hyödyntää suunnittelussa.
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2.4.3.1 Plastisen taipuman ja kiertymän laskenta

Rakenteen plastisoituessa syntyy rakenteeseen plastisia niveliä, joiden kohdalla muo-
dostuu taipumaviivaan epäjatkuvuus kohta.[9] Kyseissä kohdassa syntyvää kaltevuus-
kulman muutosta kutsutaan plastiseksi kiertymäksi θpl ja sen suuruus saadaan selville
helpoiten plastisen taipuman δpl avulla.[9] Jotta plastisen taipuman suuruus saadaan
selville, joudutaan muodostamaan sauvan päiden kaltevuuskulmien yhtälöt ja ratkaise-
maan ne sekä selvittämään, mihin kohti rakenteessa muodostuu viimeinen plastinen
nivel.[9]

Plastisten kiertymien funktiota tarkasteltaessa voidaan kimmoiset kiertymät asettaa nol-
laksi, koska plastiset kiertymät ovat huomattavasti suuremmat kuin kimmoiset.[19]
Sauvanpäiden kaltevuuskulma määritellään pisteissä i ja j kaavojen (1) ja (2) avulla. [9]
Kaavojen merkinnät on esitetty kuvissa 19-21.

= − + + (1)

= − + + (2)

missä

, =

, =
ψij on koko plastisen sauvan kiertymä:

=

Lij on pisteiden i ja j välinen pituus,
Mij on momentti pisteessä i (positiivinen kiertosuunta myötä-

päivään),
Mji on momentti pisteessä j (positiivinen kiertosuunta vasta-

päivään),
o

ij on ulkoisen kuormantekijä pisteessä i:

= (tasainen kuorma)

= (1 + ) (pistekuorma),
o

ji on ulkoisen kuormantekijä pisteessä j:

= (tasainen kuorma)

= (1 + ) (Pistekuorma),

EI on rakenteen kimmoteorian mukainen taivutusjäykkyys
- teräsbetonirakenteilla käytetään kimoteorian mu-

kaista taivutusjäykkyyttä, olettaen betoni halkeil-
leeksi.[19]
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Kuva 19. Sauvanpäänmomentit ja kiertymät.[9]

Kuva 20. Sauvanpääkiertymät tasaisesta kuormasta.[9]

Kuva 21. Sauvanpääkiertymät pistekuormasta.

Sauvanpäiden kaltevuuskulmat φij ja φji ovat sauvan päätepisteissä sauvan pään plastisia
kiertymiä θpl. Jos plastinen nivel muodostuu muualle kuin päihin, tulee kyseiseen pis-
teeseen liittyvien sauvojenpäiden kaltevuuskulmat huomioida plastista nivelen kierty-
mää θpl määriteltäessä. Kuvassa 22 on esitetty, mitenkä positiivinen plastinen nivel kier-
tymä θpl määritellään, kun plastinen nivel muodostuu muualle kuin rakenteen päähän.

Kuva 22. Positiivisen plastinen nivelen kiertymä θj määritys muualla kuin
sauvan päissä.[9]
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Kun rakenteen päiden kaltevuuskulmien yhtälöt on muodostettu ja ratkaistu, voidaan
ratkaista mihin kohtaan rakenteessa muodostuu viimeinen plastinen nivel.[9] Ennen
viimeisen plastisen nivelen muodostumista taipumaviiva on kyseisessä kohdassa jatku-
va.[9] Jokainen rakenteen plastinen nivel joudutaan käymään lävitse, kun ratkaistaan,
mikä näistä on viimeinen muodostuva plastinen nivel.[9] Jos taipumaviiva ei ole jatku-
va, niin kyseinen plastinen nivel ei ole viimeisenä syntyvä. Viimeisenä muodostuvan
plastisen nivelen määrittämiseksi voidaan käyttää myös seuraavaa ehtoa, jos plastisten
nivelten kiertymien tarkastaminen käy liian vaikeaksi:

”Jos kuormituksen aikana mikään syntynyt plastinen nivel ei ole palautunut (alkanut
kiertyä vastakkaiseen suuntaan), niin suurin siirtymä on oikea, kun siirtymät on määri-
tetty olettaen vuoronperään kunkin plastisen nivelen syntyneen viimeiseksi”[9]

Kun viimeisenä muodostuva plastinen nivel on saatu selville, pystytään ratkaisemaan
rakenteen plastisen taipuman δpl suuruus, jonka avulla saadaan selville plastisen nivelen
kiertymän θpl suuruus.[9] Rakenteella tulee olla kyseisen plastisen kiertymän suuruinen
kiertymiskyky, jotta rakenteeseen muodostuu plastinen mekanismi.[19] Jos rakenteella
ei ole tarvittavaa kiertymiskykyä, murtuu se ennen plastisen mekanismin muodostumis-
ta.

2.4.3.2 Plastisen nivelen pituus

Plastisuusteorian mukaiselle plastiselle nivelelle muodostuu todellisuudessa aina jokin
pituus.[9] Teräsbetonirakenteille plastisen nivelen pituus on hyvin keskeisessä asemas-
sa, koska se vaikuttaa teräsbetonirakenteen kiertymiskykyyn. Plastisen nivelen pituuden
lpl laskentakaavat ovat empiirisiä ja ne perustuvat kokeellisiin kertoimiin.[19] Kaavoja
on kehitetty useita ja niiden antamat tulokset poikkeavat tapauskohtaisesti toisistaan
sekä niissä käytettyjen kertoimien määrä vaihtelee.[20] Tavanomaisilla rakennedimen-
siolla plastisen nivelen pituuden on todettu vaihtelevan 0,4d…2,4d välillä.[19]

= ( ) ⁄ (Baker 1956) (3)

missä

k1=0,7…0,9 raudoituksen tyypistä riippuen,
k2=1+NEd/Npl,Rd kun poikkileikkaukseen vaikuttava lisäksi

normaalivoima,
k3=0,3(3+(15-fck)/25)≥6
Lpl on plastisen nivelen ja momentin nollakoh-

dan välinen pienen etäisyys.

Taulukossa 1 on esitetty muita empiirisiä kaavoja plastisen nivelen pituuden määritte-
lyyn. Taulukon kaavoja vertailtaessa on nähtävissä, että kaavat vaihtelevat hyvin yksin-
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kertaisista pitkiin ja monimutkaisiin.[20] Myöskään empiirisissä kaavoissa ei ole esitet-
ty kaikkia mahdollisia muuttujia, jotka vaikuttavat plastisten nivelten muodostumiseen,
jolloin niiden tuottamat tulokset vaihtelevat suuresti ja niiden todellisuudesta ei ole aina
täydellistä varmuutta.[20] Kaavojen luotettavuutta on yritetty parantaa ajan saatossa,
mikä on nähtävissä useampien kertoimien hyödyntämisessä tuoreemmissa kaavoissa.

Taulukko 1. Plastisten nivelten pituuksien laskentakaavoja.[20]

Suurien leikkausvoimien alueella, kuten tukien läheisyydessä ja pistekuormien kohdal-
la, muodostuvat vinohalkeamat kasvattavat raudoituksen myötämisalueen pituutta.[19]
Tästä syystä plastisen alueen pituus on pidempi kuin momenttipinta edellyttää. Jos jäte-
tään huomioimatta vinojen halkeaminen tuoma lisäys plastisen nivelen pituudessa, saa-
daan varmalla oleva puolella tulos, kun määritellään rakenteen kiertymiskykyä.
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Kuva 23. Maksimivenymän ulottuma suuren leikkausvoiman alueella.[19]

Hong Kongissa tehdyn tutkimuksen mukaan plastisten nivelten muodostumista teräsbe-
tonipalkeissa voidaan mallintaa FEM-laskennan avulla. Tutkimuksessa on todettu plas-
tisten nivelten pituuden olevan riippuvainen FEM-laskennassa 8 muuttujasta:[21]

· fyk raudoituksen myötölujuudesta,
· fck betonin puristuslujuudesta,
· d poikkileikkauksen tehollisesta korkeudesta,
· Esh raudoituksen kimmomoduulista, joka huomio myötölujittumisen,
· Lp/h plastisen nivelen etäisyys momentin nollakohtaan suhteessa poikkileikkauk-

sen korkeuteen,
· ρs vetoraudoitussuhteesta,
· ρsc puristusraudoitussuhteesta.

2.4.3.3 Plastisen nivelen kiertymiskyky ja sallittu kiertymä

Teräsbetonirakenteilla joudutaan rajoittamaan plastisen nivelen kiertymää rakenteen
ominaisuuksien vuoksi.[19] Rakenteen kiertymiskyky lasketaan puristuspinnan korkeu-
den avulla ja plastisen nivelen pituuden lpl avulla. Plastisen nivelen kiertymiskyvyn raja-
arvo θpl.d saadaan selville kaavan (4) avulla. Kaavassa (4) käytettyjä merkintöjä on
hahmotettu kuvassa 24.[19]

. = + = − (4)

κpl on kaarevuus plastisoituneessa poikkileikkauksessa,
κy on kaarevuus myötömomentin kohdalla,
lpl on plastisen nivelen pituus (kts. kohta 2.4.3.2),
εcy on reunapuristuma hetkellä, kun vetoraudoitus saavuttaa

myötörajan tai jos poikkileikkaus on yliraudoitettu, εcy on
betonin kimmoinen maksimipuristuma betoniluokasta riip-
puen,

εcu on suurin reunapuristuma, millä plastisen poikkileikkauk-
sen taivutusmomentin katsotaan säilyvän kestävyysarvos-
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saan riippuen betoniluokasta. Tavanomaisissa betoni-
luokissa arvo on 0,0035,

kxd on puristetun osan korkeus halkeilleessa poikkileikkauk-
sessa myötäämisen alkaessa. kx on rakenteen raudoitussuh-
teiden ja kimmokerroinsuhteen funktio (kts. kaava(5)). d
on rakenteen tehollinen korkeus,

λ on plastisen jännityssuorakaiteen suhteellinen korkeus
- 0,8 kun fck £ 50 MPa
- 0,9-fck/500 kun fck > 50 MPa

β on suhteellinen puristuspinnan korkeus, = .

Kuva 24. Muodonmuutosjakautumat kiertymiskyvyn laskemisessa.[19]

= ( + ) + 2 + − ( + ) (5)

missä

dc puristusraudoituksen painopisteen etäisyys puristetusta
pinnasta,

αe teräksen ja betonin kimmomoduulin suhde, = .

Raudoituksen liukuminen ankkurointivyöhykkeessä kasvattaa myös plastisen nivelen
kiertymiskykyä.[19] Jos halkeaman kohdalla liukuminen δs.cr tunnetaan, voidaan sen
aiheuttama lisäkiertymä laskea seuraavasti:[19]

∆ = . [ (1− )]⁄ (6)

missä

δs.cr on liukuman suuruus (halkeama leveys),
kx on rakenteen raudoitussuhteiden ja kimmokerroinsuhteen

funktio (kts. kaava (5)),
d on poikkileikkauksen tehollinen korkeus.
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Kuva 25. Ankkurointiliukuman δs.cr aiheuttama kiertymän lisäys Δθ.[19]

Raudoituksen liukuman aiheuttama lisäkiertymä Δθ voidaan lisätä suoraan plastisen
nivelen kiertymiskyvyn raja-arvoon θpl.d.[19] Jos lisäkiertymää ei kuitenkaan oteta
huomioon, saadaan varmalla puolella oleva tulos plastista nivelen kiertymiskykyä mää-
riteltäessä.

Eurokoodin betoniosuudessa rajoitetaan kiertymiskyky sallittuun kiertymän arvoon.
Eurokoodissa oletetaan, että noin 1,2h pituiselle matkalle muodostuu plastinen ni-
vel.[14] Plastisen nivelen kiertymä θpl saa olla enintään sallitun kiertymän θpl.d suurui-
nen. Sallitun kiertymän arvo θpl.d on riippuvainen kuvan 26 perusarvosta θpl.d0, jonka
määritellyssä käytetty xu/d on puristuspinnan korkeuden suhde poikkileikkauksen tehol-
liseen korkeuteen.[14] xu/d arvona tulee käyttää enintään 0,45, kun betoninlujuusluokka
on enintään C50/60, ja 0,35, kun betoninlujuusluokka on vähintään C55/67.[14] Sallitun
kiertymän perusarvo voidaan määritellä interpoloimalla, kun betoninlujuusluokkaa vä-
lillä C50/60-C90/105.[14] Kuvasta 26 saatavaa perusarvoa θpl.d0 voidaan käyttää suo-
raan sallittuna kiertymänä θpl.d, kun leikkaushoikkuuden λ arvo on 3.[14] Jos rakenteen
leikkaushoikkuus on jotain muuta kuin 3, joudutaan plastisen nivelen kiertymisen raja-
arvo määrittelemään kaavan (7) avulla.[14]

. = . (7)

missä

kλ on sallitun kiertymän korjauskerroin,	 = .
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Kuva 26. Teräsbetonipoikkileikkauksen sallitun kulmanmuutoksen perusarvo
θpl.d0 (pystyakselilla) leikkaushoikkuuden arvolla λ=3, kun raudoituksen

luokka on B tai C. Muokattu lähteestä [14].

2.4.4 Plastisten nivelten muodostuminen teräsbetoniraken-
teissa

Plastisuusteoriaa käytettäessä rakenteiden mitoitus poikkeaa suuresti kimmoteoriaan
nähden. Plastisuusteorian mukaisessa lähestymistavassa selvitetään ensin rakenteen
plastisen tilan rajakuorma, jonka täytyy olla suurempi kuin mitoituksessa käytetty raja-
kuorma. Kuvassa 27 on esitetty esimerkki miten plastiset nivelet syntyvät portaalike-
hään.[9] Mekanismien a) ja b) yhdistelmät tuottavat mekanismin d), joka tuottaa pie-
nimmän rajakuorman, jolla rakenne on vielä tasapainossa.

Kuva 27. Plastisten nivelten muodostamat mekanismit portaalikehään. Tapa-
us-d on mekanismi, joka tuottaa kehän alimman rajakuorman ja se on meka-

nismien a ja b yhdistelmä.[9]

Teräsbetonirakenteissa plastisuusteorian mukaista mitoitusmenetelmää ei kuitenkaan
yleensä käytetä. Poikkeuksena voidaan pitää kuitenkin jatkuvien palkkien mitoitusta,



29

jossa momenttipinnan pienentäminen tuella nojautuu plastisuusteoriaan.[20] Jos plas-
tisuusteorian mukaisia käytäntöjä halutaan hyödyntää, tulee Eurokoodin 1992-1-1 koh-
dan 5.6 ehdot täyttyä.[14] Lisäksi liittorakenteiden Eurokoodissa kielletään plastisten
nivelien muodostaminen pilareihin, jos niiden kiertymiskykyä ei ole erikseen osoitet-
tu.[30] Kyseistä ehtoa tulee myös käyttää betonipilareissa, koska niillä on samoja omi-
naisuuksia kuin liittopilareilla. Plastisten nivelten käyttöä pilareissa tulee välttää myös
siksi, että plastisen nivelen muodostuminen voi vaikuttaa ratkaisevasti rakenteen stabii-
liuteen.

Kun rakenteesta vaurioituu tai poistuu kantava rakenneosa, pyrkii poistuneen rakenne-
osan läheisyyteen syntymään plastisia niveliä.[6] Plastisten nivelien avulla rakenne pyr-
kii uudelleen jakamaan kuormat ympäröiville rakenteille. Kuvassa 28 on esitetty ker-
rospilarirunkoon muodostuvat plastiset nivelet, kun alimman kerroksen pilari on vauri-
oitunut tai poistettu.

Kuva 28. Plastisten nivelten muodostuminen kerrospilarirunkoon alimman
kerroksen pilarin poistamisen tai vaurioitumisen seurauksena.[6]

Plastinen nivel voi myös muodostua laattoihin. Tällöin laattaan muodostuu myötöviiva,
jonka ympäri rakenne pyrkii kiertymään ympäri.[9] Myötöviivan muodostuminen ele-
menttirakenteisiin laatastoihin on käytännössä vaikeaa tai mahdotonta, koska laatastot
ovat epäjatkuvia elementtisaumojen takia.

Edellytyksenä plastisuusteorian hyödyntämisellä on, että rakenne on staattisesti mää-
räämätön eli hyperstaattinen.[9] Betonielementtirakenteilla vaatimus hyperstaattisuudes-
ta tuottaa ongelmia, koska ne ovat totutusti toteutettu staattisesti määrättyinä. Näin ollen
betonielementtirakenteiden liitoksien suunnittelussa joudutaan erityisesti kiinnittämään
huomioita jatkuvuuteen, jotta rakenteelle saadaan riittävä hyperstaattisuus onnettomuus-
tilannetta varten.
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2.5 Vaihtoehtoiset kuormansiirtorakenteet

Onnettomuustilanteessa palkit ja laatat pyrkivät muodostamaan köysi- ja kalvorakentei-
ta vaurioalueen ylitse.[6] Köysirakenteissa kuormat siirtyvät vetona palkkien ja siteiden
välityksellä viereisille rakenteille, kun taas kalvorakenteissa kuormat pyritään siirtä-
mään vetona laatan ja palkin kautta viereisille rakenteille.[6] Kalvorakenteissa syntyy
toisin sanoen useita köysirakenteita muodostaen ns. ”riippumaton”. Edellytyksenä köy-
si- ja kalvorakenteiden muodostumiselle on, että rakenteella on riittävä vetokapasiteetti
ja kiertymismahdollisuus. Rakenneosien liitoksissa tulee ottaa huomioon, että niillä on
riittävä kapasiteetti muodostuville vetorasituksille ja ne pystyvät siirtämään rasitukset
viereisille rakenneosille. Vaurioalueen ympärillä olevilla rakenneosilla tulee olla myös
riittävä kapasiteetti pysty- ja vaakasuuntaisille rasituksille, jottei vaurio lähde laajene-
maan. Lisäksi kalvorakenteiden muodostumiselle on vaatimus, että tasoon pysty muo-
dostumaan sisäinen puristuskaari vaurioalueen ympäri, jotta sisäinen voimatasapaino
saavutetaan.

Kun onnettomuustilanteessa rakenteen siirtymät ja rasitukset kasvavat, muodostuu ra-
kenteeseen plastisia niveliä, joiden seurauksena kuormitus siirretään ympäröiville ra-
kenteille muodostuneen plastisen mekanismin avulla. Jos rakenteen siirtymät kasvavat
edelleen, osa kuormista pyrkii siirtymään myös vetorasituksina köysi- ja kalvorakentei-
den avulla.[22] Siirtymien edelleen kasvaessa plastisen mekanismin osuus kantokyvyssä
pienenee ja lopulta saavutetaan lopulta rajapiste, jossa rakenteen kantaa enää kalvo- tai
köysirakenteena.[22] Jos rakenteeseen ei pysty muodostumaan plastisia niveliä, pyrkii
rakenne siirtymään suoraan köysi- ja kalvorakenteisiin, jos rakenteella on kyky muodos-
taa tällaisia rakenteita.

Elementtirakenteisesta laatastoa ei pystytä kuitenkaan hyödyntämään kalvorakenteena,
koska laattojen saumoista muodostuu epäjatkuvuuskohtia. Epäjatkuvuuden seurauksena
rakenteeseen ei pysty muodostumaan yhtenäistä puristuskaarta ja rakenteeseen muodos-
tuvan myötöviivaan hahmottaminen on hankalaa, minkä takia kalvoteoriata ei pystytä
laskennassa hyödyntämään. Tästä syystä vaihtoehtoisten kuormansiirtorakenteiden
suunnittelussa voidaan hyödyntää ainoastaan köysirakenteita elementtirakenteisissa ra-
kennuksissa, jos nykyisiä laattatyyppejä ei kehitetä.

Köysirakenteen suunnittelu on helpompaa kuin kalvorakenteiden ja siinä käytettävä
laskentamalli on huomattavasti yksinkertaisempikin. Köysirakenteen perusajatuksena
on, että rakenteeseen syntyy suuria siirtymiä ja kuormitukset siirretään puhtaana veto-
rasituksena viereisille rakenteille.[6] Siirtymien ja venymien avulla voidaan määrittää
rakenteen vetorasitukset ja lopullinen siirtymätila.[23] Venymiä laskettaessa tulee kui-
tenkin ottaa huomioon, miten rakenne todellisuudessa venyy, esimerkiksi keskittyykö
venymä palkkiin vai liitokseen. Rakenteen kapasiteetti ja kiertymiskyky ovat olennai-
sesti riippuvaisia rakenteen venymistä. Kuvassa 29 on esitetty köysirakenteen rakenne-
malli ja köysivoimien määrittelyssä käytettävät tekijät.
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Kuva 29. Köysirakenteen rakennemalli ja kaavojen tekijät. Muokattu lähtees-
tä [23]

Rakenteen kiertymä θ voidaan määrittää, kun tunnetaan rakenteen siirtymä Δ. Taipuman
suuruus riippuu rakenteessa olevasta kuormasta ja venymästä.

= (
∆

) (8)

Kun rakenne taipuu, syntyy sen sauvoihin venymää ε aiheuttaen sauvojen pitenemistä.
Tunnettaessa venyneen sauvan pituus L* voidaan määrittää yhden sauvan venymä. Te-
räsbetonirakenteissa sauvoissa venymien oletetaan muodostuvan ainoastaan raudoituk-
seen, koska betoni on käyttäytymiseltään haurasta, tai vaihtoehtoisesti sen teräksiseen
liitososaan.

∗ = (9)

=
∗ −

=
∆ (10)

Hooken lain avulla pystytään määrittämään siteessä vaikuttava vetojännitys σ. Vetojän-
nitystä määritettäessä tulee huomioida raudoitteen materiaalimalli. Laskennassa voidaan
käyttää todellista materiaalimallia, kuten kuvan 18, tai jotain kuvan 30 idealisoitua ma-
teriaalimallia. Laskennan helpottamiseksi on suositeltavaa käyttää kimmoista ideaali-
plastista mallia.

= ∙ (11)
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Kuva 30. Materiaalimalleja. a) jäykkä ideaaliplastinen malli, b) kimmoinen
ideaaliplastinen malli, c) jäykkä, myötölujittuva malli, d) kimmoinen myötö-

lujittuva malli.[9]

Kun siteen vetojännitys σ tunnetaan, voidaan määrittää köysivoima S.

= ∙ (12)

Kaavassa (12) esitetty muuttuja A tarkoittaa pinta-alaa, jolle vetorasitus jakaantuu. Ve-
detyssä teräsbetonirakenteissa raudoitus tai sen liitosalueen teräsosat välittävät ainoas-
taan vetojännityksiä, jolloin A voidaan korvata karkeasti raudoitusalalla As tai liitososan
poikkipinta-alalla. Liitosalueen teräsosien poikkipinta-alaa joudutaan käyttämään, kun
sen vetojäykkyys EA on pienempi kuin palkin. Tällöin myös rakenteen venymät keskit-
tyvät ainoastaan liitoksiin.

Kun köysivoima S tunnetaan, pystytään määrittämään voimasuureet H ja V.

= ∙ sin (13)

= ∙ cos (14)

Köysivoimien laskennassa siirtymä Δ on tuntematon, joten laskenta on iteratiivista, kos-
ka köysivoiman S suuruus on riippuvainen rakenteen siirtymästä. Reunaehtona iteratii-
visen laskennan lopettamiselle käytetään pystysuuntaista tasapainoehtoa. Iteraatio py-
säytetään, kun pystytukireaktioiden V summa on yhtä suuri kuin rakenteen kuormituk-
sen aiheuttama resultantti. Kuvan 29 tapauksessa laskenta voidaan lopettaa, kun V:n
suuruus on puolet kuormasta P. Laskennan eteneminen:

1. valitaan rakenteen siirtymälle Δ jokin alkusiirtymä,
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2. määritetään kulman θ suuruus,
3. lasketaan kulman θ avulla rakenteen venymä ε,
4. lasketaan köysivoima S,
5. ratkaistaan voimasuureet H ja V,
6. jos voimasuureet V ei tuota tasapainoa rakenteen kuormitukseen nähden, pala-

taan vaiheeseen 1 ja muutetaan rakenteen siirtymää sekä suoritetaan loput vai-
heet uudestaan. Kun voimasuureet V tuottaa tasapainon kuormitukseen nähden,
voidaan laskenta lopettaa.

Rakenteiden suunnittelussa tulee huolehtia, että rakenneosien liitokset pystyvät välittä-
mään niihin kohdistuvat vetorasitukset. Rakenteen tuilla ja nivelpisteessä liitoksien tu-
lee pystyä välittämään voimat H ja V ympäröiville rakenneosille, jotta köysirakenne voi
muodostua. Voimat H ja V tuleekin ottaa huomioon viereisten rakenneosien suunnitte-
lussa lisäkuormina. Myös betonielementtirakenteisia palkkeja tarkasteltaessa tulee ottaa
huomioon se, että muodonmuutokset kohdistuvat pääsääntöisesti liitososiin, koska näi-
den vetojäykkyys EA voi olla huomattavasti pienempi kuin palkilla.

Elliott esittää laskentakaavat köysivoimille, kun rakennetta kuormittaa pistekuorma tai
tasan jakautunut kuorma.[25] Koetulosten perusteella rakenteen kriittiseksi siirtymäksi
Δcrit on saatu arvo 0,2L, jolloin sideraudoitukset ovat murtuneet tai tartunta on pettänyt
aiheuttaen rakenteen sortuman.[25] Tasaisen kuorman q vaikuttaessa rakenteessa, saa-
daan köysivoima laskettua seuraavalla kaavalla:

= 2
0,208
∆ +

0,25	∆
(15)

Kun rakenteen keskellä vaikuttaa pistekuorma, köysivoiman suuruus on:

= 0,5 ∆ + 1 (16)
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3. EUROCODES-JÄRJESTELMÄ

Eurokoodin perusvaatimuksina on, että rakenne tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että
se säilyttää suunnittelun käyttöikänsä ajan tarvittavan luotettavuustasonsa ja taloudellisti
kestää kaikki kuormat ja vaikutukset, joita todennäköisesti esiintyy toteutuksen ja käy-
tön aikana.[4] Rakenne tulee suunnitella niin, että sillä on riittävä kestävyys, käyttökel-
poisuus ja säilyvyys.[4] Onnettomuustilanteisiin liittyen perusvaatimuksena rakenteelle
on, että se suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettei onnettomuustilanne vaurioita sitä al-
kuperäisen syyhyn liittyen suhteettoman paljon.[4]

Standardi SFS-EN 1990 esittää luvun 2.1 periaatesäännössä (5)P tavat miten paikallisen
vaurion rajoittaminen tulee toteuttaa ja niistä tulee valita yksi tai useampi. Standardissa
SFS-EN 1991-1-7, joka on Eurokoodien hierarkiassa seuraavana, on esitetty kuinka
edellä mainitun periaatesäännön menetelmiä käytetään. Myös Eurokoodin osassa SFS-
EN 1992-1-1 on esitetty betonirakenteisiin liittyviä säännöksiä, jotka tulee ottaa huomi-
oon lisäksi edellä mainittujen Eurokoodin osien kanssa. Eurokoodeja käytettäessä tulee
myös ottaa huomioon niiden kansallisissa liitteissä esitetyt suunnitteluun liittyvät kan-
salliset valinnat. Tässä luvussa käsitellään Eurokoodin standardin osia SFS-EN 1990,
SFS-EN 1991-1-7, SFS-EN 1992-1-1 ja näiden osien Suomen kansallisien liitteiden
ohjeita ja säännöksiä.

3.1 SFS-EN 1990

Kaikista ylimpänä Eurocodes-järjestelmässä on standardi EN 1990 Eurokoodi – Raken-
teiden suunnitteluperusteet. Kyseistä Eurokoodin osaa tulee aina noudattaa suunnittelus-
sa riippumatta siitä, mitä muuta Eurokoodin osaa EN 1991…1999 käytetään. Eurokoo-
dien esittämien vaatimusten hierarkiassa periaatesäännöt ovat kaikista tärkeimpiä, joita
tulee aina noudattaa.[4] Periaatesääntöjen alapuolella ovat soveltamissäännöt, joissa on
yleensä esitetty työkalut periaatesääntöjen noudattamiseen. Soveltamissääntöjä ei ole
kuitenkaan pakko noudattaa, jos muulla vaihtoehtoisella menetelmällä saavutetaan sama
tai parempi varmuus kuin Eurokoodilla.[4]

Kuvassa 31 on esitetty Eurokoodin SFS-EN 1990 tärkeimmät periaatesäännöt onnetto-
muustilanteen suunnitteluun sekä vaurioitumisen rajoittamiseen ja välttämiseen. Kysei-
set säännöt tulee täyttyä aina rakenteen ja rakenneosan suunnittelussa.[4]
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Kuva 31. SFS-EN 1990 luvun 2.1 periaatesäännöt (4)P ja (5)P.

SFS-EN 1990 esittää rakennuksille kolme seuraamusluokkaa CC1, CC2 ja CC3, jotka
valitaan rakennuksen käyttötarkoituksen ja vaurion aiheuttamien seuraamuksien perus-
teella. Seuraamusluokat kuvaavat kuinka suuret seuraamukset rakenteella on onnetto-
muustilanteessa.[4] Rakennuksen eri rakenteilla voi kuitenkin olla eri seuraamusluokat.
Kyseinen valinta voi tulla tarpeeseen, jos rakennukseen liittyy esimerkiksi siipi, jolla on
täysin eri käyttötarkoitus kuin muulla rakennuksella.

Taulukko 2. Seuraamusluokat SFS-EN 1990.[4]

3.1.1 Osavarmuuskertoimet ja kuormitusyhdistelmät

Kuormitusyhdistelmiä tarkasteltaessa ennalta määritellyt ja määrittelemättömät onnet-
tomuustilanteet vaikuttavat eriaikaisesti.[5] Kyseiset onnettomuustilanteet tulee käsitellä
aina erikseen, kuten myös avainasemassa olevan rakenneosan kuorma Ad.[5] Onnetto-
muustilanteita tarkasteltaessa oletetaan aina, että rakenteisiin voi kohdistua ainoastaan
yksi onnettomuustilanne kerralla.

Onnettomuustilanteissa käytetään SFS-EN 1990 esitettyjä kuormitusyhdistelmiä, kui-
tenkin kansallisessa liitteessä tehdyt valinnat tulee ottaa huomioon. Kuormitusyhdistel-
män muuttuvan kuorman yhdistelykertoimen ψ arvo, jotka on esitetty taulukossa 3,
vaihtelee rakennuksen luokituksesta ja kuorman tyypistä riippuen. Onnettomuustilan-
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teen kuormitusyhdistelmissä käytettävät varmuuskertoimet poikkeavat murtorajatilasta,
koska onnettomuustilanteessa ne ovat 1,0 ja murtorajatilassa suurempia kuin 1,0. Tau-
lukossa 4 on esitetty Suomen kansallisen liitteen mukainen onnettomuustilanteen kuor-
mitusyhdistelmä.[8]

Taulukko 3. Yhdistelykertoimet ψ Suomen kansallisen liitteen mukaan.[8]

Taulukko 4. Onnettomuustilanteen kuormitusyhdistelmät Suomen kansallisen liitteen
mukaisesti.[8]
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Materiaalien osavarmuuskertoimet vaihtelevat onnettomuus- ja normaalitilanteiden vä-
lillä. Taulukossa 5 on esitetty teräsbetonirakenteiden osavarmuuskertoimet normaali- ja
onnettomuustilanteissa.

Taulukko 5. Osavarmuuskertoimet betonirakenteilla.[14]

Mitoitustilanteet Betonin γc Betoniteräksen γs Jännepunoksen γs

Normaalisti vallitseva ja tilapäinen 1,5 1,15 1,15
Onnettomuus 1,2 1,0 1,0

3.2 SFS-EN 1991-1-7

Tarkasteltaessa onnettomuustilanteita standardin SFS-EN 1991-1-7 mukaan sen ulko-
puolelle on jätetty tapaukset, joissa onnettomuuskuormat syntyvät ulkopuolisesta räjäh-
dyksestä, sodankäynnistä ja terrorismista tai maa- ja vesirakennustenkohteiden vakau-
desta seismisen toiminnan tai tulipalon jälkeen.[5] Kyseiset rajaukset ovat täysin loogi-
sia, kun ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa kaikki kantavat rakenneosat tulisi mitoit-
taa kestämään terrorismin aiheuttama räjähdys, joka on varta vasten suunniteltu vau-
rioittamaan rakenteita. Tällaista onnettomuustilannetta vastaan on täysin mahdotonta
varautua rakenteellisten keinojen avulla, jos kustannukset halutaan pitää kohtuullisina
rakenteiden käyttötarkoituksiin nähden.

Standardi SFS-EN 1991-1-7 jakaa onnettomuustilanteet kahteen kategoriaan, ennalta
määriteltävissä oleviin ja ennalta määrittelemättömiin. Kuvassa 32 on esitetty, kuinka
standardin SFS-EN 1990 luvun 2.1 periaatesäännön (5)P menetelmät (Kuva 31) jakaan-
tuvat SFS-EN 1991-1-7 mukaan määriteltävien ja ennalta määrittelemättömien onnet-
tomuustilanteiden kesken. Kuvia 31 ja 32 tarkasteltaessa on nähtävissä, että osa mene-
telmistä on jätetty oikean puoleisesta lokerosta pois, käyden näin ollen ainoastaan mää-
riteltävissä oleviin onnettomuustilanteisiin. Kuitenkin osaa näistäkin menetelmistä voi-
daan hyödyntää ennalta määrittelemättömän onnettomuustilanteen tapauksessa. Kyseis-
ten menetelmien soveltamisesta ei ole annettu esimerkkejä tai ohjeita ennalta määritte-
lemättömien onnettomuustilanteiden tapauksiin, joten niiden käyttöä tulee harkita ta-
pauskohtaisesti ja niiden sopivuuden varmistaminen jää suunnittelijan vastuulle.
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Kuva 32. SFS-EN 1991-1-7 vaurioitumisen estämisen menetelmät.

Molempien lokeroiden tehtävänä on ottaa huomioon onnettomuustilanteet sekä rajoittaa
tai estää jatkuvan sortuman etenemistä. Ennalta määrittelemättömän onnettomuustilan-
teen menetelmät kuuluvat paikallisen vaurion laajuuden rajoittamiseen perustuviin toi-
mintaperiaatteisiin. Määriteltävissä oleviin onnettomuustilanteisiin pystytään varautu-
maan ennalta helposti, sillä näiden kuormitukset pystytään riittävissä määrin tunnista-
maan ennalta, jolloin rakenneosat pystytään suunnittelemaan niin, että niillä on riittävä
kestävyys onnettomuustilanteessa.
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Standardi SFS-EN 1991-1-7 esittää jatkuvan sortuman estämiseksi kolme menetel-
mää:[5]

· avainasemassa olevan rakenneosan suunnittelu kuormalle Ad,
· sidevoimamenetelmät ja vaihtoehtoiset kuormansiirtoreitit,
· sortuman rajoittaminen paikalliseksi.

Rakennuksen seuraamusluokalla on vaikutusta siihen mitä edellä mainituista menetel-
mistä voidaan käyttää jatkuvan sortuman rajoittamiseksi. Standardin SFS-EN 1991-1-7
liitteessä A esitetään tarkemmat seuraamusluokitukset kuin standardissa SFS-EN 1990.

Taulukko 6. Seuraamusluokat SFS-EN 1991-1-7.[5]

Seuraamusluokassa 1 ei tarvitse käyttää mitään edellä mainittuja menetelmiä, kun ra-
kennus on suunniteltu ja rakennettu standardien EN 1990…1999 mukaan ja sillä on
riittävä vakaus.[5]

Seuraamusluokassa 2a tulee täyttyä seuraamusluokan 1 vaatimukset sekä rakenteisiin
tulee varustaa sidevoimamenetelmän vaatimat siteet.[5] Seuraamusluokassa 2a riittää,
että rakenteeseen on varustettu riittävän tehokkailla vaakasiteillä tai välipohjat on ank-
kuroitu riittävän tehokkaasti pystyrakenteisiin.[5]

Seuraamusluokassa 2b on lähes samat vaatimukset kuin seuraamusluokassa 2a.[5] Kun
seuraamusluokassa 2b käytetään sidevoimamenetelmää, tulee rakenteisiin järjestää seu-
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raamusluokan 2a mukaiset siteet ja lisäksi pystyrakenteet tulee varustaa pystysuuntaisil-
la siteillä.[5] Vaihtoehtoiseksi menetelmäksi sidevoimamenetelmällä suositellaan vaih-
toehtoisten kuormansiirtorakenteiden suunnittelua.[5] Kyseisessä lähestymistavassa
ajatellaan, että jos rakennuksesta poistetaan mikä tahansa kantava seinälohko tai pilari
yksi kerrallaan, tulee rakenteen edelleen pysyä vakaana tai sortuma-ala ei saa ylittää
paikallisen sortuma-alan raja-arvoa.[5]

Seuraamusluokka 3 vaatii rakennuksille järjestelmällistä riskianalyysia, jossa tulee
huomioida kaikki mahdolliset ennalta määriteltävät ja määrittelemättömät onnettomuus-
tilanteet.[5] Standardin SFS-EN 1991-1-7 informatiivisessa liitteessä B on riskianalyy-
sia koskevaa opastusta.

3.2.1 Sidevoimat SFS-EN 1991-1-7 mukaan

Standardin SFS-EN 1997-1-1 informatiivisessa liitteessä A esitetään suositeltavia me-
nettelytapoja vaurion laajuuden rajoittamiselle eri seuraamusluokissa. Seuraamusluokis-
sa 2a ja 2b voidaan käyttää sidevoimamenetelmää, jossa on määritetty vähimmäisside-
voimat pysty- ja vaakarakenteissa. Betonielementtirakenteisissa rakennuksissa tulee
siteiden vaatima jatkuvuus varmistaa liitoksien suunnittelulla ja riittävällä ankkuroinnil-
la. Lisäksi siteiden suunnittelussa voidaan käyttää rakenteilla onnettomuustilanteen osa-
varmuuskertoimia (Taulukko 5), koska ne on suunniteltu toimimaan onnettomuustilan-
teissa.

Standardin SFS-EN 1991-1-7 liitteen A mukaan siteitä mitoittaessa voidaan komponent-
tien lujuutena käyttää murtolujuutta. Kuitenkin murtolujuutta käytettäessä on suositelta-
vaa, että teräksen osavarmuuskertoimena γM,u käytetään arvoa 1,1.[16][17] Eurokoo-
deissa ei ole kuitenkaan annettu murtolujuuden osavarmuuskertoimelle mitään suosi-
tusarvoa. Osavarmuusluvun suuruus perustuukin teräsliitoksien sidevoimakestävyyksien
mitoituksessa käytettyyn suositusarvoon, joka on esitetty useammassa julkaisussa.

Seuraavissa luvuissa esitetyt sidevoimat ovat ainoastaan onnettomuustilanteiden varalle
ja ovat näin ollen rakenteiden vähimmäissidevoimia. Rakenteen normaalin käytön vaa-
timat siteet tulee määritellä tarvittaessa erikseen. Tämän tutkimuksen luvussa 4 on käsi-
telty liitosratkaisuja, joilla sidevoimat voidaan välittää. Lisäksi liitteessä 2 on laskettu
esimerkkitapauksen avulla varastohalliin tarvittavat siteet ja siitä saatuja tuloksia on
tarkasteltu luvussa 6.1. Liitteen 2 tuloksista on huomioitava se, että siinä on tarkasteltu
myös muita sidevoimamenetelmiä, joita on käsitelty tämän tutkimuksen luvuissa 3.4 ja
3.5.4.
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3.2.1.1 Vaakasiteet

Jokainen ylä- ja välipohjataso tulee varustella sisäpuolisilla siteillä ja rengassiteillä, kun
tarkastellaan pilari-palkkirunkoista rakennetta.[5] Rengassiteet sijoitetaan laattatasojen
ympärille ja sisäiset niiden sisäpuolisille alueille.[5] Siteet tulee toteuttaa jatkuviksi ja
niistä tulee vähintään 30 % sijoittaa pilareiden ja seinien ruudukkojen välittömään lähei-
syyteen.[5]

Sisäpuoliset siteet mitoitetaan siirtämään vetokuorma Ti ja rengassiteet vetokuorma
Tp:[5]

	 = max[0,8( + ) 	, 75	 ] (17)

= max[0,4( + ) 	, 75	 ] (18)

missä

s on siteiden jakoväli,
L on siteen jännemitta,
ψ on onnettomuustilannetta vastaava kuormien vaikutusten

yhdistelykerroin (eli ψ1 tai ψ2 standardin SFS-EN 1990
kaavan (6.11b) yhteydessä).

Kun rakennuksen runko muodostuu seinistä, seuraamusluokassa 2a riittää, että ylä- ja
välipohjat sidotaan seiniin sekä käytetään ristikkäisiä seiniä.[5] Kyseisellä järjestelyllä
saadaan muodostettua kennomainen rakenne, jolloin kaikki rakenneosat toimivat yhdes-
sä.[5] Seuraamusluokassa 2b väli- ja yläpohjarakenteisiin järjestetään jatkuvat rengassi-
teet ja sisäpuoliset siteet.[5] Kyseiset siteet tulee suunnitella kaavojen (19) ja (20) mu-
kaisille vetovoimille. Rengassiteet tulee sijoittaa laattojen piirin ympäri laatan 1,2 m
levyisen reunakaistan sisäpuolelle.[5]

= max
( + )

7,5 5 	 / 	, 	 / (19)

= (20)

missä

Ft on 60 kN/m tai 20 + 4ns kN/m, sen mukaan kumpi on suu-
rempi,

ns on kerrosten lukumäärä,
z on pienin seuraavista arvoista:

- 5 kertaa kerroksen vapaa korkeus H (metreinä),
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- suurin pilareiden tai muiden kantavien pystyraken-
neosien keskiviivojen välinen etäisyys metreinä si-
teen suunnasta riippumatta siitä, onko tämän etäi-
syyden suunnassa:

- yksittäinen laatan jänne vai
- palkkien ja laattojen järjestelmä.

Kuva 33. Seinärunkoisen rakennuksen tekijöiden H ja z kuvaus.[5]

Rakennuksen siteinä voidaan käyttää rakenneosia, jotka eivät kannattele muita onnetto-
muuskuormia tai ne on suunniteltu pelkästään kyseiseen tarkoitukseen. Siteet voidaan
toteuttaa valssatuista teräsprofiileista, betonilaatoissa olevista betoniteräksistä tai beto-
ni-teräsliittolaatoissa olevista teräsverkkoraudoituksista ja teräsohutlevystä valmistetus-
ta liittolevyraudoituksesta.[5] Myös näiden yhdistelmien käyttö on mahdollista.[5] Si-
teiden kestävyyden mitoitus ei ole pelkästään riitä, sillä siteiden tulee pystyä siirtämään
edellä mainitut vetovoimat liitoksiensa kautta ympäröiville rakenteille.[5] Tästä syystä
siteiden jatkuvuus ja ankkuroituminen tulee varmistaa. Kuvassa 34 on esitetty teräsra-
kenteisen pilari-palkkirunkoisen rakennuksen sidejärjestelmät.[5]

Kuva 34. Teräsrunkoisen rakennuksen sidejärjestelmät. (a) on 6m teräspalkki
joka toimii sisäpuolisena siteenä, (b) kaikki palkit on suunniteltu siteinä, (c)

rengassiteet, (d) pilariin ankkuroitu side, (e) reunapilari.[5]
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Teräsbetonirakenteissa rungossa teräsbetonipalkkeja ei voi hyödyntää sisäpuolisina si-
teinä standardin SFS-EN 1991-1-7 mukaan.[5] Standardissa esitetystä listauksesta on
luultavammin unohdettu teräsbetonipalkit, koska standardi esittää, että betonilaattojen
raudoituksia voidaan kuitenkin hyödyntää siteinä. Lisäksi teräsbetonipalkit käyttäytyvät
samaan tapaan siteinä kuin teräspalkit, jos palkkien liitosalueille on järjestetty erilliset
siteet ja niiden ankkuroituminen on varmistettu.

Kuvassa 35 on esitetty, miten pilari-palkkirunkoisen rakennuksen sidevoimat määritel-
lään, kun välipohjissa on käytetty ontelolaattoja. Jokaiseen ulkopuoliseen palkkiin ja
laattaan tulee järjestää rengasside, joka on mitoitettu sidevoimalle Tp1 tai Tp2, ja kaikkiin
sisäpuolisiin palkkeihin ja laattoihin täytyy järjestää sisäinen side, joka on vuorostaan
mitoitettu sidevoimalle Ti1 tai Ti2.

Kuva 35. Standardin SFS-EN 1991-1-7 liitteen A mukaisten vaakatason side-
voimien sijoittuminen pilari-palkkirungossa, kun käytetään ontelolaattoja.

Ti1 on sisäpuolisten palkkien siteiden suuntainen sidevoima, Tp1 on ulkoreu-
nan suuntaisten palkkien rengassiteiden sidevoima, Ti2 on sisäpuolisten laat-
tojen siteiden suuntainen sidevoima ja Tp2 on ulkoreunan suuntaisten laatto-

jen rengassiteiden sidevoima.



44

3.2.1.2 Pystysiteet

Pilari- ja seinärunkoisissa rakennuksissa kantavat pystyrakenteet tulee olla sidottuina
perustuksista yläpohjaan asti jatkuvilla siteillä seuraamusluokassa 2b.[5] Pilari- ja seinä-
runkoisissa rakennuksissa käytettävät sidevoimat määritellään eri tavoin.

Pilarirunkoisessa rakennuksessa tulee varmistua, että pilareiden väliset liitokset pystyvät
välittämään onnettomuustilanteen tuottaman vetokuorman. Vetokuorman mitoitusarvo-
na käytetään suurinta pystysuuntaista pysyvän ja muuttuvan kuorman mitoitusarvon
reaktiota.[5]

Kantaville seinille on esitetty 4 ehtoa sidevoimien määrittämiseksi. Ensimmäisen vaa-
timuksen mukaan on että, jos seinärakenne on muurattu tulee sen paksuus olla vähintään
150 mm ja puristuslujuus 5 MPa. Toisena seinän vapaa korkeus H mitattuna väli- tai
yläpohjien väliltä on enintään 20 kertaa seinän paksuus metreinä. Kolmantena pys-
tysiteet ryhmitellään enintään 5 m keskiövälein pitkin seinää ja ne ovat enintään 2,5 m
etäisyydellä seinän vapaasta päästä. Viimeisenä vaatimuksena seinälle on esitetty, että
sen pystysiteiden tulee kestää pystysuuntaisen vetokuorma T.[5]

= max
34	
8000 	, 1000	 /

(21)

missä

A on seinän poikkileikkauspinta-ala vaakatasossa neliömil-
limetreinä, jossa ei oteta huomioon ei-kantavan kuorimuu-
rin poikkileikkausalaa.

3.2.2 Avainasemassa olevan rakenneosan suunnittelu kuor-
malle Ad

Standardi SFS-EN 1991-1-7 määrittelee avainasemassa olevan rakenneosan seuraavasti:
”avainasemassa oleva rakenneosa kantava rakenneosa, josta koko muun rakenteen sta-
biilius riippuu”.[5] Avainasemassa olevaksi rakenneosaksi määritellään informatiivisen
liitteen A mukaan myös rakenneosat, joiden vaurioituminen aiheuttaa sortuman, joka on
suurempi kuin sallitun sortuma-alan raja-arvo.[5] Avainasemassa olevaksi rakenneosak-
si luokitellaan siis kaikki rakenneosat, joiden vaurioituminen aiheuttaa vaaran rakenteen
stabiiliuden menetykselle tai sen vaurioituminen aiheuttaa sortuman, joka ylittää sallitun
rajan. Tällaisia rakenteita voivat olla esimerkiksi pilari, palkki, laatta, rakenneosien lii-
tos, jäykistävä seinä, jne. Suomessa avainasemassa olevaksi rakenneosaksi on yleensä
luokiteltu ainoastaan pilarit ja kantavat seinät, koska Suomen kansallisessa liitteessä
puhutaan ainoastaan kyseisistä rakenneosista avainasemassa olevan rakenneosan yhtey-
dessä.[7]
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Avainasemassa olevan rakenneosan onnettomuustilanteen tarkasteluun annetaan yhdek-
si vaihtoehtoiseksi menetelmäksi sen suunnitteleminen kuormalle Ad. Kyseinen kuorma
voi olla pistekuorma tai tasan jakautunut ja se voi esiintyä vapaasti missä tahansa avain-
asemassa olevassa rakenneosassa tai siihen kiinnitetyssä komponentissa.[5] Suositusar-
voksi standardi SFS-EN 1991-1-7 antaa tasaisesti jakaantuneelle kuormalle 34 kN/m2.
Kansalliselle liitteelle annetaan mahdollisuus muuttaa onnettomuuskuormamallia ja
mitoituskuormaa Ad.[5] Kuorman suuruudella, tyypillä ja sen sijoittamisella on kuiten-
kin suuri merkitys rakenteen kestävyyden suunnittelussa.

Avainasemassa olevan rakenneosan suunnitteleminen kuormalle Ad on osittain hanka-
laa, koska kuorman suuruutta tai sen sijoittumista ei voida ennustaa. Näin ollen kyseistä
menetelmää käytettäessä ei voida saada varmuutta siitä, miten hyvin se estää todellisuu-
dessa jatkuvan sortuman. Menetelmä ei ota huomioon mitenkään standardin SFS-EN
1990 luvun 2.1 periaatesäännössä (4)P (kts. Kuva 31) esitettyä vaatimusta inhimillisen
erehdyksen takia syntyvästä vauriosta. Myöskään se ei kuulu suoranaisesti mihinkään
standardin SFS-EN 1990 luvun 2.1 periaatesäännön (5)P esittämiin menetelmiin.

Avainasemassa olevaa rakenneosaa ei pidä kuitenkaan ymmärtää sellaiseksi rakenne-
osaksi, joka tulee aina suunnitella onnettomuuskuorman Ad varalle. Rakenneosalle voi-
daan valita mikä tahansa kuvan 2 oikean puoleisen haaran menetelmistä, kun tarkastel-
laan ennalta määrittelemätöntä onnettomuustilannetta. Kyseistä ajattelua tukee se miten
avainasemassa oleva rakenneosa määritetään sekä se, että 2 vasemmassa reunassakin
esiintyy termi ”avainasemassa oleva rakenneosa”, mutta se on esitetty standardissa SFS-
EN 1991-1-7 tekstitasolla luvussa 3.2 soveltamissäännön (3) kohdassa c.1. Näin ollen
avainasemassa olevan rakenneosan suunnittelussa on käytettävissä useita vaihtoehtoisia
menetelmiä.

3.2.3 Vaihtoehtoiset kuormansiirtorakenteet

Seuraamusluokassa 2b jatkuvan sortuman rajoittamisen vaihtoehdoksi suositellaan vaih-
toehtoisten kuormansiirtorakenteiden suunnittelua.[5] Kyseinen menetelmä on todella
tehokas ja luotettava, ja sen käyttäminen on mahdollista myös seuraamusluokassa 3.
Menetelmässä ajatellaan, että rakenteisiin muodostuu onnettomuustilanteissa plastisia
niveliä sekä köysi- ja kalvorakenteita, joiden avulla rakenne pystyy kannattelemaan
kuormat vaurioalueen yli.

Vaihtoehtoisen kuormansiirtorakenteen suunnittelu aloitetaan siitä, että rakenteesta aja-
tellaan yksitellen poistetuksi kantavia rakenneosia ja selvitetään, miten sen poistaminen
vaurioittaa rakennetta.[5] Vaurioitumisen perusteella tarkastellaan, kuinka suuren sor-
tuman se aiheuttaa ja miten kuormat voidaan vaihtoehtoisesti siirtää ympäröiville ra-
kenneosille vaurioituneelta rakenneosalta. Vaihtoehtoisen kuormansiirtorakenteen
suunnittelussa käytettävä kuormitus on pysyvien ja muuttuvien kuormien onnettomuus-
tilanteen kuormitusyhdistelmä.
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Rakenteiden suunnittelussa on pyrittävä tekemään rakenteista hyperstaattisia ja raken-
neosien välisten liitosten jatkuvuus suunnitellaan huolella. Jos rakenne suunnitellaan
niin, että siihen on mahdollista muodostua plastisia niveliä tai rakenneosilla on muuten
riittävä kiertymiskyky, voi rakenteeseen muodostua köysirakenne. Köysirakenteen avul-
la ajatellaan, että vaurioituneen pystyrakenteen kuormitukset voidaan siirtää, sitä ympä-
röiville rakenneosille köysivoimien avulla, jolloin kyseisten rakenneosien suunnittelussa
joudutaan huomioimaan tästä syntyvät pysty- ja vaakakuormien lisäykset. Köysiraken-
teiden ja plastisten nivelten yhteistoiminta etenee seuraavalla tavalla, kun pystyrakenne-
vaurioituu:[22]

1. Alkuvaiheessa palkit käyttäytyvät kimmoisasti ja kantavat kuormat taivutuksel-
la. Tukien läheisyyteen ja jänteen puoliväliin alkaa kehittyä plastisia niveliä.

2. Kuormituksen ja siirtymien kasvaessa plastisten nivelten kiertymät kasvavat, jol-
loin rakenteen plastisten nivelten kohdalla taivutusmomentti on saavuttanut plas-
tisen arvonsa. Rakenne toimii tällöin plastisena mekanismina.

3. Siirtymien kasvaessa, plastisten nivelten nivelkiertymä kasvaa ja rakenne alkaa
kantaa myös köysirakenteena, jolloin osa kuormista siirtyy normaalivoimien ja
taivutuksen avulla. Normaalivoimat esiintyvät rakenteessa tällöin vetona.

4. Plastisten nivelten kiertymän lisääntyessä plastisen mekanismin osuus pienenee
rakenteen kantokyvyssä ja lopulta rakenne toimii pelkkänä köysirakenteena.

5. Rakenteen muodonmuutoskyvyn ylittyessä rakenne murtuu lopullisesti.

Jos rakenteeseen ei pysty muodostumaan plastisia niveliä, pyrkii rakenne siirtymään
onnettomuustilanteessa suoraan vaiheeseen 4, jolloin rakenne siirtää kuormia ainoastaan
vedon avulla. Edellytyksenä pelkän köysirakenteen muodostumiselle on, että rakenteella
on riittävä kiertymiskyky ja vetokapasiteetti.

Rakenneosien ja siteiden mitoituksessa käytetään onnettomuustilanteen materiaalien
osavarmuuskertoimia. Betonirakenteiden osavarmuuskertoimet on esitetty taulukossa 5.
Lisäksi siteiden suunnittelussa voidaan käyttää murtolujuutta, kuten sidevoimamene-
telmien yhteydessä on esitetty.

3.2.4 Riskianalyysi

Seuraamusluokan CC3 rakenteilta edellytetään riskianalyysin suorittamista.[5] Riski-
analyysin tarkoituksena on selvittää rakenteen ennakoitavissa olevat ja ennalta tunte-
mattomat vaaratilanteet sekä selvittää niiden aiheuttamat seuraamukset.[5] Näiden pe-
rusteella valitaan käytettävät toimenpiteet ja toteutustavat. Kuvassa 36 on esitetty yksi
mahdollinen malli riskianalyysistä. Standardin SFS-EN 1991-1-7 informatiivisessa liit-
teessä B esitetään tarkemmin riskianalyysin kulkua.
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Kuva 36. Riskianalyysin yleiskatsaus.[5]

Riskianalyysissa voidaan rajoittaa valittavissa olevia toimenpiteitä jatkuvan sortuman
estämiseksi tai muuttaa hyväksyttäjä sortuma-aloja.[5] Riskianalyysin perusteella voi-
daan hyväksyä riskinotto, mutta tämä tulee olla hyvin mietitty ja se tulee olla hyvin pe-
rusteltu.[5] Vaihtoehtoisesti riskianalyysin avulla voidaan riskin realisoituminen estää
täysin tai lieventää sen aiheuttamia seuraamuksia.[5]

Riskianalyysi tulee suorittaa hankkeen alkuvaiheessa, koska sen tuloksilla voi olla hyvin
suuri vaikutus käytettävien menetelmien valintaan sekä kustannusten muodostumiseen.
Riskinanalyysin laatiminen kuuluu päärakennesuunnittelijan tehtäviin, mutta se tulisi
tehdä yhdessä tilaajan tai käyttäjien edustajan, pääsuunnittelijan ja viranomaisten kans-
sa, jotta oikeat valinnat saataisiin tehtyä. Tällöin myös näiden valintojen aiheuttamat
seuraamukset tulisivat kaikkien osapuolten tietoon. Samalla pystyttäisiin vaikuttamaan
rakenteiden valintaan, jotta rakenteille saadaan riittävä turvallisuus ja. Laadittu riskiana-
lyysi kuuluu muiden suunnittelijoiden lähtötietoihin, jonka avulla he pystyvät tuotta-
maan tavoitellun tasoiset suunnitelmat. Riskianalyysi tulee myös toimittaa urakoitsijoil-
le ja tuotetoimittajille, jos se sisältää heitä koskevia vaatimuksia.

3.3 SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI

Kansallisissa liitteissä eli NA:ssa (National Annex) esitetään ne Eurokoodien sallimat
kansalliset valinnat parametrien ja menetelmien osalta, jotka tulee aina huomioida
suunnittelussa maakohtaisesti. Kansallisen liitteen yhteydessä on myös mahdollista esit-
tää ristiriidaton täydentävä informatiivinen liite eli NCCI (Non-contradictory comple-
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mentary information). NCCI liitteessä voidaan esittää Eurokoodien kaavoihin liittyviä
selityksiä ja vertailua vanhoihin menetelmiin.[24] Liitteessä esitetyt selitykset ja vertai-
lut eivät saa kuitenkaan olla ristiriidassa Eurokoodeihin.[24]

Standardista SFS-EN 1991-1-7 on tehty Suomen kansallinen liite ja sen yhteydessä on
esitetty ristiriidaton täydentävä informatiivinen liite, mitä kutsutaan SFS-EN 1991-1-7
NA+NCCI. Suomen NA:ssa esitetyssä NCCI:ssä on kuitenkin esitetty uusia ohjeita ja
vaatimuksia, jotka poikkeavat standardissa SFS-EN 1991-1-7 esitetyistä. NCCI:n esit-
tämät poikkeamat alkuperäiseen standardiin ovat juuri ristiriidassa NCCI:n perusmääri-
telmän kanssa, jonka seurauksena herääkin kysymys, onko SFS-EN 1991-1-7
NA+NCCI lain mukainen. Koska Suomessa on kuitenkin tällainen kirjoitettu, joudutaan
sitä noudattamaan niin kauan kunnes siihen tehdään mahdolliset korjaukset tai se kumo-
taan.

Suomen NA:ssa on hylätty standardin SFS-EN 1991-1-7 informatiivinen liite A ja se on
korvattu NCCI:ssä esitetyillä vaatimuksilla. NCCI sisältää lähestulkoon alkuperäisen
informatiivisen liitteen A sisältämät asiat, joihin on tehty muutoksia. Suurimpana erona
NCCI:n ja informatiivisen liitteen A välillä on seuraamusluokkien määrä, seuraamus-
luokissa käytettävät menetelmät ja sidevoimiin liittyvät laskentakaavat. Taulukossa 7 on
esitetty, miten SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI mukaan erikokoiset ja eri käyttötarkoituk-
sen rakennukset jaotellaan eri seuraamusluokkiin.
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Taulukko 7. Seuraamusluokkien jaottelu SFS-EN 1991-1-7+NA+NCCI mukaan.[7]

Suomen kansallisen liitteen yhteydessä oleva NCCI esittää samaan tapaan suositeltavat
toimintaperiaatteet eri seuraamusluokille kuten SFS-EN 1991-1-7 informatiivisessa liit-
teessä A. Kuitenkin NCCI:n suosittelemat toimintaperiaatteet eroavat SFS-EN 1991-1-7
esittämiin nähden jossain määrin.

Seuraamusluokassa 1 ei tarvitse käyttää mitään erityistä menetelmää, kun rakennus on
suunniteltu ja rakennettu standardien EN 1990…1999 mukaan sekä se täyttää normaa-
listi vallitsevan mitoitustilanteen.[7]

Seuraamusluokassa 2a tulee täyttyä seuraamusluokan 1 vaatimukset sekä rakenteisiin
tulee varustaa NCCI:n sidevoimamenetelmän vaatimat siteet.[7] Seuraamusluokan 2a
siteet muodostuvat vaakasiteistä ja kantavien pystyrakenteiden ja välipohjan välisistä
siteistä.[7]

Seuraamusluokan 2b rakenteilla on samat vaatimukset kuin seuraamusluokan 2a. Lisäk-
si sidevoimamenetelmää käytettäessä tulee kaikkiin kantaviin pystyrakenteisiin järjestää
pystysuuntaiset siteet.[7] Vaihtoehtoiseksi menetelmäksi suositellaan standardin SFS-
EN 1991-1-7 tapaan vaihtoehtoisten kuormansiirtorakenteiden suunnittelua.[5][7] Mikä-
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li vaihtoehtoista kuormansiirtoreittiä ei voida toteuttaa, voidaan rakenneosa suunnitella
avainasemassa olevana rakenneosana onnettomuuskuorman Ad varalle.[7]

Standardin SFS-EN 1991-1-7 liitteen A seuraamusluokka 3 on pilkottu kahteen seuraa-
musluokkaan 3a ja 3b Suomen kansallisessa liitteessä SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI.
Molemmissa seuraamusluokissa on mahdollista suunnitella rakenneosat avainasemassa
olevan rakenneosan onnettomuuskuorman Ad varalle, jos muita menetelmiä ei ole mah-
dollista käyttää tai niiden käyttäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa.[7]

Alkuperäisestä standardista poiketen seuraamusluokassa 3a ei vaadita riskianalyysin
tekoa ja rakenteeseen riittää sidevoimamenetelmän käyttö tai vaihtoehtoisen kuorman-
siirtorakenteen suunnitteleminen.[7] Suomen kansallisessa liitteessä on esitetty seuraa-
musluokalle 3a omat sidevoimamenetelmän laskentakaavat.[7]

Seuraamusluokassa 3b vaaditaan riskianalyysin suorittamista ja lisäksi rakenteille tulee
suunnitella aina vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti.[7] Riskianalyysi tulisi toteuttaa
standardin SFS-EN 1991-1-7 liitteen B tapaisella lähestymistavalla. Jos vaihtoehtoista
kuormansiirtoreittiä ei voida toteuttaa, tulee rakenne suunnitella avainasemassa olevan
rakenneosan onnettomuuskuorman Ad varalle.[7]

3.3.1 Sortuma-ala ja avainasemassa oleva rakenneosa

Standardin SFS-EN 1991-1-7 Suomen kansallisessa liitteessä on valittu monikerroksis-
ten rakennusten sallitun sortuman raja-arvoksi 15 % kyseisen kerroksen lattiapinta-
alasta, kuitenkin enintään 100 m2 kerroksessa.[7] Sortuma saa syntyä kahdessa päällek-
käisessä kerroksessa.[7] Kyseisen sallitun sortuman raja-arvo on sama kuin standardin
SFS-EN 1991-1-7 esittämä suositusarvo. Kuvassa 37 on esitetty kuinka hyväksytyn
paikallisen vaurion pinta-ala määritettään.
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Kuva 37. Monikerroksisen rakennuksen hyväksyttävä sortuma-ala. (A) pai-
kallinen vaurio ja (B) poistetuksi ajateltu pilari. Muokattu lähteestä [7]

Suomen kansallisessa liitteessä on lisäksi valittu hallimaisille rakennuksille oma sallitun
sortuman raja-arvo. Hallimaisissa rakennuksissa sortuma saa syntyä vain yhteen kerrok-
seen ja sen suuruus riippuu, siitä onko vaurio rakennuksen keskellä vai reunalla.[7] Jos
rakennuksen keskellä oleva pilari vaurioituu, saa sallitun sortuman ala olla neljä pilari
ruutua, eli pilariin tukeutuvien pääkannattimien yhteenlaskettu pituus kertaa pääkannat-
timien välinen etäisyys kerrottuna kahdella.[7] Pilarin ollessa reunalla saa sortuman ala
olla tästä puolet[7]. Kun vaurio syntyy pääkannattajaan, saa sortuma olla ainoastaan
puolet edellä mainituista arvoista riippuen siitä, onko pääkannattaja keski- vai reuna-
alueella.[7] Kuvassa 38 on havainnollistettu hallimaisen rakennuksen sallitun sortuma-
alan määritystä.
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Kuva 38. Hyväksyttävän vaurioitumisen laajuus hallimaisissa rakennuksissa.
(A) on paikallinen vaurio ja (B) poistettavaksi ajateltu pilari. Muokattu läh-

teestä [7]

Avainasemassa olevan rakenneosan suunnittelussa käytetylle kuormalle Ad ja kuormi-
tusmallille on annettu kansallisen valinnanmahdollisuus.[5] Kuorman suuruudeksi on
valittu Suomessa 50 kN ja se vaikuttaa rakenteissa vapaan kerroskorkeuden puolivälissä
vaakasuuntaan.[7] Pilareille kuorma on pistekuorma ja seinille kuorma voidaan jakaa
viivakuormaksi 3 metrin matkalle.[7]

3.3.2 Sidejärjestelmä

Suomen kansallisessa liitteessä SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI:ssä on hylätty standardin
SFS-EN 1991-1-7 informatiivinen liite A, jossa on esitetty muun muassa edellä esitetyn
luvun 3.2.1 sidevoimat. Kyseisen liitteen tilalle on kirjoitettu ristiriidaton täydentävä
informatiivinen liite eli NCCI (Non-contradictory complementary information). Liit-
teessä esitetään Suomessa käytettävät sidevoimien laskentakaavat seuraamusluokissa
2a, 2b ja 3a. Standardista SFS-EN 1991-1-7 poiketen NCCI sallii seuraamusluokan 3a
rakenteiden yhteydessä sidevoimamenetelmän käytön.

3.3.2.1 Laattojen ja palkkien vaakasiteet

Jokainen väli- ja yläpohjataso tulee varustaa vaakasiteillä, jotka muodostuvat myös
NCCI:ssä rengas- ja sisäpuolisista siteistä. Sijoittelussa käytetään samaa periaatetta kuin
SFS-EN 1991-1-7:ssa, eli vähintään 30 % siteistä tulee olla pilarien ja seinien ruuduk-
kolinjojen välittömässä läheisyydessä ja ne voidaan koota palkkikaistoihin kuvan 39
tapaan.[7] Seuraamusluokan 3a sidevoimien laskentakaavat eroavat seuraamusluokkien
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2a ja 2b laskentakaavoista. Kaavoissa esiintyvällä seinän nimellispituudella tarkoitetaan
betoniseinien tapauksessa sivusuuntaisena tukena toimivien pystysuuntaisten rakenne-
osien välistä etäisyyttä, mutta kuitenkin se on korkeintaan 2,25 kertaa kerroskorkeus.[7]

Seuraamusluokkien 2a ja 2b rengas- ja sisäpuolisten siteiden sidevoimat:[7]

= max[ ∙ 20	 / 	, 70	 ],  kun gk ³ 2,0 kN/m2 (22)

= max[ ∙ 3	 / 	, 10	 ], kun gk £ 1,0 kN/m2 (23)

missä

s on sisäpuolisilla siteillä siteiden väli keskeltä keskelle ja
rengassiteillä rengassiteen ja lähimmän sisäpuolisen siteen
väli jaettuna kahdella lisättynä etäisyydellä rakenteen reu-
naan,

gk on vaakarakenteen pysyvien kuormien ominaisarvo, kuor-
man ollessa välillä 1,0…2,0 kN/m2 sidevoimat voidaan in-
terpoloida.

Kuva 39. Sidevoimien kertymäleveydet pilari-palkki-rungossa, kun rakentei-
den seuraamusluokka on 2a tai 2b. Muokattu lähteestä [7].

Seuraamusluokan 3a rengas- ja sisäpuoliset siteet:[7]

= max
∙ 0,8( + S )

6,5 5 		,			 (24)

missä
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Ft on 48 kN/m tai (16 + 2,1ns)  kN/m sen mukaan, kumpi on
pienempi,

gk on vaakarakenteen pysyvän kuorman ominaisarvo,
ψi on muuttuvan kuorman yhdistelykerroin onnettomuusraja-

tilassa,
qk on vaakarakenteen muuttuvan kuorman ominaisarvo,
s on sisäpuolisilla siteillä siteiden väli keskeltä keskelle ja

rengassiteillä rengassiteen ja lähimmän sisäpuolisen siteen
väli jaettuna kahdella lisättynä etäisyydellä rakenteen reu-
naan,

ns on kerrosten lukumäärä,
z on pilareiden tai seinien keskiviivojen välinen etäisyys si-

teen suunnassa tai siteen ollessa kantavan seinän suunnassa
poistettavan seinälohkon nimellispituus jaettuna kahdella.

Kuva 40. Sidevoimien kertymäleveydet pilari-palkki-rungossa, kun rakentei-
den seuraamusluokka 3a. Muokattu lähteestä [7].

Kuva 41. Sidevoimien kertymäleveydet seinä-laatta-rungossa, kun rakentei-
den seuraamusluokka 3a. Muokattu lähteestä [7].
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Sisäpuoliset ja rengassiteet tulee tehdä jatkuviksi. Ne voivat olla puuta tai teräs- tai
alumiiniprofiileja, betonirakenteissa olevia betoniteräksiä tai betoni-teräs liittolaatoissa
olevia verkkoraudoitteita ja teräsohutlevystä valmistettuja liittolevyraudoituksia. Myös
edellä mainittujen yhdistelmiä voidaan käyttää.[7]

3.3.2.2 Seinien ja pilareiden vaakasidonta tasoihin

Reunapilarit ja -seinät tulee sitoa jokaiseen väli- ja yläpohjatasoon.[7] Käytettävän side-
voiman suuruus riippuu tasojen pysyvän kuorman ominaisarvosta gk ja rakenteiden seu-
raamusluokasta.[7]

Seuraamusluokissa 2a ja 2b reunapilareiden ja -seinien väli- ja yläpohjasiteiden tulee
pystyä välittämään seuraavat voimat:[7]

= min 20	 ∙ 	,			150	 , kun gk ³ 2,0 kN/m2 (25)

= min 3	 ∙ 	,			150	 , kun gk £ 1,0 kN/m2 (26)

missä

s on sidevoiman kertymisleveys, joka lasketaan kantavien
pystyrakenteiden vapaiden välien etäisyyksien puolestavä-
listä puoleenväliin tai ulkonurkissa reunoille asti. (kts. Ku-
va 42)

Pysyvien kuormien ominaisarvon gk ollessa välillä 1,0…2,0 kN/m2 sidevoimat interpo-
loidaan seuraamusluokissa 2a ja 2b.[7]

Pysyvien kuormien ominaisarvon gk ollessa pienempi kuin 2,0 kN/m2, voidaan sidevoi-
mat määrittää hankekohtaisesti seuraamusluokassa 3a.[7] Kun pysyvien kuormien omi-
naisarvo gk on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,0 kN/m2 seuraamusluokassa 3a, tulee reu-
napilarit ja -seinät sitoa väli- ja yläpohjatasoihin seuraavalle sidevoimalle:[7]

= min ∙
ℎ

2,5	 ∙ 	,			2 ∙ ∙ (27)

missä

Ft on 48 kN/m tai (16 + 2,1ns)  kN/m sen mukaan, kumpi on
pienempi,

ns on kerrosten lukumäärä,
h on kerroskorkeus,
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s on sidevoiman kertymisleveys, joka lasketaan kantavien
pystyrakenteiden vapaiden välien etäisyyksien puolestavä-
listä puoleenväliin tai ulkonurkissa reunoille asti. (kts. Ku-
va 42)

Kuva 42. Reunapilareiden ja seinien sidevoimien kertymäleveydet väli- ja
yläpohjatasoihin sidottaessa.[7]

3.3.2.3 Pystyrakenteiden pystysiteet

NCCI esittää pystysiteille vaatimukseksi, että jokainen pilari ja seinä tulee varustaa jat-
kuvalla sidonnalla perustuksista yläpohjatasoon.[7] Siteet tulee suunnitella pystysuun-
taiselle vetokuormalle, jonka suuruus määräytyy yhdessä kerroksessa kertyvästä pys-
tysuuntaisesta reaktiosta.[7] Tarkasteltava kerros valitaan sen mukaan, mikä tuottaa
suurimman pystysuuntaisen reaktion.[7] NCCI:n esittämät vaatimukset ovat näin ollen
täysin samat kuin standardin SFS-EN 1991-1-7 liitteen A esittämät. SFS-EN 1991-1-7:n
liitteestä A poiketen NCCI antaa seinien osalta pystysiteiden ryhmittelyyn ohjeeksi, että
ne saavat olla korkeintaan 6 m etäisyydellä toisistaan ja korkeintaan 3 m päässä vapaas-
ta reunasta, kun taas SFS-EN 1991-1-7 esittää etäisyyksien olevan korkeintaan 5 m ja
2,5 m.[5][7]

3.4 Sidejärjestelmät SFS-EN 1992-1-1 mukaan

Sidejärjestelmän laskentaan liittyviä vaatimuksia esitetään myös standardissa SFS-EN
1992-1-1 luvussa 9.10. Kyseiset vaatimukset tulee ottaa huomioon standardin SFS-EN
1991-1-7 vaatimusten lisäksi ja niiden tehtävänä on rajoittaa jatkuvaa sortumaa.[14]
Standardin SFS-EN 1992-1-1 esittämät siteet ovat vähimmäisraudoituksia, eivätkä ne
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ole lisäyksiä muiden rakennetarkastelujen vaatimiin raudoituksiin.[14] Kyseinen stan-
dardi vaatii rakenteisiin suunniteltavaksi seuraavat siteet ja niissä voidaan hyödyntää
osittain tai kokonaan rakenneosien omia raudoitteita:[14]

· laatasto varustetaan ympäri kiertävällä rengasraudoituksella
· laatastoon sijoitetaan kahteen suuntaan olevat sisäiset siteet
· pilarit ja seinät tulee sitoa vaakasuunnassa tasoon
· pystysiteet pystyrakenteille

Standardi SFS-EN 1992-1-1 antaa myös lisäohjeistukseksi elementtirakenteille, että
kapeissa elementtisaumoissa siteitä ei saa normaalisti käyttää limijatkoksia, vaan jat-
kokset tulee tehdä mekaanisesti esimerkiksi hitsaamalla.[14]

3.4.1 Palkkien ja laattojen vaakasiteet

Rengasraudoitus tulee sijoittaa samaan tapaan kuin SFS-EN 1991-1-7 mukaan, enintään
1,2 m etäisyydellä laatan reunasta.[14] Rengasraudoitus voi sisältää sisäpuolisen siteen
raudoitusta.[14] Rengasraudoituksen edellytetään ottavan kuorman Ftie,per:[14]

, = max[ 	, ] (28)

missä

Ii on reunimmaisen jänteen pituus,
q1 on suositusarvoltaan 10 kN/m, sallitaan kansallinen valin-

ta,
Q2 on suositusarvoltaan 70 kN, sallitaan kansallinen valinta.

Sisäpuoliset siteet tulee asettaa palkkien ja laattojen suuntaisesti. Kohtisuoraan palkkei-
hin nähden sijoitettava raudoitus tulee viedä jatkuvana palkin kummallakin puolella
olevaan laattakenttään.[14] Molemman suunnan siteiden täytyy pystyä kantamaan
kuorma Ftie,int.[14] Kuorman suuruuden suositusarvoksi on 20 kN/m ja sille on sallittu
kansallinen valinta.[14] Sidevoiman suuruus on tällöin:[14]

= , ∙ (29)

missä

s sidevoiman kertymäleveys, joka lasketaan viereisten sitei-
den vapaiden välien puolestavälistä puoleenväliin.

Jos sideraudoitusta ei voida asettaa kohtisuoraan laattoja vastaan, voidaan sideraudoitus
ryhmittää palkkikaistoihin palkin ja laatan saumaan.[14] Tällaisia palkkikaistoja voivat
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olla esimerkiksi ontelolaattojen ja palkin väliset saumat. Ryhmitettyjen siteiden täytyy
kantaa tällöin kuorma Ftie:[14]

= max
( + )

2 	 ,
(30)

missä

I1, I2 ovat palkin molemmilla puolilla olevien välipohjalaattojen
jännemitat metreinä,

q3 on suositusarvoltaan 20 kN/m, sallitaan kansallinen valin-
ta,

Q4 on suositusarvoltaan 70 kN, sallitaan kansallinen valinta

Suomen kansallisessa liitteessä on esitetty enimmäisarvo Ftie, joka on 150 kN.[15] Kui-
tenkaan tällaiseen rajoittamiseen standardi SFS-EN 1992-1-1 ei anna mahdollisuutta,
joten kyseinen rajoitus on virheellinen. Kansallisessa liitteessä ei ole muutettu arvoja q1,
Q2, Ftie,int, q3 tai Q4, joten Suomessa käytetään standardin esittämiä suositusarvoja.[15]

3.4.2 Pilareiden ja seinien vaakasidonta tasoihin ja pystysiteet

Reunoilla ja nurkissa sijaitsevat pilarit ja seinät tulee sitoa samaan tapaan väli- ja ylä-
pohjatasoihin kuin SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI:ssä on esitetty. Siteitä edellytetään
siirtämään seuraava voima:[14]

, = min	 , ∙ 	,			150	 (31)

missä

Ftie,fac on vetovoima, jonka suuruus 20 kN/m,
A on kuorman kertymäleveys, joka on pilariväli ulkoreunan

suunnassa metreinä. Nurkkapilarin tapauksessa käytetään
pidemmän pilarivälin puolikasta.

Standardin 1992-1-1 esittämälle Ftie,fac arvolle sallitaan kansallinen valinta, kuten myös
Ftie,col enimmäisarvolle.[14] Suomen kansallisessa liitteessä ei ole kuitenkaan tehty kan-
sallisia valintoja, minkä vuoksi standardin kaavoja käytetään sellaisinaan.[15]

3.5 Betoninormikortti 23 EC

Suomen Betoniyhdistys r.y. on kirjoittanut Betoninormikortti 23 EC:n, jossa käsitellään
liitosten suunnittelua ennalta määrittelemättömien onnettomuustilanteiden varalle Euro-
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koodin mukaan.[6] Normikortissa keskitytään jatkuvan sortuman problematiikan käsit-
telyyn ja kuinka jatkuva sortuma voidaan estää tai rajoittaa betonirakenteisissa raken-
nuksissa. Esitetyt menetelmät perustuvat standardissa SFS-EN 1991-1-7 ja sen Suomen
kansallisessa liitteessä esitettyihin vaatimuksiin ja ohjeisiin.

Betoninormikortti 23 EC:ssä on jaettu ennalta määrittelemättömistä onnettomuustilan-
teista aiheutuvien riskien pienentämisen menetelmät kahteen lohkoon:[6]

1. Paikallisen vaurion estäminen
a. sortumavaaran poistaminen tai vähentäminen rakenteellisin toimenpitein
b. mitoitus avainasemassa olevana rakenneosana SFS-EN 1991-1-7 NA

mukaisille onnettomuuskuormille
2. Rajoitetaan paikallisen vaurion laajeneminen

a. korvaavan rakennesysteemin käyttö
b. liitosten mitoitus Betoninormikortti 23 EC:n mukaisille sidevoimille

Paikallisen vaurion estävien menetelmien tehtävänä on estää vaurion syntymisen mah-
dollisuus, jolloin sortumaa ei pääse syntymään. Paikallisen vaurion rajoittamisen mene-
telmissä sallitaan paikallisen sortuman tai vaurion syntyminen, mutta sen laajeneminen
estetään.

Betoninormikorttia käytettäessä tulee kuitenkin muistaa, että se on yhdistys tason jul-
kaisu ja sen noudattamista ei edellytetä. Myöskään normikortin esittämillä vaatimuksilla
ei voida korvata alkuperäisen standardin esittämiä, jos ne tuottavat rakenteille heikom-
man varmuuden tai luotettavuuden kuin alkuperäiset standardit.

3.5.1 Sortumavaaran poistaminen tai vähentäminen

Sortumavaaran poistaminen tai vähentäminen kuuluu standardin SFS-EN 1990 luvun
2.1 periaatesäännön (5)P menetelmään ”välttämällä, poistamalla tai vähentämällä ra-
kenteeseen kohdistuvia mahdollisia vaaratilanteita”.[4] Kyseisen menetelmän käyttö on
yksi esimerkki siitä, että muitakin standardin SFS-EN 1990 menetelmiä voidaan käyttää
jatkuvan sortuman estämiseksi kuin mitä standardi SFS-EN 1991-1-7 käsittelee.

Sortumavaaran poistaminen tai vähentäminen voidaan toteuttaa rakenteille monella ta-
paa. Kuitenkin käytettyjen menetelmien tulee olla rakenteellisia. Esimerkiksi törmäys
kuorman riski voidaan poistaa asentamalla rakenteen eteen törmäysesteitä.[6] Räjäh-
dyksen yhteydessä rakenteisiin suunnitellaan paineen purkautumisreitit.[6] Paineen pur-
kautumisreitit voidaan toteuttaa niin, että ei-kantavien julkisivuelementtien liitoksien
kestävyys on alhaisempi kuin kantavien, jolloin räjähdyksen yhteydessä ei-kantavat
elementit vaurioituvat vapauttaen räjähdyksen aiheuttaman paineen.[6]
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3.5.2 Avainasemassa oleva rakenneosa

Avainasemassa oleva rakenneosa määritellään Betoninormikortin 23 EC mukaan seu-
raavasti:[6]

”Jos jonkin kantavan pystyrakenteen poistamisen seurauksena paikallinen vaurioalue
tulee suuremmaksi kuin hyväksyttävän alueen suuruus, niin kyseinen rakenneosa on
suunniteltava ns. avainasemassa olevana rakenneosana”

Määrityksestä on unohdettu standardin SFS-EN 1991-1-7 määritelmä, joka on esitetty
tämän tutkimuksen luvussa 3.2.2:

avainasemassa olevaksi rakenneosaksi luokitellaan kaikki rakenneosat, joiden vaurioi-
tuminen aiheuttaa vaaran rakenteen stabiiliuden menetykselle tai sen vaurioituminen
aiheuttaa sortuman, joka ylittää sallitun rajan.

Rakenneosalla tarkoitetaan rakenteeseen kuuluvaa osaa, joka voi olla esimerkiksi palk-
ki, pilari tai laatta. Rakenteella tarkoitetaan rakenneosista muodostuvaa kokonaisuutta,
kuten rakennuksen runkoa.[4]

Suomen kansallisessa liitteessä avainasemassa olevien rakenneosien yhteydessä käsitel-
lään ainoastaan kantavia pystyrakenteita, joiden vaurioituminen aiheuttaa sortuman,
joka ylittää sallitun raja-arvon.[7] Tästä syystä Betoninormikortista on jätetty standardin
SFS-EN 1991-1-7 esittämä määritys avainasemassa olevasta rakenneosasta.

Betoninormikortti 23 EC esittää, että avainasemassa olevat rakenneosat voidaan vaihto-
ehtoisesti mitoittaa kaikille standardissa SFS-EN 1991-1-7 esitetyille onnettomuus-
kuormille.[6] Kyseinen menettelytapa johtaa lähes pakosti epätaloudellisiin rakenteisiin,
jolloin menettelytavan käyttöä tulee harkita. Syynä tähän on se, että rakenteita joudu-
taan suunnittelemaan sellaisille kuormille, joita rakenteisiin ei tule koskaan kohdistu-
maan. Avainasemassa olevat rakenneosat voidaan mitoittaa onnettomuuskuormalle
myös Ad, jonka suuruus on esitetty standardin SFS-EN 1991-1-7 kansallisessa liitteessä
sekä sen sijoittuminen rakenneosaan nähden.[6] Molemmissa tapauksissa kuormitusyh-
distelmät tehdään standardin SFS-EN 1990 mukaisesti.[6]

3.5.3 Korvaavan rakennesysteemin käyttö

Korvaavan rakennesysteemin käytöllä tarkoitetaan samaa asiaa, kuin aikaisemmin käsi-
tellyllä vaihtoehtoisten kuormansiirtorakenteiden suunnittelulla. Rakenne suunnitellaan
onnettomuustilanteen varalle niin, että paikallisen vaurion syntyessä rakenne pystyy
muodostamaan vaihtoehtoisen kuormansiirtoreitin, jonka avulla kuormitukset siirretään
ympäröiville rakenneosille, jolloin vaurion laajeneminen estyy.[6]
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Betoninormikortti 23 EC:ssä korvaavan rakennesysteemin suunnittelussa kehotetaan
hyödyntämään rakenneosien plastisia ominaisuuksia sekä köysi- ja kalvorakenteita.[6]
Kuitenkin elementtirakenteissa kalvorakenteen käyttö on vaikeaa tai jopa mahdotonta,
joten Betoninormikortti 23 EC:ssä on tyydytty pelkän köysirakenteen hyödyntämisen
käsittelyyn.

Köysirakenteen suunnittelu aloitetaan valitsemalla liitoksessa käytettävä raudoitus. Seu-
raavaksi määritetään raudoituksen välittämä maksimivoima sekä sitä vastaava muo-
donmuutos betonissa olevan teräksen kuorman ja siirtymän välinen käyrän, muodon-
muutosenergian ja liukuman perusteella.[6] Köysirakenteen tasapainotilan raudoituksen
venymäksi esitetään noin 2 % ja siirtymän arvoksi L/5…L/4.[6] Kuitenkin raudoituksen
murtovenymä on yleisesti huomattavasti suurempi ja rakenteen lopullinen siirtymä riip-
puu rakenteen kuormitus ja venymä käytöksestä, joka pystytään määrittämään luvussa
2.5 esitetyllä iteratiivisella laskentatavalla.

Kuva 43. Köysirakennemalli. Kuvassa olevat muuttujat Q täytyisi olla Q/2,
jotta kuva vastaisi kaavaa (32).[6]

Kuvassa 43 esitetty normaalivoima N tarkoittaa rakenteen köysivoimaa ja se on korvattu
kaavassa seuraavassa kaavassa muuttujalla S:

= 2 = 2 = 2 … 2,5 (32)

Kaavassa (32) ja kuvassa 43 esitetty muuttuja a on rakenteen siirtymä. Kaavan muuttuja
q on rakenteen päällä olevaa viivakuormaa.

Betoninormikortin 23 EC esittämässä alkuperäisessä kuvassa 43 on virhe, sillä kaava
(32) ei tule toteutumaan, jos rakenteessa on kaksi erillistä kuormaa Q. Kuvassa esitetyt
kuormat tulisi korvata kuormalla Q/2. Tarkempi todistus on esitetty liitteessä 3.

Kaava (32) voidaan sieventää lopun yksikertaiseen muotoon, kun oletetaan siirtymän a
arvoksi L/5…L/4.[6] Jos siirtymän arvo a halutaan määrittää tarkemmin, joudutaan ite-
ratiiviseen laskentaan.
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Kun verrataan Elliottin esittämää kaavaa (15) ja normikortin kaavaan (32), voidaan
huomata kaavojen olevan lähes samat, kun kriittinen siirtymä Δcrit on  0,2L. Kyseisellä
arvolla kaavan (15) kokonaiskertoimen arvo on 2,55, joka on hieman suurempi kuin
esitetty yläraja 2,5.

Korvaavia rakennesysteemejä suunniteltaessa käytetään onnettomuustilanteen osavar-
muuskertoimia, jotka on esitetty taulukossa 5. Standardissa SFS-EN 1991-1-7 esitetään,
että siteitä suunniteltaessa käytettään murtolujuutta, kun taas Betoninormikortissa 23
EC:ssä myötölujuutta. Jos kuitenkin huomioidaan murtolujuudessa käytettävä osavar-
muuskerroin γM,u (=1,1) ja myötölujuuden onnettomuustilanteen osavarmuuskerroin γs

(=1,0), tuottavat ne saman tuloksen, kun käytetään raudoituksena A500HW, jolla mur-
tolujuus on keskimäärin 10 % suurempi kuin myötölujuus.

Betoninormikortti 23 EC esittää, että jos rakenteelle ei voida toteuttaa korvaavaa raken-
nesysteemiä, voidaan rakenneosa suunnitella avainasemassa olevan rakenneosan onnet-
tomuuskuormalle Ad.[6]

3.5.4 Betoninormikortti 23 EC:n sidevoimamenetelmät

Paikallisen vaurion rajoittamisen yhtenä menetelmänä Betoninormikortti 23 EC esittää
sidevoimamenetelmän, jossa käsitellään vähimmäisvoimia, joille eri rakenneosien väli-
set liitokset tulee suunnitella. Menetelmän tarkoituksena on saavuttaa rakenneosien vä-
lisiin liitoksiin riittävä sitkeys ja varmistaa rakenneosien yhtenäinen toiminta onnetto-
muustilanteissa sekä mahdollistaa vaihtoehtoisen kantavan rakennesysteemin muodos-
tuminen.[6]

Sidevoimamenetelmän kaavoja tarkasteltaessa on havaittavissa, etteivät ne ole riippu-
vaisia rakenteeseen kohdistuvista kuormista ja osaan kaavoista on asetettu yläraja-
arvoja. Näin ollen näiden kaavojen käytöllä ei pystytä varmistamaan muodostuuko on-
nettomuustilanteessa rakenteeseen korvaavaa rakennesysteemiä. Ainoastaan menetel-
män avulla voidaan parantaa rakenteen sitkeyttä ja varmistaa rakenneosien yhtenäistä
toimintaa onnettomuustilanteessa.

Pelkän Betoninormikortin esittämän sidevoimamenetelmän käyttö ei riitä, sillä normi-
kortti edellyttää lisäksi SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI:n mukaisten liitoksien sidevoima-
vaatimusten täyttymisen.[6] Suunnittelussa käytettäväksi sidevoimaksi tulee valita suu-
rin arvo Betoninormikortin ja Suomen kansallisen liitteen väliltä. Lisäksi standardin
SFS-EN 1992-1-1 esittämät vähimmäissidevoimat tulee ottaa huomioon betonirakentei-
den suunnittelussa. Sidevoimamenetelmää käytettäessä tulee muistaa, että esitettävät
sidevoimat ovat ainoastaan onnettomuustilanteen varalle, joten rakenteen normaalikäy-
tön vaatimat sideraudoitukset tulee määrittää erikseen. Rakenteen normaalin käytön
vaatimia raudoituksia voidaan kuitenkin hyödyntää sidevoimamenetelmän vaatimien
sidevoimien raudoituksena.[6]
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Onnettomuustilanteessa liitoksissa edellytetään käytettäväksi sitkeydeltään B- ja C-
luokkien raudoitusta, jolloin voidaan käyttää luokkien A500HW, B500B ja B500CI
raudoitteita.[6] Osavarmuuskertoimina käytetään samoja arvoja kuin vaihtoehtoisten
kuormansiirtorakenteiden suunnittelussa (kts. Taulukko 5).

Kuvissa 44 ja 45 on havainnollistettu sidevoimien laskennassa käytettäviä merkintöjä.

Kuva 44. Seinä-laattarunko. Rengas- ja sisäpuolisten siteiden sidevoimien
kertymäleveydet.[6]
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Kuva 45. Pilari-palkkirunko. Rengas- ja sisäpuolisten siteiden sidevoimien
kertymäleveydet.[6]

3.5.4.1 Elementin putoamisen estäminen

Betoninormikortti 23 EC:ssä käsitellään, kuinka elementin putoamisen estäminen tulee
suunnitella. Putoaminen tulee ottaa huomioon aina betonielementtirakenteisissa raken-
nuksissa, vaikkei jatkuvaa sortumaa yritetä estää sidevoimamenetelmällä. Betoniele-
mentit voivat pudota tukien päältä lämpö- ja kosteusliikkeiden tai ulkoisen kuorman
seurauksena.[6]

Lämpö- ja kosteusliikkeiden synnyttämät pituuden muutokset voivat olla syklisiä, jol-
loin rakenneosan tuella tapahtuva siirtyminen voi tapahtua useaan kertaan.[6] Jos sykli-
nen pituudenmuutos on toispuoleista tai yhteen suuntaan tapahtuvaa, on vaarana, että
rakenneosa pääsee putoamaan tuelta pois.[6] Syklisestä pituudenmuutoksesta syntyvää
siirtymistä nimitetään myös ”ryömintäilmiöksi”.[6]

Liitoksen mitoituksessa otetaan huomioon elementin ja tukipinnan välisen kitkan vaiku-
tus.[6] Ulkoisista kuormista syntyvä vaakakuorman aiheuttama sidosvoima tulee erik-
seen määritellä. Seuraavassa on esitetty liitoksen mitoituksessa käytettävän sidevoiman
kaava:[6]

= max[ ∙ 		,			30	 ] , kuitenkin £ 150 kN (33)
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missä

k on pintojen kitkakertoimien välinen erotus, käytetään seu-
raavia arvoja, jos tarkempia selvityksiä ei ole tehty:
= 0,2, kun liitoksessa tasauslevy, kumilaakeri tai vastaava
= 0,3, kun molemmat liitospinnat ovat terästä
= 0,4, kun liitospinnassa on teräs betonipintaa vasten
= 0,5, muissa tapauksissa

Vk on elementin tukireaktion ominaisarvo.

Liitoksen kestävyyden ylärajana käytetään 150 kN tai elementin tukena toimivan raken-
neosan kestävyyden arvoa.[6] Normikortti esittää, että yläraja-arvon perusteita on käsi-
telty tarkemmin Betoninormikortti 11:ssa.[6]

Liitosta suunniteltaessa rakenteen tuella voidaan sallia siirtymiä, mutta elementin pu-
toaminen tulee olla estettynä. Erityisesti TT- ja HTT-laattojen yhteydessä tulee kiinnit-
tää huomiota kosteuden, lämpötilan sekä kutistuman aiheuttaman pituuden muutoksen
synnyttämiin vetorasituksiin liitoksessa, jos niiden siirtyminen on estetty.[6] Kyseisten
pituuden muutoksien aiheuttamat pakkovoimat voivat olla hyvin suuria ja niiden huo-
mioon ottaminen suunnittelussa voi olla hyvin hankalaa, jolloin putoaminen on yleensä
helpointa estää kasvattamalla tukipinnan pituutta.[6]

Kun elementin putoaminen on estetty pilari-palkkiliitoksessa saumaraudoituksella, jou-
dutaan liitoksen tukipinnan suunnittelussa ottamaan huomioon kitkan aiheuttama vaa-
kavoima.[6] Elementin tukipintaa ei tarvitse mitoittaa vaakavoimalle erikseen, jos loh-
keamista ei pääse syntymään.[6] Lohkeamisvaaraa ei ole, jos seuraava ehto täyttyy:[6]

+ 2
≤ 5 ∙ (34)

missä

Rd on tukipintaan kohdistuva tukireaktio,
Hd on tuella esiintyvä vaakavoima,
b0 on tuen pituus
bw on elementin tukipinnan leveys.

Jos kaavan (34) ehto ei täyty, joudutaan elementin päätä vahvistamaan. Elementin pää
suunnitellaan tällöin seuraavalle voimalle:[6]

= 0,75( + ) − (35)

missä

Fbu on pääraudoituksen ankkurointikestävyys tuen etureunasta
laskettuna.
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Elementin ollessa puristettuna, sen tukipintoihin muodostuva kitkavoima voi olla niin
suuri, ettei erillistä sidontaa tarvitse suorittaa.[6] Kitkavoiman tulee tällöin olla suurem-
pi kuin kaavan (33) esittämä elementin putoamisen estämiseksi vaadittava kiinnitys-
voima.[6] Kun putoaminen estetään kitkavoiman avulla, tulee elementin tukipintojen
pystyä välittämään niihin syntyvä vaakavoima lohkeamatta.[6]

3.5.4.2 Palkkielementti

Palkkielementin suuntaisten siteiden tehtävänä on muodostaa vaihtoehtoinen kuorma-
siirtorakenteen, kun palkkia tukeva pilari vaurioituu.[6] Kuitenkin jo aikaisemmin on
todettu, ettei tässä esitettävällä menetelmällä voida varmistua vaihtoehtoisen kuorma-
siirtorakenteen muodostumisesta. Siteet tulee sijoittaa palkin ja laatan väliseen saumaan
tai palkin päälle jäävään valuun. Siteiden tulee olla koko vaurioalueella jatkuvia ja ne
voidaan tarvittaessa jatkaa palkissa olevalla raudoituksella.[6] Keskialueiden pilarien
kohdalla palkkielementin siteet tulee suunnitella seuraamusluokasta riippuen seuraaville
vetorasituksille:[6]

Seuraamusluokat 1, 2a ja 2b:

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
≥

≥ 20 ∙

≥ 70
≤ 150

(36)

Seuraamusluokka 3a:

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
≥

≥ 	
( + S ) ∙ max	( , )

37,5 ⁄

≥ 20 ∙

≥ 70

(37)

missä

Ft on (16+2,1ns)  kN/m  tai  kun  kerroksia  on  yli  15  niin  48
kN/m,

k on liitospintojen kitkakertoimen erotus (kts kaava (33)),
Vk on suurempi rakenneosaan tukeutuvien palkkien tukireak-

tioiden omanaisarvoista,
L1 ja L2 ovat palkkivälejä palkin molemmin puolin,
L4 ja L5 ovat pilarivälejä palkin suunnassa,
s1 on palkkivälien keskiarvo, = ,
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z1 on suurin pilariväli palkin suunnassa, = max	( , ),
gk on laataston pysyvän kuorman ominaisarvo,
qk on laataston muuttuvan kuorman omaisarvo,
ψi on muuttuvan kuorman yhdistelykerroin onnettomuusraja-

tilassa,
ns on kerrosten lukumäärä,

Nurkkapilarin kohdalla ei voida hyödyntää yllä olevia kaavoja, minkä takia pilari tulee
mitoittaa avainasemassa olevan rakenneosan onnettomuuskuormalle Ad.[6] Kuvissa 45
ja 46 on selvennetty kaavojen (36) ja (37) merkintöjä.

Kuva 46. Palkkielementin väliset liitokset.[6]

3.5.4.3 Laattaelementti

Betoninormikortissa 23 EC esitetään, että laataston sauma- ja rengasraudoituksen tehtä-
vänä on estää laattojen putoaminen sekä muodostaa vaurioalueen yli kantava kalvora-
kenne.[6] Sidevoimamenetelmien avulla ei kuitenkaan pystytä varmistumaan siitä, että
rakenteeseen pystyisi muodostumaan kalvorakenteita. Laattaelementin siteillä saadaan
rakenneosat pysymään kiinni toisissaan, etteivät ne esimerkiksi räjähdyksen ja törmäyk-
sen seurauksena pääse irtoamaan toisistaan.

Rengasraudoituksena voidaan käyttää palkkeja, jos niiden liitoksien kestävyydet vastaa-
vat rengasraudoitukselta vaadittavaa kestävyyttä, tai erillistä raudoitusta.[6] Palkkeja
käytettäessä rengasraudoituksena tulee ottaa huomioon se, että onnettomuustilanteessa
pilareiden kohdalla palkkien välisen liitoksen jatkuvuus on toteutettu erillisillä sauma-
raudoituksilla.[6] Onnettomuustilanteissa vaadittava rengasraudoituksen vetokestävyys
on riippuvainen seuraamusluokista.
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Rengassiteiden vetovoima seuraamusluokissa 1, 2a ja 2b:[6]

, =
≥ 20 ∙ ( + )

≥ 70
≤ 150

(38)

Rengassiteiden vetovoima seuraamusluokassa 3a:[6]

, =
≥ ( + )

( + S ) ∙
37,5 ⁄

≥ ( + )
≥ 70

(39)

missä

Ft on (16+2,1ns)  kN/m  tai  kun  kerroksia  on  yli  15  niin  48
kN/m,

s on puolet rengasraudoituksen etäisyydestä lähimpään sisä-
puoliseen siteeseen (s2; s4) (kts. Kuva 45),

a on siteen etäisyys rakennuksen reunasta,
z on pilareiden tai seinien keskiviivojen välinen etäisyys si-

teen suunnassa tai siteen ollessa kantavan seinän suunnassa
poistettavan seinälohkon nimellispituus jaettuna kahdella

gk on laataston pysyvän kuorman ominaisarvo,
qk on laataston muuttuvan kuorman omaisarvo,
ψi on muuttuvan kuorman yhdistelykerroin onnettomuusraja-

tilassa,
ns on kerrosten lukumäärä.

Saumaraudoituksen tehtävänä on pystyä ripustamaan laatat vaurioalueen ylitse onnet-
tomuustilanteissa ja estää laattojen tuelta putoaminen.[6] Saumaraudoitukselta vaaditaan
vähintään 70 kN kestävyyttä, kun sideväli on 3,5 m.[6] Kyseinen vähimmäisvoima voi-
daan jakaa 3,5 m pituiselle matkalle.[6] Seuraamusluokat vaikuttavat saumaraudoituk-
sen suunnittelussa valittavaan sidevoiman kaavaan samaan tapaan kuin rengasraudoi-
tuksen suunnittelussa.

Saumaraudoituksen sidevoima seuraamusluokissa 1, 2a ja 2b:

=
≥ 20 ∙

≥ 70 		, 3,5 	 ä ä	
≤ 150

(40)

Saumaraudoituksen sidevoima seuraamusluokassa 3a:
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=
≥

( + S ) ∙
37,5 ⁄

≥
≥ 70 		, 3,5 	 ä ä	 	

(41)

missä

Ft on (16+2,1ns)  kN/m  tai  kun  kerroksia  on  yli  15  niin  48
kN/m,

s3 on saumaraudoituksen etäisyys, esimerkiksi 1200 mm,
z3 on suurempi laatan jänneväli siteen suunnassa,
gk on laataston pysyvän kuorman ominaisarvo,
qk on laataston muuttuvan kuorman omaisarvo,
ψi on muuttuvan kuorman yhdistelykerroin onnettomuusraja-

tilassa,
ns on kerrosten lukumäärä.

Saumaraudoitus asennetaan laattojen saumoihin ja ne asennetaan niin, etteivät ne aiheu-
ta laatan päässä tukimomenttia.[6] Yhden saumaraudoituksen tulee kestää vähintään 24
kN vetovoima, kun sideväli on 1,2 m. Kyseistä voimaa vastaava raudoitus on T10-
k1200.[6] Tartuntaominaisuuksilta laattojen kapeat saumat ovat huonoja, joten ankku-
rointipituus määritetään ”huonojen” tartuntaolosuhteiden ja kokemusperäisen tietämyk-
sen perusteella.[6] Lisäksi paksujen yli 16 mm terästen ja usean tangon käyttöä tulee
välttää saumassa, koska saumaan mahtuu vähemmän betonia, jolloin terästen tartunta
laattoihin huononee edelleen.[6] Jos saumassa käytetään suurta määrää raudoitusta voi
saumanvalun tartuntalujuus elementtiin, 0,15 MPa, tulla määrääväksi.[6]

Seuraamusluokkien 1, 2a ja 2b rengasraudoituksen sidevoiman kaavasta (38) huoma-
taan, että palkin suuntaisen rengasraudoituksen sidevoimaksi tulee aina yläraja-arvo 150
kN, kun laattojen pituus on yli 15 m.

3.5.4.4 TT-laatat

Betoninormikortti 23 EC esittää, että TT-laattojen siteiden suunnittelussa käytetään
palkki- ja laattaelementtien kaavoja. TT-laatan pituussuuntaisten siteiden suunnittelu
toteutetaan laattaelementin kaavoilla ja rengassiteet laatta- sekä palkkielementin kaa-
voilla.[6] Kuvassa 47 on esitetty miten kaikki TT-laattojen tarvitsemat siteet sijoittuvat
rakenteessa.
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Kuva 47. TT-laattojen tarvitsemien onnettomuustilanteen siteiden sijoittumi-
nen rakenteessa.

TT-laattojen tapauksessa laattojen ja palkin väliin ei tehdä saumavaluja tai niiden väli-
nen rako on niin pieni, ettei niihin mahdu palkin tarvitsemia sisäisiä siteitä. Tästä syystä
palkin suuntaiset sisäiset siteet joudutaan sijoittamaan TT-laattojen kanteen ja ne mitoi-
tetaan vetorasitukselle T1, joka lasketaan kaavojen (36) tai (37) avulla. TT-laattojen kan-
teen sijoitettavat siteet jaotellaan molemman puoleisen laattakentän puoliväliin asti kui-
tenkin, niin että siteistä 30 % palkin välittömässä läheisyydessä.[6][7] Jokainen laatta
joudutaan varustamaan edellä mainituilla siteillä.

Vuorostaan rakennuksen ulkoreunoilla palkkien päiden suunnassa kiertävät rengassiteet
mitoitetaan vetorasitukselle T2 ja ne jaetaan TT-laattojen kanteen samasta syystä kuin
palkin sisäiset siteet, jotka mitoitetaan vetovoimalle T1. Laatan päihin kuuluvat rengas-
siteet sijoitetaan jokaisen laatan pituussuuntaiseen saumaan ja ne jaetaan reunimmaisen
laattakentän puoliväliin asti.[6] Kuitenkin 30 % laattakenttään sijoitetuista siteistä tulee
olla laattojen päätyjen välittömässä läheisyydessä.[7] Vetorasitus T2 laskentaan samalla
kaavalla kuin T4, mutta käytettävä kertymäleveys s on eri. Siteinä käytetään reunatartun-
talevyjä kuten sisäisten siteiden yhteydessä.
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Laatan pituussuuntaiset sisäiset siteet T3 määritellään seuraamusluokissa 1, 2a ja 2b
kaavan (40) avulla ja seuraamusluokassa 3a kaavalla (41).[6] Siteet sijoitetaan jokaisen
laatan pään kanteen. Reunimmaisen laatan päihin asennetaan pituussuuntaiset rengassi-
teet. Rengassiteiden onnettomuustilanteen vetorasitus T4 saadaan seuraamusluokissa 1,
2a ja 2b selville kaavalla (38) ja seuraamusluokassa 3a kaavalla (39).[6] Käytettävät
siteet ovat yleisesti reunatartuntalevyjä.

Kun tarkastellaan edellä mainittuja kaavoja palkin suuntaisten rengasraudoitusten koh-
dalla, voidaan havaita, että seuraamusluokissa 1, 2a ja 2b kaavojen yläraja-arvo 150 kN
tulee lähestulkoon aina vastaan, kun käytetään TT-laattoja. Syynä tähän on, että TT-
laatojen jännevälien pituudet ovat järjestään yli 10 m.

3.5.4.5 Seinäelementti

Kantavat tai jäykistävät seinäelementit sidotaan vaakatasossa tasoihin ja pystysuunnassa
ylä- ja alapuolisiin kantaviin tai jäykistäviin rakenteisiin.[6] Seinäelementin siteeseen
kohdistuva sidevoima suunnitellaan leikkausvoimana. Reunaseinäelementti tulee sitoa
vaakatasoon kaavojen (42) ja (43) sidevoimille, kun gk on yli 2,0 kN/m2.[6]

Vaakatason siteiden sidevoimat seuraamusluokissa 1, 2a ja 2b:[6]

= ≥ 20 ∙

≤ 150
(42)

Vaakatason siteiden sidevoimat seuraamusluokassa 3a:[6]

=
≥

ℎ
2,5

≤ 2
≤ 150

(43)

missä

Ft on (16+2,1ns)  kN/m  tai  kun  kerroksia  on  yli  15  niin  48
kN/m,

s on seinäelementin pituus lisättynä mahdollisesti seinän
molemmilla puolilla olevilla vapaiden välien puolikkailla,

h on kerroskorkeus
ns on kerroslukumäärä.

Lisäksi kantavat ja jäykistävät seinäelementit tulee kiinnittää aina yläpuoliseen kanta-
vaan rakenteeseen tai väli- tai yläpohjarakenteeseen sidevoimalle T1, joka lasketaan
kaavan (36) tai (37) avulla.[6] Eli seinän siteiden tulee kestää saumaraudoituksen koko-
naisvetorasitus.
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= (44)

Kuvassa 48 on hahmotelma seinäelementin päästä, johon kohdistuu sidevoima Ftie .

Kuva 48. Seinäelementin yläpään sidevoima.

Seuraamusluokissa 2b ja 3a kantavat ja jäykistävät seinäelementit tulee kiinnittää myös
pystysuuntaiselle kuormitukselle, jonka suuruus on:[6]

= + + (45)

missä

Gs on seinäelementin omapaino,
Gk on seinäelementille yhdestä kerroksesta muodostuva pysy-

vän kuorman ominaisarvo,
Qk on seinäelementille yhdestä kerroksesta muodostuva muut-

tuvan kuorman ominaisarvo.

Edellä esitetyn sidevoiman vaatima side voidaan sijoittaa elementin pystysaumaan kui-
tenkin niin, että siteiden keskiöetäisyys saa olla korkeintaan 6 m.[6] Kun side sijoitetaan
pystysaumaan, tulee varmistaa, että elementtien välinen sauma pystyy siirtämään kuor-
man Fv.[6]

Kuvassa 49 esitetty elementtien vaakasauman sidonnan kaavassa on virhe, sillä kaavan
(44) tulos tulee jakaa seinän pituudella ja kerrotaan tappivälillä, jotta yhden tapin välit-
tämä sidevoima saadaan selville.
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Kuva 49. Kantavan seinäelementin kiinnitys.[6]

Betoninormikortti 23 EC esittää lisäksi, että kantavien ja jäykistävien seinäelementtien
vaakasaumat mitoitetaan kohtisuoralle kuormalle H, jonka sijoittaminen ja jakautumi-
nen on esitetty kuvassa 50.[6]

= ≥ 20	 ∙

≤ 150
(46)

Kuva 50. Kohtisuoran kuorman H jakautuminen seinäelementille.[6]



74

Ei-kantaville seinille, jotka eivät toimi osana jäykistejärjestelmää, oletetaan vaikuttavan
1 kN/m tasan jakautunut viivakuorma.[6] Viivakuorman voi sijaita millä korkeudella
tahansa.[6]

3.5.4.6 Pilarielementti

Reunapilari tulee kiinnittää aina väli- ja yläpohjaan.[6] Kiinnitys voidaan tehdä keskite-
tysti pilarin kohdalle tai vaihtoehtoisesti pilareiden välillä olevan palkin kautta. Jos si-
donta tehdään palkin välityksellä, tulee palkki kiinnittää pilariin tapin tai jonkin muun
kiinnittimen avulla.[6]

Reunapilarin kiinnitysvoima väli- ja yläpohjaan seuraamusluokissa 1, 2a ja 2b:[6]

= ≥ 20 ∙

≤ 150
(47)

Reunapilarin kiinnitysvoima väli- ja yläpohjaan seuraamusluokassa 3a:[6]

= ≥ ∙
ℎ

2,5 ∙

≤ 2 ∙ ∙
(48)

missä

Ft on (16+2,1ns)  kN/m  tai  kun  kerroksia  on  yli  15  niin  48
kN/m,

h on kerroskorkeus
ns on kerroslukumäärä,
A on pilariväli reunan suunnassa.

Kaavan (48) alemmassa yhtälössä oleva muuttuja A on esitetty normikortissa muuttuja-
na s. Kyseinen muuttuja on luultavasti virheellisesti laitettu alkuperäiseen kaavaan, kos-
ka nyt tarkastellaan pilarielementtejä eikä seinäelementtejä.

Pilari-pilarijatkoksessa ylempi pilari kiinnitetään tapilla tai jatkospultilla alempaan pila-
riin tai palkkiin.[6] Liitoksen tulee kestää tällöin seuraava vaakasuuntainen kuorma:[6]

= ≥ 0,2 ∙
≤ 150 (49)

missä

Nk on ylemmän pilarin normaalivoiman ominaisarvo.
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Alemman pilarin liittyessä yläpuolisiin rakenteisiin, joudutaan sen liitos mitoittamaan
vaakasuuntaiselle kuormalle F4:[6]

= ≥ 0,2 ∙ ( + + )
≤ 150 (50)

missä

Nk on ylemmän pilarin normaalivoiman ominaisarvo,
Vk1 ja Vk2 ovat alempaan pilariin tukeutuvien palkkien tukireaktioi-

den ominaisarvo.

Kuva 51. Pilareiden liitoksissa huomioitavat kuormitukset.[6]

Pilari-pilarijatkoksessa vaakasuuntainen leikkausvoima on 20 % pilarin normaalivoi-
masta, mutta kuitenkin enintään 150 kN.[6] Myös pilarin ja perustuksien välisessä lii-
toksessa käytetään samaa oletusta.[6] Siteiden tulee olla myös jatkuvia perustuksista
yläpohjaan asti.[6]
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4. KÄYTÄNNÖN MENETELMÄT JATKUVAN
SORTUMAN ESTÄMISESSÄ BETONIELE-
MENTTI- JA BETONIRAKENTEISSA

Tässä luvussa esitellään hallimaisten betonielementtirakennusten yleisimpiä rakenne-
osien välisiä liitosratkaisuja. Liitoksien kapasiteetteihin ei ole otettu kantaa, joten liitok-
set tulee aina suunnitella tapauskohtaisesti, että niillä voidaan välittää normaalin mitoi-
tustilanteen ja onnettomuustilanteen edellyttämät kuormitukset. Esitetyt liitosratkaisut
käyvät yleisesti sidevoimamenetelmien sidevoimien välittämiseen, mutta niiden sovel-
tuvuutta vaihtoehtoisten kuormansiirtorakenteiden suunnittelussa tulee tarkoin pohtia.

4.1 Palkin liitokset

Suomessa käytetään yleensä pilarien ja palkkien välillä pulttiliitosta, josta on esimerkki
kuvassa 52. Elementtipalkkiin on tehty elementtitehtaalla valmiiksi reikävaraukset pila-
rin pultteja varten Tällöin työmaalla joudutaan ainoastaan lisäämään neopreenilevy pal-
kin alle sekä kiristämään pultit, kun palkki on nostettu paikalleen.

Kuva 52. Pilarin ja palkin välinen liitos.[26]

Edellä esitetyn liitoksen tehtävä on välittää palkkiin kohdistuvat vaakavoimat pilarille
kitkan ja pulttien välityksellä. Liitoksen tehtävänä on myös estää palkin putoamista tuel-
ta sekä toimia pilarin vaakasidontana välipohjarakenteisiin.

Liitos ei ole sellaisenaan suunniteltu välittämään vaihtoehtoisten kuormansiirtoreittien
tuottamia sidevoimia. Jotta edellä mainitut sidevoimat voitaisiin välittää palkilta toisel-
le, joudutaan liitokseen suunnittelemaan erillisiä teräsosia tai sideraudoitusta tai mo-
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lempia. Liitosta voidaan kuitenkin hyödyntää pystysuuntaisena siteenä ja elementin pu-
toamista estävänä liitoksena.

Useampikerroksissa tapauksissa pilarin päällä voi olla toinen pilari, jolloin palkit jäävät
puristuksiin pilareiden väliin. Yleisemmin rakennuksissa käytetään kuitenkin moniker-
rospilareita, jolloin pilarit ovat jatkuvia ja palkit asennetaan pilarissa olevien teräs- tai
betonikonsoleiden varaan. Tällöin käytetään kuvassa 53 esitettyjä liitoksia.

Kuva 53. Vasemmalla betonikonsoli ja oikealla teräskonsoliliitos. Muokattu
lähteestä [27]

Kuvissa 52 ja 53 esitettyihin liitoksiin tulee lisätä palkkien sisäiset siteet. Lisättävät si-
säiset siteet tulee olla jatkuvia ja ne tulee pystyä vetämään laattojen ja palkin välisessä
saumassa pilarin toiselle puolelle. Siteinä voidaan käyttää teräsosia tai lisäraudoitusta.
Sideraudoituksen asentaminen voi olla kuitenkin hyvin hankalaa palkkeihin, jos niitä ei
voida vetää suoraan palkin ja laatan saumassa pilarin toiselle puolelle. Tällaiseen on-
gelmaan törmätään heti, kun pilari on leveämpi kuin palkki. Jotta siteet pystytään tällöin
asentamaan, joudutaan pilariin tekemään reikä- tai uravaraus, josta ne pystytään vetä-
mään lävitse pilarin toiselle puolelle. Varauksien teko pilareissa voi kuitenkin olla käy-
tännössä mahdotonta, jos ne sisältävät reilusti raudoitteita ja muuta varustusta. Sisäisten
siteiden suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee muistaa se, että ne olisi saatava palkin
neutraaliakselille tai sen alapuolelle, jottei liitos kiinnittäisi momenttia tuella. Kuvassa
54 on esitetty, miten sisäinen side voidaan sijoittaa, kun se pystytään vetämään laattojen
ja palkin välisessä saumassa pilarin ohitse.
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Kuva 54. Palkin sisäinen side palkin ja laatan välisessä saumassa.[6]

Jos laattojen palkin välissä ei ole saumaa, johon sideraudoitteita voitaisiin sijoittaa, jou-
dutaan siteet jaottelemaan laatta kenttään. Tällaisia sidejärjestelyjä joudutaan käyttä-
mään yleisesti TT- ja TEK-laattojen yhteydessä ja niitä on käsitelty tarkemmin luvussa
4.2.

4.2 TT- ja TEK-laattojen liitokset

Elementtisuunnittelu.fi internetsivustolta on ladattavissa TT- ja HTT-laattojen suunnit-
teluun liittyvää materiaalia, jossa on esitetty liitosten suunnittelua. 1-kerroksisten beto-
nihallien suunnittelussa noudatetaan seuraavia yleisiä rakenteellisia ohjeita:[28]

- Laatat hitsataan kiinni toisiinsa kannen yläpuolelta ”liikuntasauma- alueittain”.
- Laattojen tukipintojen tulee olla riittävät
- Rungon liikkeet tulee tarkastella kokonaisuutena (nosturikuorma, lämpötila, tuuli

jne.).
- Nosturikuormien yhteydessä käytetään TT- ja HTT- laattojen kiinnittämisessä palk-

kiin yleensä neopren- ja teräsosaliitosta (vrt. Kuva 56).
- Neoprenlaakereiden ominaisuuksista tulee olla riittävät tiedot.
- Neoprenlaakereiden paksuuden tulee olla vähintään 10 mm.
- Normaalit valmistus- ja rakentamistoleranssit otetaan huomioon julkaisun Beto-

nielementtien toleranssit 2003 mukaan.

Perinteisesti TT-laattojen liittyessä palkkiin tai seiniin on käytetty ratkaisua, jossa laatta on
asennettu tuen päällä olevan neoprenlevyn päälle. Tällaisessa liitoksessa laatan pään siirty-
mistä rajoittaa ainoastaan laatan ja tuen välinen kitkavoima. Näin ollen laatan pituuden
muutoksesta syntyviä pakkovoimia ei pääse syntymään, kun laatan pää pääsee siirtymään.
Kuvassa 55 on esitetty esimerkki liitoksesta.
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Kuva 55. TT-laatan pään siirtymävapaa liitos.[28]

Kuvan 55 mukaista liitosta käytettäessä tulee ottaa huomioon se, ettei rakenteeseen pää-
se muodostumaan luvussa 3.5.4.1 esitettyä ryömintäilmiötä. Helpointa tämä on estää
valitsemalla riittävän suuri tukipinta.

TT-laattojen ja palkin välisessä liitoksessa käytetään tavanomaisesti kuvan 56 tapaista
liitosratkaisua, kun halutaan rajoittaa laattojen pituussuuntaista siirtymistä ja liitoksen
kautta halutaan siirtää vaakakuormia. Liitoksessa palkin päälle on asennettu tartuntale-
vy, johon hitsataan kiinni lattateräs, kun TT-laatta on asennettu paikalleen. Hitsauksen
jälkeen TT-laatan ripa kiinnitetään pultilla lattateräkseen. Kyseistä liitosta voidaan myös
soveltaa kantavien seinien tapauksessa, jolloin tartuntalevy asennetaan seinän yläpää-
hän. Lattateräksessä oleva reikä tehdään soikeaksi, jotta se mahdollistaa pystysuuntaiset
liikkeet liitoksessa, jotka muodostuvat rivan alla olevan neoprenlevyn kokoon puristu-
masta.

Kuva 56. TT-laatan ja leukapalkin välinen tavanomainen liitos.[26]
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Kuvan 56 mukaisen liitoksen pääasiallinen tehtävä on estää laatan putoamista tuelta
luvun 3.5.4.1 mukaisessa tapauksessa sekä siirtää laattaan kohdistuvia vaakavoimia ala-
puoliselle rakenneosalle.[28] Putoamiseen liittyvä vaakakuorma saadaan kaavan (33)
avulla. Liitoksessa tulee ottaa huomioon lisäksi laattojen pituudenmuutoksen aiheutta-
mat pakkovoimat sekä kaltevalle pinnalle asennettaessa tukireaktion aiheuttama vaaka-
komponentti. Kyseisen liitosratkaisun avulla pystytään myös estämään ns. ”ryömintäil-
miön” vaikutus.

Liitosta voidaan tarvittaessa käyttää muiden sidevoimien välittämiseen tai vaihtoehtois-
ten kuormansiirtoreittien suunnittelussa. Liitoksen avulla pystytään ripustamaan palkki
laattoihin, jolloin se toimii pystysuuntaisena siteenä vaihtoehtoisen kuormansiirtoraken-
teessa.

TT- ja TEK-laatat tulee kiinnittää viereisiin laattoihin niin päistä kuin sivuilta. Laattojen
kiinnittämisellä toisiinsa saadaan laatat toimimaan yhtenäisenä levytasona, joka on osa-
na jäykistysjärjestelmää.[6] Tasot rajautuvat aina liikuntasaumoihin tai reuna-alueisiin.
Kuvissa 57 ja 58 on esitetty tyypilliset reunatartuntojen avulla tehtävät liitokset.

Kuva 57. TT-laattojen pituussuuntaisten sivujen liitos.[26]
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Kuva 58. TT-laattojen päiden välinen liitos.[26]

Kuvien 57 ja 58 mukaisten liitosten avulla ei voida siirtää vaihtoehtoisten kuormansiir-
torakenteiden tuottamia sidevoimia, koska reunatartuntalevyjen veto- ja leikkauskapasi-
teetit ovat niin alhaisia niihin kohdistuviin rasituksiin nähden. Ainoastaan sidevoima-
menetelmän vaatimia sidevoimia voidaan reunatartuntojen avulla siirtää, jos niihin koh-
distuvat rasitukset ovat riittävän alhaisia.

4.3 Ontelolaattojen liitokset

Ontelolaattojen liitokset poikkeavat TT-laattojen liitoksista suuresti. Ontelolaattojen
yhteydessä käytetään yleensä saumaraudoituksia eikä erillisiä teräsosia niin kuin TT-
laatoissa. Ontelolaattojen raudoitukset koostuvat sauma- ja rengasraudoituksista, joita
tarvitaan niin normaalin käyttötilanteen kuin onnettomuustilanteenkin yhteydessä.

Ontelolaattojen pituussuuntaisissa saumoissa käytetään ns. saumaraudoitusta, jonka
tehtävänä on toimia palkin vääntörasitusta estävänä raudoituksena, putoamisen estävänä
raudoituksena sekä onnettomuustilanteen sideraudoituksena. Kyseiset raudoitukset tulee
toimintansa kannalta sijoittaa mahdollisimman alas ontelolaattojen välisissä saumoissa,
jotta ne toimivat mahdollisimman tehokkaasti käyttötilanteessa.[6] Kun raudoitus on
sijoitettu laatan alapinnan läheisyyteen, varmistutaan, etteivät ne pääse lohkeamaan irti
laatasta onnettomuustilanteessa eivätkä ne tällöin kerää haitallista tukimomenttia nor-
maalissa käyttötilanteessa.[6] Kuvassa 59 on esitetty virheellisesti sijoitettu sauma-
raudoitus ja kuvassa 60 oikein sijoitettu.
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Kuva 59. Virheellisesti ontelolaatan saumaan sijoitettu saumaraudoitus.[6]

Kuva 60. Oikein ontelolaatan saumaan sijoitettu saumaraudoitus.[6]

Saumaraudoitus voidaan tarvittaessa sijoittaa ontelolaatan ontelon kohdalle. Tällöin
ontelolaatan yläpinta joudutaan aukaisemaan, jotta ontelo voidaan täyttää betonilla sau-
mavalujen yhteydessä.

Ontelolaattojen ulkoreunoille asennetaan rengasraudoitus, jonka tehtävänä on saada
laatasto toimimaan yhtenäisenä levynä osana jäykistysjärjestelmää. Lisäksi rengas-
raudoitus toimii ulkoreunoilla laattojen pituussaumoissa sideraudoituksena. Laattojen
päädyissä rengasraudoitusta voidaan hyödyntää myös palkkien sideraudoituksena. Ren-
gasraudoituksen tulee olla vähintään 2T10 ja se tulee sijoittaa symmetrisesti saumoi-
hin.[6]
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5. VERTAILULASKELMAT

Tutkimuksessa suoritettiin vertailulaskelmia rakenteeseen muodostuvista sidevoimista.
Sidevoimat määriteltiin sidevoimamenetelmien ja vaihtoehtoisten kuormansiirtoraken-
teiden suunnittelun avulla. Vaihtoehtoisten kuormansiirtorakenteiden suunnittelussa
muodostuvat sidevoimat määriteltiin analyyttisen köysiteorian avulla, jota käsiteltiin
luvussa 2.5. Analyyttisen köysiteorian rinnalla laskettiin myös Betoninormikortti 23
EC:n (kaava (32)) ja Elliottin[25] (kaavat (15) ja (16)) esittämiä likimääräismenetelmiä.
Tehtyjen vertailujen avulla oli tarkoituksena osoittaa, ettei likimääräis- tai sidevoima-
menetelmien avulla voida varmistua, että rakenteeseen muodostuu vaihtoehtoista kuor-
mansiirtoreittiä onnettomuustilanteessa.

Analyyttisen köysiteorian rinnalle tehtiin myös FEM-laskentaa, jotta sen tuottamien
tuloksien todenmukaisuudesta pystyttiin varmistumaan. Näiden tuloksien vertailua käsi-
tellään luvussa 5.4. Laskennassa myös tarkasteltiin millaisia köysivoimia rakenteeseen
muodostuu erilaisissa vauriotapauksissa, jotta vaihtoehtoisten kuormansiirtorakenteiden
toiminta onnettomuustilanteessa hahmottuisi paremmin.

Kaikissa tapauksissa on tarkasteltu hallimaista rakennusta, jonka runko muodostui pila-
reista ja palkeista. Palkkeina on käytetty esijännitettyjä betonipalkkeja ja laattoina TT-
laattoja.

5.1 Laskentamallin esittely

Laskennassa käytettiin rakennemallia, jossa palkit ja laatat muodostavat kahteen suun-
taan kantavan köysirakenteen kuvan 61 mukaan. Laattojen ja palkkien päiden liitoksissa
käytettiin niveliä ja niveltukia, jotta liitokset välittäisivät ainoastaan aksiaalivoimia.
Rakenteen kuormituksena käytettiin yhden tason tuottamaa pilarin tukireaktion suuruis-
ta pistekuormaa P, joka sijoitettiin vaurioituneen pilarin kohdalle. Laskennassa on ole-
tettu, että laattoihin ei kohdistu vääntöä ja ne pääsevät pituussuuntaisista saumoista va-
paasti irtoamaan toisistaan.
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Kuva 61. Kahteen suuntaan kantavan köysirakenteen laskentamalli. Lx on
palkkien pituus ja Ly on vuorostaan laattojen laattojen pituus.

Rakenteen kuormitukset muodostuivat lumikuormasta sekä laattojen ja vesikattoraken-
teiden omasta painosta. Lumikuormana käytettiin 2 kN/m2 ja sen onnettomuustilanteen
yhdistelykertoimena ψ1 0,4. Laattojen omapaino määräytyi käytettävän TT-laatan poik-
kileikkauksesta, joka vuorostaan määräytyi laatan pituuden mukaan. Laskelmissa tar-
kasteltujen laattojen pituudet ovat olleet 6, 12, 18 ja 24 m ja niiden korkeuden arvioin-
nissa käytettiin apuna kuvan 62 mitoituskäyrää, kun laattojen ripaleveyden oletettiin
olevan 120 mm. Vesikattorakenteiden ja ripustuksen pysyvänä kuormana käytettiin 1,5
kN/m2. Taulukossa 8 on esitetty rakenteeseen kohdistuva tasaisen kuormitus eri laattapi-
tuuksille.
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Kuva 62. TT-laatan mitoituskäyrä tasaiselle kuormalle ripaleveyden ollessa
120 mm.[29]

Taulukko 8. Rakenteen kuormat onnettomuustilanteessa.

Kuormat

Pysyvät gk [kN/m2] Muuttuva qk [kN/m2] Mitoitus
Laatat Muut ψ Lumi pd [kN/m2]

Laatta 6m 2,2 1,5 0,4 2 4,5
Laatta 12m 2,2 1,5 0,4 2 4,5
Laatta 18m 2,7 1,5 0,4 2 5
Laatta 24m 3,25 1,5 0,4 2 5,55

Laskentamallissa oletettiin, että laattojen ja palkkien vetojäykkyys on huomattavasti
suurempi kuin niiden päissä olevissa liitososissa, jolloin venymät keskittyvät rakenne-
osien liitoksiin (kts. Luku 2.5). Yhteen rakenneosaan kohdistuva venymä on oletettu
jakautuvan päiden liitososien kesken. Rakenteen keskialueilla kahdella rakenneosalla on
kuitenkin yhteinen liitososa, minkä takia siihen kohdistuu molempien rakenneosien ve-
nymät. Näin ollen yhden rakenneosan venymä jakautuu tuella olevaan liitososaan ja
pistekuorman tai palkin kohdalla olevan liitososan puolikkaaseen. Liitososien materiaa-
lina käytettiin S355 terästä, jonka materiaalimalliksi valittiin kimmoinen ideaaliplasti-
nen malli. Teräksen kimmomoduulina käytettiin 210 GPa ja murtovenymänä εu 15 %.
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Kuva 63. Laskennassa käytetty teräksen S355 materiaalimalli, kun kimmo-
moduuli E=210 GPa ja murtovenymä εu=15 %.

Rakenneosien välisinä liitososina on käytetty teräslevyjä, jotka on sijoitettu laskennan
yksinkertaistamisen vuoksi niiden pintakeskiöön. Teräslevyjen poikkileikkausalat on
valittu laattojen pituuksien mukaan. Laskentatulosten tulkitsemisen helpottamiseksi
palkkien ja laattojen liitososien poikkileikkausalat ovat olleet samat. Käytettyjen lii-
tososien poikkileikkausalat As on esitetty taulukossa 9.

Taulukko 9. Liitososien pituudet Ls ja poikkileikkausalat As laattojen pituuksien mu-
kaan.

Liitososat

Palkki Laatta

Ls [mm] As [mm2] Ls [mm] As [mm2]

Laatta 6m 400 700 400 700
Laatta 12m 600 1400 600 1400
Laatta 18m 1000 2200 1000 2200
Laatta 24m 1200 3600 1200 3600

Todellisuudessa liitoslevyt kiinnitetään laatan ja palkin pääterästen tai punosten lähei-
syyteen, jotta köysivoimat saadaan välittymään kyseisille rakenneosille mahdollisim-
man tehokkaasti ja samalla vältytään haitalliselta kiinnitysmomentilta. Liitoslevyt voi-
daan lisäksi jakaa palkin molemmin puolin, jolloin yhden levyn poikkileikkausala puo-
littuu taulukon 9 esittämästä. Jos laattojen liitososat sijoitetaan laatan molempaan ripaan
ja kummallekin puolelle ripaa, voidaan taulukon 9 poikkileikkausala pienentää neljäs-
osaan laatoilla. Kuvassa 64 on hahmoteltu rakenneosien välistä liitosta.
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Kuva 64. Hahmotelma palkin ja laatan liitoslevystä.

Palkkien ja laattojen välissä käytettiin liitosta, jonka välityksellä laatat pystyivät ripus-
tamaan palkin. Kyseiseen liitokseen oletettiin kohdistuvan ainoastaan palkin ripustami-
seen tarvittava voima. Kaikkien käytettyjen liitoksien on oletettu toimivan ideaalisesti,
jolloin ne eivät rajoita rakenteen muodonmuutoskykyä mahdollisten kontaktivaikutusten
tai vaakasuuntaisten siirtymien seurauksena.

5.2 Vertailulaskelmat käsinlaskennassa

Vertailulaskelmissa tarkasteltiin rakenteisiin muodostuvia sidevoimia, kun rakennuksen
keskellä olevaan pilariin syntyy vaurio. Tarkasteltavassa vauriotapauksessa palkin pi-
tuutta kasvatettiin 0…20 m (Lx, Kuva 61) eripituisilla laatoilla. Laskennassa tarkastelta-
vien laattojen pituudeksi valittiin 6, 12, 18 ja 24 m (Ly, Kuva 61). Jokaisessa tapaukses-
sa käytettiin 3000 mm leveitä TT-laattoja ja niiden määrä määräytyi palkin pituudesta.
Lisäksi laattojen pituuden mukaan valittiin laatan poikkileikkauksen koko, jolloin tason
pysyvien kuormien (kts. Taulukko 8) suuruus kasvoi niiden pituuden kasvaessa.

Laskelmissa tarkasteltavat sidevoimat olivat palkin sisäiset siteet, laattojen sisäiset siteet
ja laatan rengassiteet. Kuvassa 65 on esitetty, mihin edellä mainitut siteet sijoittuvat
rakennuksen rungossa. Kyseiset sidevoimat määriteltiin sidevoimamenetelmien ja vaih-
toehtoiset kuormansiirtorakenteiden suunnittelun avulla eri seuraamusluokissa.
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Kuva 65. Siteiden merkinnät. Muokattu lähteestä [14]

Sidevoimamenetelmissä tarkasteltiin standardien SFS-EN 1991-1-7 ja SFS-EN 1992-1-
1 sekä näiden kansallisten liitteiden tuottamia sidevoima. Myös Betoninormikortti 23
EC:n esittämiä sidevoimia tarkasteltiin laskelmissa. Koska standardien laskentakaavois-
sa ei ole esitetty elementin putoamiseen liittyviä ohjeistuksia, on myös Betoninormikor-
tin esittämät vaatimukset putoamisen estämiseksi, joita käsiteltiin luvussa 3.5.4.1, jätet-
ty pois vertailuista.

Vaihtoehtoisten kuormansiirtorakenteiden yhteydessä sidevoimat ratkaistiin todellisen
köysiteorian, Elliottin[25] pistekuorman ja tasaisen kuorman sekä Betoninormikortti 23
EC:n likimääräismenetelmien avulla. Elliottin ja Betoninormikortti 23 EC:n mukaisten
laskentakaavojen yhteydessä siirtymän arvoksi asetettiin L/5. Muuttujan L arvona käy-
tettiin laatan ja palkin pituuksista pienintä arvoa. Vertailulaskelmissa tarkasteltiin lisäksi
tapauksia, joissa Elliotin ja Betoninormikortti 23 EC:n likimääräismenetelmissä käytet-
tiin siirtymän arvona todellisen köysiteorian tuottamaa siirtymää.

Elliott esittää julkaisussaan[25], että laskennassa saatu köysivoima voidaan jakaa suo-
raan palkkien ja laattojen kesken, jolloin palkkiin kohdistuu ainoastaan puolet lasken-
nassa saadusta köysivoimasta. Laatoille kohdistuva sidevoima jaetaan vuorostaan yhden
palkin pituiselle matkalle vaurioituneen pilarin kohdalla.[25] Kyseistä oletusta on käy-
tetty myös Betoninormikortti 23 EC:n menetelmän yhteydessä, koska menetelmän käyt-
töön liittyvää opastusta ei ole julkaisussa esitetty. Likimääräismenetelmien yhteydessä
on myös käytetty oletusta, että ulkoreunoilla olevien laattojen rengassiteiden sidevoimi-
na käytetään samaa kuin rakennuksen keskellä olevilla laatoilla, koska julkaisuissa [6]
ja [25] ei ole esitetty, miten näiden laattojen siteet määritellään.

Likimääräismenetelmistä poiketen todellista köysiteoriaa käytettäessä voidaan jokaiselle
rakenneosalle määrittää siihen kohdistuva todellinen sidevoima. Laattojen sidevoimat
riippuvat niiden sijoittumisesta rakenteessa ja tästä syystä niiden kiertymät vaihtelevat,
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jolloin myös sidevoimat muuttuvat laattojen sijainnin mukaan. Laatat sijoitettiin palkin
päälle vaurioituneen pilarin kohdalta katsottaen symmetrisesti, niin että mahdollinen
paikallavalukaista jäi aina laattakenttien reunoille. Reunimmaisen laatan rengassiteen
sidevoimana käytetään suoraan reunimmaisen laatan köysivoimaa. Muiden laattojen
sidevoimana käytettiin keskimmäisen laatan köysivoimaa.

Laskelmista saadut tulokset on esitetty liitteessä 1 ja näistä on osa poimittu kuviin 66-
72. Kuvissa 66-67 on esitetty eri menetelmien tuottamia sidevoimia palkin pituuden
suhteen ja kuvassa 68 on esitetty köysiteorian mukainen palkin siirtymä, kiertymä ja
venymä sekä keskimmäisen laatan venymä, kun laatat ovat 18 m pitkiä. Kuvissa 69-72
on esitetty eri menetelmien tuottamat sidevoimat pylväsdiagrammeissa, kun palkin pi-
tuus on 9 m. Pylväsdiagrammien tarkoituksena on helpottaa kuvien 66-67 ja liitteen 1
tuloksien hahmottamista. Edellä mainittujen kuvien tuloksia tarkastellaan luvuissa 5.2.1
ja 5.2.2.
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Kuva 66. Keskimmäisen pilarin vauriotuessa palkin ja laattojen suuntaisiin
sisäisiin siteisiin syntyvät sidevoimat köysivoima- ja sidevoimamenetelmien
avulla laskettuna, kun laattojen pituus on 18m ja palkin pituus kasvaa 0…21

m. Liitososien pituus Ls=1000mm ja poikkipinta-ala As=2200mm2.
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Kuva 67. Keskimmäisen pilarin vauriotuessa reunamaisen laatan rengassi-
teeseen syntyvä sidevoima köysivoima- ja sidevoimamenetelmien avulla

laskettuna, kun laattojen pituus on 18m ja palkin pituus kasvaa 0…21 m. Lii-
tososien pituus Ls=1000mm ja poikkipinta-ala As=2200mm2.
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Kuva 68. Keskimmäisen pilarin vauriotuessa keskimmäisen laatan ja palkin
venymät sekä siirtymä ja kiertymä, kun laatat ovat 18m pitkiä ja palkin pi-

tuus kasvaa 0…21 m. Liitososien pituus Ls=1000mm ja poikkipinta-ala
As=2200mm2.
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Kuva 69. Keskimmäisen pilarin vauriotuessa laattojen ja palkkien siteisiin
syntyvät sidevoimat köysivoima- ja sidevoimamenetelmillä laskettuna. Palk-
kien pituus on 9 m ja laattojen pituudet on 6 m. Köysivoimien laskennassa

liitososina on käytetty S355 terästä ja As=700 mm2 ja Ls=400 mm.
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Kuva 70. Keskimmäisen pilarin vauriotuessa laattojen ja palkkien siteisiin
syntyvät sidevoimat köysivoima- ja sidevoimamenetelmilä laskettuna. Palk-
kien pituus on 9 m ja laattojen pituudet on 12 m. Köysivoimien laskennassa

liitososina on käytetty S355 terästä ja As=1400 mm2 ja Ls=600 mm.
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Kuva 71. Keskimmäisen pilarin vauriotuessa laattojen ja palkkien siteisiin
syntyvät sidevoimat köysivoima- ja sidevoimamenetelmillä laskettuna. Palk-
kien pituus on 9 m ja laattojen pituudet on 18 m. Köysivoimien laskennassa

liitososina on käytetty S355 terästä ja As=2200 mm2 ja Ls=1000 mm.
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Kuva 72. Keskimmäisen pilarin vauriotuessa laattojen ja palkkien siteisiin
syntyvät sidevoimat köysivoima- ja sidevoimamenetelmillä laskettuna. Palk-
kien pituus on 9 m ja laattojen pituudet on 24 m. Köysivoimien laskennassa

liitososina on käytetty S355 terästä ja As=3600 mm2 ja Ls=1200 mm.
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5.2.1 Köysiteoria

Köysiteorialla laskettaessa ensimmäisenä valitaan rakenneosien välille sopivat liitososat
rakenneosien pituuksien ja kuormituksien perusteella, koska rakenteeseen muodostuvat
köysivoimat ovat riippuvaisia näistä ja rakenneosien kiertymistä. Laskelmissa olisi voi-
tu valita erikokoiset liitososat palkeille ja laatoille, mutta yksinkertaistamisen vuoksi ne
valittiin samoiksi. Kun tarkastellaan luvun 2.5 kaavoja ja liitteen 1 tuloksista nähdään,
että poikkileikkaukseltaan pienillä liitoslevyillä liitososien venymät ja rakenneosien
kiertymät tulevat olemaan suuremmat kuin suurilla, jotta rakenne saavuttaa tasapainoti-
lansa. Vuorostaan suuremmilla liitososilla saavutetaan suuremmat köysivoimat, jolloin
tasapainotilan edellyttämä siirtymä jää alhaisemmaksi kuin pienillä liitososilla. Mitä
suurempi siirtymä vaaditaan rakenneosilta, sitä suuremmaksi muodostuu rakenneosien
pituudenmuutos. Pituudenmuutokset keskittyvät todellisuudessa pääosin aina liitososiin,
koska ne ovat vetojäykkyydeltään pienempiä kuin itse rakenneosat. Näin ollen raken-
teen kantokyky on sidoksissa käytettävien liitososien venymiskykyyn ja poikkipinta-
alaan. Kuvassa 68 on nähtävissä rakenneosien välisten liitososien venymien ja palkin
siirtymän sekä kiertymän käyttäytyminen palkin pituuden kasvaessa, kun laatan pituus
on 18 m ja liitososat ovat pituudeltaan 1000 mm ja poikkipinta-alaltaan 2200 mm2.

Kuvaa 68 ja liitteen 1 esitettyjä liitososien venymäkuvaajia tarkasteltaessa voidaan ha-
vaita, että palkin liitososien venymä alkaa laskea, kun palkin pituus saavuttaa laatan
pituuden. Vuorostaan laatan venymä jatkaa kasvuaan edelleen, mutta sen kasvunopeus
alkaa hidastua. Näiden havaintojen perusteella voidaan todeta, että laatat alkavat rajoit-
taa enemmän rakenteen siirtymää ja rakenne pyrkii enemmän toimimaan yhteen suun-
taan kantavana köysirakenteena laattojen suunnassa, kun laatat ovat pituudeltaan lyhy-
empiä kuin palkit. Jos palkin pituutta kasvatetaan edelleen, voidaan piirtää seuraavanlai-
set kuvaajat (Kuva 73), jotta tilanne hahmottuisi paremmin.
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Kuva 73. Palkin siirtymä ja kiertymä sekä liitososien venymät palkin pituu-
den suhteen. Laattojen pituus on 18m ja liitososat As=2200mm2 ja

Ls=1000mm.

Kuvasta 73 on nähtävissä, että palkin liitososien venymän käyttäytyminen on riippuvai-
nen palkin kiertymästä, kun taas laatan liitososat ovat rakenteen kokonaissiirtymästä
riippuvaisia. Kyseisestä kuvasta pystytään myös hahmottamaan se, että palkin pituuden
kasvaessa kohti ääretöntä rakenteen kokonaissiirtymä muuttuu vakioksi, jolloin rakenne
pyrkii toimimaan yhteen suuntaan kantavana köysirakenteena.

Kuvissa 67, 68 ja 73 esiintyvät laattojen sidevoimien ja venymien nopeat muutokset
johtuvat laattojen lisäyksistä. Reunimmaisten laattojen sidevoimiin, laattojen lisäyksellä
ei ole vaikutusta, jos palkin kiertymä ei ole riittävän pieni. Palkin kiertymän raja-arvona
oli noin 9,1°, kun laatat olivat 18 m pitkiä. Tätä pienemmillä kiertymän arvoilla reu-
nimmaisten laattojen siteet eivät saavuttaneet myötörajaa, jolloin niiden köysivoimat
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jäivät alhaisemmiksi kuin muiden laattojen köysivoimat. Lisäksi palkin pituuden kasva-
essa laattakentän reunaan jätetään paikallavalukaista, jos palkkien päälle ei mahdu ko-
konaista laattaa. Näin ollen reunimmaisten laattojen sidevoiman muutokset johtuvat
siitä, että reunimmaiset laatat siirtyvät keskemmälle palkkia, jos palkin päälle ei mahdu
tasaista määrää laattoja. Vuorostaan venymäkuvaajissa (kuvat 68 ja 73) syntyvät muu-
tokset johtuvat keskimmäisen laatan sijainnin vaihtelusta. Keskimmäinen laatta sijait-
see, joko vaurioituneen pilarin kohdalla tai 1,5 m päässä tästä. Keskimmäisen laatan
sijaintia on hahmoteltu kuvassa 74.

Kuva 74. Keskimmäisen laatan sijoittuminen palkin päälle.

Todellisen köysiteorian ja likimääräismenetelmien köysiteorioiden tuottamien palkin
siteiden tuloksista on nähtävissä, että ne tuottavat kohtuullisen hyvin samoja tuloksia,
kun palkkien pituus on 9 m ja laattojen 12, 18 tai 24 m (kuvat 70-72). Jos kuitenkin tar-
kastellaan palkin siteiden köysivoimia kuvasta 66 tai liitteen 1 kuvaajista, nähdään suo-
raan, että likimääräismenetelmät voivat antaa liian pienen tai suuren palkin sidevoiman
verrattaessa todelliseen köysiteoriaan. Elliottin ja Betoninormikortti 23 EC:n esittämissä
likimääräismenetelmissä köysivoimien suuruus ei rajoitu mitenkään liitososien dimen-
sioiden mukaan, vaan ne jatkavat kasvuaan palkin pituuden kasvaessa. Todellisuudessa
köysivoimat voidaan rajoittaa huomattavasti pienempiin arvoihin, jos liitososat valitaan
sopivan pieniksi sekä rakenteen venymät pystytään rajoittamaan alle murtovenymän ja
rakenteen kokonaissiirtymä ei kasva tällöin liian suureksi.

Tuloksia tarkasteltaessa kuitenkin tulee ottaa huomioon se, ettei liitososan poikkileikka-
us-alan ja pituuden tarvitsisi olla vakio koko ajan. Jos liitososan poikkileikkausalaa op-
timoidaan muuttumaan palkin pituuden mukaan, saadaan todellisen köysiteorian tuot-
tama palkin köysivoima vastaamaan kohtuudella likimääräismenetelmien tuloksia. Ku-
vassa 75 on esitetty tapaus, jossa laatat ovat 18 m pitkiä ja liitososien poikkileikkausalat
kasvavat lineaarisesti 200…2200 mm2, kun palkin pituus on välillä 0…9 m. Vuorostaan
liitospituus on ollut koko ajan 1000 mm.
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Kuva 75. Palkin suuntaisen siteen köysivoima ja liitososien venymät sekä ra-
kenteen siirtymä palkin pituuden suhteen, kun laattojen pituus on 18 m ja lii-
tososien poikkileikkausalat As kasvavat lineaarisesti 200…2200 mm2 ja lii-

tospituus Ls=1000mm.

Kuvan 75 tapainen optimointi voitaisiin tehdä kaikissa käsiteltävissä tapauksissa, mutta
niitä ei käsitelty tässä tutkimuksessa. Suunnittelussa on kuitenkin aina kannattavaa vali-
ta mahdollisimman tehokkaasti liitososien dimensiot, jotta rakenne toimisi mahdolli-
simman tehokkaasti ja ylimääräisiltä kustannuksilta vältyttäisiin.
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Kun tarkastellaan laattojen sidevoimia eri köysiteorioiden avulla, voidaan nähdä tulos-
ten välillä huomattavia eroja. Kuvista 66 ja 67 nähdään suoraan, että Betoninormikortti
23 EC:n ja Elliottin likimääräismenetelmät tuottavat pienempiä tuloksia kuin todellisella
köysiteorialla laskettaessa. Elliottin ja Betoninormikortin esittämissä menetelmissä on
oletettu, että kaavojen tuottamista köysivoimista puolet siirtyy laattojen kautta ja ne
voidaan jakaa yhden palkin pituisella matkalla laatoille. Kyseistä oletusta voidaan pitää
täysin virheellisenä, koska aikaisemmin jo esitettiin, että laattojen köysivoimien suu-
ruudet ovat riippuvaisia palkin pystysuuntaisesta siirtymästä, jolloin laattojen köysivoi-
mat vaihtelevat niiden oman kiertymän mukaan. Lisäksi jos liitososat valitaan näiden
menetelmien mukaan, eivät ne pysty välittämään riittävä sidevoimaa, jolloin rakenne
taipuu enemmän aiheuttaen mahdollisesti liitososien venymiskyvyn ylittymisen.

Sidevoimien kuvaajista nähtävissä olevat Elliottin pistekuorman tapaus ja Betoninormi-
kortin 23 EC esittämä köysiteorian laskentakaavat tuottavat lähestulkoon saman tulok-
sen. Eroa tuloksilla toisiinsa nähden on noin 0-2 %. Tulokset olisivat täysin samat, jos
Elliottin pistekuorman kaavassa valitaan kriittiseksi siirtymäksi
∆crit= L √24≈0,20412·L⁄  ja Betoninormikortin menetelmälle siirtymän arvo L/5.

Kun tarkastellaan 9 m pitkiä palkkeja ja 18 m pitkiä laattoja, saadaan taulukon 10 mu-
kaiset laskentatulokset todellisen köysiteorian menetelmällä. Tuloksissa on esitetty ra-
kenneosiin syntyvät köysivoimat ja niiden aiheuttamat vaaka- ja pystyreaktiot, jotka
tulee ottaa huomioon rakenneosia tukevien rakenneosien suunnittelussa, jotta vaurio ei
pääse laajenemaan suuremmaksi. Taulukosta on lisäksi nähtävissä rakenneosien suu-
rimmat siirtymät, kiertymät ja venymät. Venymän arvon ylittäessä murtovenymän εu

joudutaan liitososien poikkileikkausta tai pituutta muuttamaan. Liitososan pituuden kas-
vatuksella saadaan kasvatettua venymiskykyä, kun taas poikkileikkauksen kasvattami-
sella saavutetaan suuremmat köysivoimat, jolloin rakenteen siirtymä jää pienemmäksi ja
samalla venymä pienenee. Kuvassa 76 on esitetty palkin onnettomuustilanteen siirtymä-
tila.
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Taulukko 10. Pilarin vaurioitumisen synnyttämän köysirakenteen tulokset, kun
palkin pituus on 9 m ja laattojen 18m. Kuorma P=810 kN, As=2200 mm2, Ls=1000 mm.

Osa Siirtymä
[mm]

Kulma
θ [°]

Pituus
Ltot [mm]

Venymä
ε

Jännitys
σ [MPa]

Köysivoima
S [kN]

Pystyreaktio
V [kN]

Vaakareaktio
H [kN]

Palkki 1885,8 11,83 9195,4 13,03 % 355,0 781,0 160,2 764,4

Laatta 1 314,3 1,00 18002,7 0,18 % 355,0 781,0 13,6 780,9

Laatta 2 942,9 3,00 18024,7 1,65 % 355,0 781,0 40,9 779,9

Laatta 3 1571,5 4,99 18068,5 4,56 % 355,0 781,0 67,9 778,0

Laatta 4 1571,5 4,99 18068,5 4,56 % 355,0 781,0 67,9 778,0

Laatta 5 942,9 3,00 18024,7 1,65 % 355,0 781,0 40,9 779,9

Laatta 6 314,3 1,00 18002,7 0,18 % 355,0 781,0 13,6 780,9

Kuva 76. Vaurioituneen pilarin tapauksen palkin siirtymätila, kun palkin pi-
tuus on 9 m ja laattojen 18 m. Kuorma P=810 kN, As=2200 mm2, Ls=1000

mm.

5.2.2 Sidevoimamenetelmät

Sidevoimamenetelmien tuloksia tarkasteltaessa nähdään, että ne tuottavat tapauskohtai-
sesti toisiinsa nähden erisuuruiset sidevoimat. Näin ollen ennalta ei voida tietää, mikä
näistä menetelmistä tuottaa suurimman tuloksen kyseisessä tapauksessa. Kuvaajia 66 ja
67 tarkasteltaessa huomataan kuitenkin, että Betoninormikortti 23 EC:n ja Suomen kan-
sallisen liitteen SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI seuraamusluokan CC3 palkin suuntaisten
siteiden sidevoimakaavat tuottavat täysin saman tuloksen, kuten myös laatan päässä
oleville rengassiteille. Kaavoja (24) ja (37) tarkasteltaessa tarkemmin huomataan, että
ne ovat täysin samat kaavat kuten myös kaavat (24) ja (41), kun ala raja-arvo 70 kN ei
ole määräävä ja otetaan huomioon, miten kertymäleveydet määritellään.

Tuloksia tarkasteltaessa huomataan, että sopivilla rakenneosien pituuksilla kansallisen
liitteen SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI seuraamusluokan CC2 sidevoimat ovat suurem-
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mat kuin CC3a:ssa (kts. Kuvat 66 ja 70). Syynä tähän on se, ettei CC2-luokan lakenta-
kaava ole riippuvainen rakenneosien mitoista ja kaavassa ulkoisen kuorman on esitetty
olevan 20 kN/m, kun taas CC3a-luokan laskentakaavassa vaikuttaa myös rakenneosien
mitat sekä rakenteeseen vaikuttavat ulkoiset kuormat. Kyseinen tulos aiheuttaakin ky-
symyksiä sidevoimamenetelmän luotettavuudesta, koska seuraamusluokassa CC3a ta-
voitellaan parempaa varmuutta ja luotettavuutta kuin CC2-luokassa, mutta kaavat saat-
tavat tuottaa päin vastaisen tuloksen.

Laskentatuloksien perusteella voidaan kuitenkin todeta, että sidevoimamenetelmien
kaavat tuottavat pääsääntöisesti liian pieniä sidevoimia verrattaessa köysiteorialla saata-
viin tuloksiin. Erityisen pieniä tuloksia tuottavat Suomen kansallisten liitteiden ja Beto-
ninormikortti 23 EC:n esittämät laskentakaavat. Standardin SFS-EN 1991-1-7 esittämä
sidevoimamenetelmän kaava seuraamusluokassa CC2 tuottaa palkin siteille suurimman
sidevoimamenetelmän arvon esimerkkitapauksissa, kun palkin pituus ylittää 5,5 m pi-
tuuden. Tätä pienemmillä arvoilla standardi SFS-EN 1992-1-1 tuottaa suurimman ar-
von.

Standardin SFS-EN 1991-1-7 seuraamusluokan CC2 sidevoiman laskentakaavat tuotta-
vat palkin siteille 17-25 % pienemmän tuloksen kuin todellisen köysiteoria, kun palkin
pituudeksi valitaan 9 m. Näin ollen voidaan todeta, etteivät sidevoimamenetelmät vastaa
vaihtoehtoisten kuormansiirtorakenteiden suunnittelua ja ne tuottavat luotettavuudeltaan
ja varmuudeltaan heikomman rakenteen onnettomuustilanteessa.

5.3 Eri vaurioitumistapaukset

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös rakenteeseen muodostuvia köysivoimia, kun vaurio
syntyi pilariin, palkin jänteen puoliväliin tai pilarikonsoliin niin rakennuksen keskellä
kuin reunalla. Näissä kaikissa tapauksissa valittiin palkin pituudeksi 9 m ja laattojen 18
m. Liitososien poikkileikkauksina ja materiaaleina käytettiin samoja kuin keskimmäisen
pilarivaurioitumisen tapauksessa (Taulukko 9). Näiden laskelmien yhteydessä ei tehty
erillistä vertailua sidevoimamenetelmien ja vaihtoehtoisten kuormansiirtorakenteiden
suunnittelun menetelmien välillä, koska aikaisemman kohdan vertailulaskelmien tulok-
sista nähtiin, että kyseiset menetelmät tuottavat täysin erilaiset tulokset.

5.3.1 Palkin tai pilarikonsolin vaurioituminen rakennuksen
keskellä

Vaurion syntyessä palkkiin tai pilarikonsoliin syntyy rakennemalliltaan erilainen tapaus
kuin pilarin vauriotuessa. Kyseisten vaurioiden syntyessä rakenteeseen syntyy yhteen
tai kahteen suuntaan kantava köysirakenne riippuen siitä voidaanko palkin suuntaisia
siteitä hyödyntää. Kuitenkin laattojen ja palkkien välille tulee tapauksesta riippumatta
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suunnitella side, joka pystyy siirtämään palkin omanpainon suuruisen vetorasituksen,
jotta palkki voidaan ripustaa laatoista.

Jos oletetaan, että palkin pääterästen vaurioituessa palkki menettää täysin kantokykynsä,
joutuvat laatat muodostamaan yhteen suuntaan kantavan köysirakenteen, jotta sortuma
ei pääse laajenemaan. Todellisuudessa palkki siirtää vaurioituessaan jotain vetorasitusta,
mutta käyttämällä edellä esitettyä oletusta saadaan varmalla puolella oleva tulos. Las-
kentamallina käytettiin ratkaisua, jossa vaurion oletettiin syntyvän palkin jänteen puoli-
väliin, johon sijoitettiin kuormien tuottama resultantti. Laskennassa oletettiin, että palk-
ki ei voi siirtää minkäänlaista köysivoimaa ja se kiertyy jäykästi tuen ympäri. Näin ollen
laattojen siirtämän kuormituksen jakautuminen on riippuvainen palkin siirtymästä ja
laattojen kiertymästä. Laskentamalli toimii samaan tapaan kuin pilarin vaurioitumisen
yhteydessä, mutta kuormitus syntyy vain yhden palkin pituiselta matkalta ja palkki ei
voi siirtää minkäänlaisia köysivoimia.

Kuva 77. Palkin pääterästen katkeaminen palkin jänteen puolivälissä. Lp on
palkin pituus.

Laattojen pituuden ollessa 18 m ja palkin 9 m saavutetaan tasapainotila, kun palkki on
taipunut 5780 mm alaspäin, jolloin keskimmäisen laatan liitososan venymä on 60,3 % ja
palkin liitososan 282,5 %. Liitososana on käytetty taulukossa 9 esitetyn 18 m laatan
tapauksen mukaisia liitososia. Taulukossa 11 on esitetty tarkemmat tulokset köysiraken-
teen muodostumisesta ja kuvassa 78 palkin siirtymätila.

Taulukko 11. Palkin vaurioitumisen synnyttämän köysirakenteen tulokset, kun
palkin pituus on 9 m ja laattojen 18 m. P=810 kN, As=2200 mm2, Ls=1000mm

Osa Siirtymä
w [mm]

Kulma
θ [°]

Pituus
Ltot [mm]

Venymä
ε

Jännitys
σ [MPa]

Köysivoima
S [kN]

Pystyreaktio
V [kN]

Vaakareaktio
H [kN]

Palkki 5779,670 52,10 7324,9 282,49 % 355,0

Laatta 1 1926,557 6,11 18102,8 6,85 % 355,0 781,0 83,1 776,6

Laatta 2 5779,670 17,80 18905,1 60,34 % 355,0 781,0 238,8 743,6

Laatta 3 1926,557 6,11 18102,8 6,85 % 355,0 781,0 83,1 776,6
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Kuva 78. Vaurioituneen palkin siirtymätila, kun laatat muodostavat korvaa-
vanrakennesysteemin.

Taulukon 11 tuloksia tarkasteltaessa on nähtävissä, ettei palkin pään ja laatan liitososilla
ole riittävää venymiskykyä. Kuitenkin tuloksista nähdään, että palkin pään liitososan
venymiskyky ylittyy ennen laatan liitososaa, jolloin palkin pää pääsee putoamaan alas.
Tällöin päistään toisissaan kiinni olevien laattojen tulee pystyä muodostamaan yhteen
suuntaan kantava köysirakenne, jota kuormittaa vaurioituneen palkin kohdalla kahden
laatan pään suuruinen tukireaktio. Kyseisessä tapauksessa saadaan laattojen päiden siir-
tymäksi 2770 mm. Tarkemmat tulokset on esitetty taulukossa 12.

Taulukko 12. Palkin vauriotuessa ja pudotessa pois konsolin päältä, laattoihin
syntyvän köysirakenteen tulokset. P=270 kN, As=2500 mm2, Ls=1000 mm.

Osa Siirtymä
w [mm]

Kulma
θ [°]

Pituus
Ltot [mm]

Venymä
ε

Jännitys
σ [MPa]

Köysivoima
S [kN]

Pystyreaktio
V [kN]

Vaakareaktio
H [kN]

Laatat 2770,3 8,75 18211,9 14,13 % 355,0 887,5 135,0 877,2

Todellisuudessa on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että palkin pääteräkset pääsevät
katkeamaan inhimillisen erehdyksen tai ulkoisen onnettomuuskuorman seurauksena.
Syynä tähän on se, että palkkien valmistuksessa käytetään tehostettua laadunvalvontaa,
joka estää inhimillisen erehdyksen tapahtumisen valmistuksessa. Vuorostaan ulkoinen
onnettomuuskuorma ei pääse suoraan vaikuttamaan pääteräksiin, minkä seurauksena
pääterästen vaurioituminen kuorman vaikutuksesta on käytännössä mahdotonta. Ainoas-
taan täydellisen suunnitteluvirheen seurauksena teräkset pystyvät katkeamaan.

Vuorostaan pilarikonsolin vaurioituessa palkin pää pääsee putoamaan alaspäin. Tällöin
palkki kiertyy jäykästi ehjän pään ympäri. Kyseisessä vauriotilanteessa muodostuu kah-
teen suuntaan kantava köysirakenne, jossa palkin päiden siteet siirtävät osan kuormasta
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ja osa siirtyy laattojen kautta. Rikkoutuneen konsolin päässä oleva palkin liitososa pää-
see kiertymään vapaasti ja tällöin muodostamaan köysirakenteen palkin kanssa. Kuvas-
sa 79 on esitetty vaurioituneen pään siirtymätila.

Kuva 79. Pilarikonsolin vaurioituminen.

Laskennassa käytettiin rakennemallia, jossa rakennetta kuormittaa palkin vaurioituneen
konsolin kohdalla palkin tukireaktion suuruinen pistekuorma. Palkin pituuden ollessa 9
m ja laattojen 18 m saatiin tasapainotilan siirtymäksi 452 mm ja rikkoutuneen pilarikon-
solin kohdalla olevan palkin pään liitoslevyn venymäksi 9,8 % ja ehjän pään 1,1 %.
Tarkemmat tulokset on esitetty taulukossa 13 ja palkin siirtymätila kuvassa 80.

Taulukko 13. Pilarikonsolin vaurioitumisesta syntyvän köysirakenteen tulokset,
kun palkin pituus on 9 m ja laattojen 18 m. P=405 kN, As=2200 mm2, Ls=1000 mm

Osa Siirtymä
w [mm]

Kulma
θ [°]

Pituus
Ltot [mm]

Venymä
ε

Jännitys
σ [MPa]

Köysivoima
S [kN]

Pystyreaktio
V [kN]

Vaakareaktio
H [kN]

Liitos 1 452,108 24,33 1097,5 9,75 % 355,0 781,0 321,7 711,6

Liitos 2 452,108 2,88 9011,3 1,13 % 355,0 781,0 39,2 780,0

Laatta 1 376,757 1,20 18003,9 0,26 % 355,0 781,0 16,3 780,8

Laatta 2 226,054 0,72 18001,4 0,09 % 198,7 437,2 5,5 437,1

Laatta 3 75,351 0,24 18000,2 0,01 % 22,1 48,6 0,2 48,6
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Kuva 80. Pilarikonsolin vaurioituessa syntyvän korvaavanrakennesysteemin
palkin siirtymätila

Laskentatuloksista on nähtävissä, etteivät kahteen suuntaan kantavan köysirakenteen
tarvitsemat liitososat laatoissa ole välttämättä aina riittävät, jos palkki vaurioituu. Täl-
löin ne voidaan joutua määrittelemään pilarin vaurioitumisen perusteella. Näin ollen
kaikki siteet joudutaan selvittämään tapauskohtaisesti ja valitsemaan niihin sopivimmat
dimensiot. Kuitenkin tapauksesta riippumatta köysivoimien aiheuttamat pysty- ja vaa-
kakomponenttien vaikutukset tulee ottaa huomioon viereisten rakenneosien suunnitte-
lussa.

5.3.2 Rakennuksen reunalla syntyvä vaurioituminen

Tapauksessa, jossa pilarin, palkin tai pilarinkonsolin oletetaan vauriotuvan rakennuksen
reunalla, on ajateltu, että rakenteeseen muodostuu yhteen suuntaan kantava köysiraken-
ne palkin suunnassa. Syynä tähän ajatteluun on se, etteivät laatat pysty muodostamaan
köysirakennetta, koska niihin ei pääse muodostumaan kuvan 29 mukaista voimaparia.
Todellisuudessa vaurion syntyessä palkki yrittää myös kiertyä sisäänpäin rakennukseen,
jolloin laattojen suuntaan pystyy muodostumaan voimapari, jonka seurauksena laattoi-
hin syntyy köysivoimia. Laattoihin syntyvät köysivoimat ovat kuitenkin verrattain niin
pienet palkkeihin muodostuviin sidevoimiin nähden, minkä takia niiden huomioon ot-
taminen ei ole mielekästä. Kyseisellä oletuksella saadaan myös varmalla puolella oleva
tulos. Eri vauriotapauksien laskennassa on tarkastettu, millaiset venymät ja jännitykset
muodostuvat laattojen liitososiin, jotta ne eivät sorru.

Taulukossa 14 on esitetty reunapilarin vaurioitumisessa syntyvän palkin suuntaisen
köysirakenteen köysivoimat. Taulukossa on myös esitetty, millaiset venymät ja jänni-
tykset muodostuvat laattojen liitososiin. Palkin liitososien poikkipinta-ala on jouduttu
kasvattamaan 2600 mm2:iin, jotta rakenteelle on saatu riittävä kapasiteetti onnettomuus-
tilanteessa.

0

100

200

300

400

500

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Si
irt

ym
ä

[m
m

]

Pituus [m]

Alkutilanne
Lopputilanne



108

Taulukko 14. Reunapilarin vauriotuessa muodostuvat köysivoimat, kun palkin
pituus 9 m ja laatan 18 m. P=405 kN, As=2600 mm2, Ls=1000mm.

Osa Siirtymä
w [mm]

Kulma
θ [°]

Pituus
Ltot [mm]

Venymä
ε

Jännitys
σ [MPa]

Köysivoima
S [kN]

Pystyreaktio
V [kN]

Vaakareaktio
H [kN]

Palkki 2023,842 12,67 9224,7 14,98 % 355,0 923,0 202,5 900,5

Laatta 1 337,307 1,07 18003,2 0,21 % 355,0

Laatta 2 1011,921 3,22 18028,4 1,89 % 355,0

Laatta 3 1686,535 5,35 18078,8 5,26 % 355,0

Laatta 4 1686,535 5,35 18078,8 5,26 % 355,0

Laatta 5 1011,921 3,22 18028,4 1,89 % 355,0

Laatta 6 337,307 1,07 18003,2 0,21 % 355,0

Kuva 81. Reunapilarin vaurioituessa syntyvän korvaavan rakennesysteemin
palkin siirtymätila.

Tapausta, jossa reunapalkki vaurioituu, ei voida laskea ollenkaan, koska tällöin olete-
taan, että palkin raudoitus katkeaa. Kyseinen tapaus lisäksi on epästabiili, jonka seura-
uksena laatat putoavat alas. Jotta reunapalkin vauriossa saadaan muodostettua köysira-
kenne, joudutaan palkkiin lisäämään erillinen jatkuva sideraudoitus, jonka avulla köysi-
voimat voidaan siirtää. Kyseinen sideraudoitus oletetaan säilyvän vaurioitumatta onnet-
tomuustilanteessa. Taulukossa 15 on esitetty reunapalkin vauriotuessa syntyvän köysi-
rakenteen tulokset, kun palkkiin on lisätty lisäsiteet. Palkin liitososissa riittää teräslevy,
jonka poikkipinta-ala on 2300 mm2 ja pituus on 1000 mm.
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Taulukko 15. Lisäsitein varustetun reunapalkin vauriotuessa muodostuvat köysi-
voimat, kun palkin on pituus 9 m ja laattojen 18 m. P=405 kN, As=2300 mm2,

Ls=1000mm.

Osa Siirtymä
w [mm]

Kulma
θ [°]

Pituus
Ltot [mm]

Venymä
ε

Jännitys
σ [MPa]

Köysivoima
S [kN]

Pystyreaktio
V [kN]

Vaakareaktio H
[kN]

Palkki 1152,035 14,36 4645,1 14,51 % 355,0 816,5 202,5 791,0

Laatta 1 384,012 1,22 18004,1 0,27 % 355,0

Laatta 2 1152,035 3,66 18036,8 2,46 % 355,0

Laatta 3 384,012 1,22 18004,1 0,27 % 355,0

Kuva 82. Lisäsitein varustetun reunapalkin vaurioituessa syntyvän korvaa-
van rakennesysteemin palkin siirtymätila.

Pilarikonsolin vaurioituessa rakennuksen reunalla voidaan käyttää samoja liitososia
kuin keskipilarin vaurioituessa. Taulukkoon 16 on koottu köysirakenteen tuottamat tu-
lokset.

Taulukko 16. Reunapilarin konsolin vaurioitumisen synnyttämän köysirakenteen
tulokset, kun palkin pituus on 9 m ja laattojen 18 m. P=202,5 kN, As=2200 mm2,

Ls=1000 mm.

Osa Siirtymä
w [mm]

Kulma
θ [°]

Pituus
Ltot [mm]

Venymä
ε

Jännitys
σ [MPa]

Köysivoima
S [kN]

Pystyreaktio
V [kN]

Vaakareaktio
H [kN]

Liitos 1 239,274 13,46 1028,2 2,82 % 355,0 781,0 181,7 759,6

Liitos 2 239,274 1,52 9003,2 0,32 % 355,0 781,0 20,8 780,7

Laatta 1 199,395 0,63 18001,1 0,07 % 154,6

Laatta 2 119,637 0,38 18000,4 0,03 % 55,7

Laatta 3 39,879 0,13 18000,0 0,00 % 6,2
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Kuva 83. Reunapilarin konsolin vaurioituessa syntyvän korvaavan raken-
nesysteemin palkin siirtymätila.

Taulukkojen 14-16 tuloksia tarkasteltaessa on nähtävissä, että reunapilarin vaurioitumi-
nen on määräävin tapaus, jonka perusteella valitaan palkin liitososien dimensiot. Kun
tarkastellaan keskipilarin vaurioitumisen tuottamia tuloksia reunapilarin tuloksiin, on
nähtävissä, että palkkien siteiden poikkipinta-alojen tulee olla suuremmat reunoilla kuin
sisäpuolella. Vuorostaan laattojen siteet määräytyvät keskipalkin vaurioitumisesta.

5.4 FEM-laskenta

FEM-laskennassa tarkasteltiin ainoastaan tapauksia, joissa vaurio kohdistuu keskimmäi-
seen pilariin tai sen pilarikonsoliin, kun palkkien pituudet olivat 9 m ja laattojen 18 m.
Liitososien dimensioiksi valittiin samat kuin analyyttisissa ratkaisuissa (kts. Taulukko
11). Rakenteeseen kohdistuvien suurten siirtymien takia laskenta jouduttiin suoritta-
maan suurten siirtymien teoriaa käyttäen sekä huomioimaan materiaalien epälineaarinen
käyttäytyminen kuten analyyttisessa ratkaisussa.

Laskennassa käytettäväksi materiaalimalliksi valittiin kimmoinen myötölujittuva mate-
riaalimalli, jonka avulla pystytään helpottamaan laskentaa. Tangenttimoduuliksi valittiin
standardin SFS-EN 1993-1-5 liitteen C mukainen arvo E/10000.[32] Kyseinen arvo on
kuitenkin hyvin pieni, jonka vuoksi myötölujittumisella ei ole suurta vaikutusta lasken-
tatuloksiin. Poissonin luvuksi valittiin 0, jottei rakenneosissa tapahdu kuroutumaa, joka
vaikuttaisi tuloksiin. Taulukkoon 17 on kerätty FEM-laskennassa käytetyt materiaalipa-
rametrit.
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Taulukko 17. FEM-laskennassa käytettävät materiaaliparametrit.

Kimmomoduuli E 210000 MPa
Tangenttimoduuli 21 MPa

Myötölujuus σ 355 MPa
Poisson luku ν 0

Kuva 84. FEM-laskennassa käytetty myötölujittuva materiaalimalli, kun tan-
genttimoduuli 21 MPa ja teräs laatu on S355. Pystyakselilla on jännitys,

jonka yksikkönä on N/m2, ja vaaka-akselilla venymä.

FEM-laskennat suoritettiin Ansys Mechanical APDL 16.0 ja Autodesk Simulation
Mechinacal 2015 avulla. Ansyksen Workbench käyttöliittymällä ja RFEM 5.04 ohjel-
mistolla yritettiin myös mallintaa ongelmaa, mutta ohjelmat eivät pystyneet ratkaise-
maan ongelmaa. Vuorostaan Autodesk Simulation Mechanical pystyi suorittamaan las-
kennan loppuun, mutta jäykkien palkkien ja laattojen jäykkyydet aiheuttivat suurta las-
kennallista epätarkkuutta, jonka takia ohjelmistosta saatuihin tuloksiin ei voitu luottaa.
Näin ollen laskenta suoritettiin lopulta pelkästään Ansyksen avulla.

5.4.1 Laskennan kalibrointi

Ennen kuin koko rakenteen mallintaminen aloitettiin, suoritettiin rakenneosien kalib-
rointi. Kalibroinnissa mallinnettiin ensimmäisenä kahden palkin pituinen liitoslevyn
paksuinen lattateräs, jolle syötettiin 10 mm alkutaipuma. Rakenteeseen mallinettiin yh-
teensä 2 elementtiä, jotta rakenne käyttäytyisi halutulla tavalla. Kuvassa 85 on esitetty
rakenteen tasapainotilan siirtymätila. Rakenteen siirtymäksi saatiin tasapainotilassa
5397 mm, kun huomioitiin rakenteen 10 mm alkutaipuma. FEM-laskennan tulos poik-
keisi analyyttisen ratkaisun tuloksesta 1,1 %, sillä analyyttisen ratkaisun kokonaissiir-
tymäksi saatiin 5458 mm.
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Kuva 85. Köysirakenteen kalibrointimallin siirtymätila, kun rakenteena on
pelkkä liitososa. Rakenteen pistekuorman suuruus on 810 kN.

Seuraavana vuorossa oli jäykkien palkkien mallintaminen. Jäykät palkit mallinnettiin
300 mm korkeina ja 50 mm leveinä. Palkkien materiaaliksi syötettiin samat kuin lii-
tososille, koska tällä ei ollut laskennan kannalta merkitystä, kun palkit oletettiin olevan
taivutus- ja vetojäykkyydeltään huomattavasti suuremmiksi. Pistekuorma P jaettiin li-
säksi kahteen osaan ja ne sijoitettiin jäykkien palkkien päihin, jotta ne eivät haittaisi
siirtymäkuvaaja. Rakenteen siirtymäksi saatiin tällöin 4817 mm, kun otetaan huomioon
rakenteen alkutaipuma. Kuvassa 86 on esitetty rakenteen tasapainotilan siirtymätila.
Kun kuvan 86 palkkien päiden keskilinjoista piirrettään kuvitteelliset jatkeet, saadaan
näiden risteyspisteessä siirtymän arvo, joka on vertailukelpoinen analyyttisen ratkaisun
kanssa. Kyseisen risteyspisteen siirtymä on 5095 mm, joka eroaa 6,7 % analyyttisesta
ratkaisusta.
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Kuva 86. Kalibrointipalkin siirtymä. Jäykkien palkkien päähän sijoitettujen
pistekuormien suuruus on 405 kN.

Kun rakenteen liitososien venymiä tarkastellaan kuvan 86 perusteella, nähdään suoraan,
että venymät keskittyvät suurelta osin tukien liitososiin. Tuella olevan liitososan veny-
mäksi saatiin 80,4 %. Ansys käyttää kuitenkin logaritmista venymää εreal, joka on niin
sanotusti todellinen venymä ja se voidaan laskea seuraavan kaavan avulla:[33]

= ln(1 + ) (51)

Kaavassa (51) esiintyvää venymää ε kutsutaan Lagrange venymäksi tai insinööri-
venymäksi, joka voidaan määritellä kaavan (10) avulla.[33][34] Kaavan (51) avulla saa-
daan Ansyksen tuottama arvo muutettua Lagrange venymäksi, jonka arvo on 123,4 %.
Kyseinen arvo on vertailukelpoinen analyyttisen ratkaisun venymän 101,7 % kanssa.
Tulosten perusteella on nähtävissä, että analyyttisessa ratkaisussa käytetty oletus veny-
män jakautumisesta tasan tuella olevan liitososan ja keskialueen liitososan puolikkaan
matkalle on virheellinen. Venymä keskittyy suurimmilta osin pelkästään tuella olevaan
liitososaan.

Kalibrointimallin yhteydessä tarkastettiin myös, miten rakenneosien väliset suuret jäyk-
kyyserot vaikuttavat laskentatuloksiin. Palkkien korkeus kasvatettiin 500 mm:iin, mikä
lisäsi ainoastaan 0,27 % rakenteen siirtymää. Tuloksen perusteella voidaan todeta, ettei-
vät rakenneosien väliset suuret jäykkyyserot aiheuta niin suurta laskennallista epätark-
kuutta, jolla olisi haitallista vaikutusta Ansyksella saataviin laskentatuloksiin. Autodesk
Mechanical Simulatiolla avulla laskettaessa samanlaisella jäykkyyden kasvatuksella oli
useiden kymmenien prosenttien vaikutus tuloksiin, minkä takia ohjelman käytöstä luo-
vuttiin FEM-laskennassa.

Laatoille suoritettiin samantapainen kalibrointi kuin palkeille. Laattojen kalibroinnissa
käytettiin samaa poikkileikkausta kuin palkeilla, mutta niiden pituus oli eri. Kalibroin-
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timallien yhtäläisyyden vuoksia tulokset olivat samanlaiset toistensa suhteen. Näin ollen
laatan kalibroinnista saatuja tuloksia ei ole tarpeen käsitellä erikseen.

5.4.2 Pilarin vaurioituminen

Pilarin vaurioitumistapauksen rakennemalli mallinnettiin kuvan 61 mukaisesti, mutta
pistekuorma P jaettiin kahteen osaan ja ne asetettiin jäykkien palkkien päihin. FEM-
laskentamalli on esitetty kuvassa 87. Rakenteen jokaisessa liitososassa käytettiin yhtä
elementtiä kuten myös laatoissa. Vuorostaan palkit jaettiin 4 elementtiin. FEM-
laskennasta saatuja tuloksia vertailtiin analyyttisen ratkaisun tuloksiin, jotka on esitetty
luvun 5.2.1 taulukossa 10.

Kuva 87. FEM-laskentamalli pilarin vauriotuessa. Kuvassa on esitetty sol-
mupisteiden numerot, joihin tuet on kiinnitetty. Laatikoilla ympäröidyt nu-

merot ovat liitososien elementtinumeroita.

Laskentamallissa laattojen kiertyminen estettiin pituussuunnassa, jotta vääntömomentin
aiheuttama vaikutus saatiin eliminoitua pois tuloksista. Laattojen ja palkkien väliset
liitokset liitososiin tehtiin jäykiksi, kun taas laatan liitososien ja palkin väliset liitokset
tehtiin nivelelliseksi.

Rakenteelle saatiin onnettomuustilanteessa siirtymäksi 2184 mm, kun huomioidaan 10
mm alkutaipuma. Siirtymä on noin 15,8 % suurempi kuin analyyttisella ratkaisulla saatu
tulos. Erot tuloksissa syntyvät liitososien ja jäykkien rakenneosien välisestä kiertymien
erosta. Lisäksi rakenteen tukireaktiot jakautuvat erilailla kuin analyyttisessa mallissa.
Rakenteen siirtymä on esitetty kuvissa 88 ja 89.
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Kuva 88. Koko rakenteen siirtymä y-suuntaan pilarin vaurioituessa.

Kuva 89. Kohtisuoraan palkkia nähden katsottu koko rakenteen siirtymä y-
suuntaan.

Liitososien venymät on esitetty taulukossa 18 ja ne on otettu elementtien neutraaliakse-
leilta, jotta mahdollisen momentin vaikutus saadaan poistettua tuloksista. Taulukossa
esitetyt venymät on laskettu elementtien solmupisteiden venymien keskiarvona, jonka
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tarkastettiin olevan siirtymien avulla laskettuna täysin sama. Tuloksista on nähtävissä,
että palkin päiden liitososien venymäkapasiteetti ylittyy, jonka seurauksena liitoslevyt
repeytyvät irti aiheuttaen sortuman. Tulokset myös poikkeavat analyyttisesta ratkaisus-
ta, koska venymät keskittyvät erilailla kuin analyyttisessa ratkaisussa sekä FEM-
laskentamalli tuottaa suuremman siirtymän, jonka seurauksena myös venymät on suu-
remmat.

Taulukko 18. Liitososien elementtien venymät. Taulukossa oleva ELE NUM tar-
koittaa elementin solmupisteen numeroa.

ELE NUM 1 6 7 12 13 15 16 18

εreal 18,52 % 14,72 % 14,72 % 18,52 % 0,09 % 0,11 % 1,94 % 1,74 %
ε 20,35 % 15,86 % 15,86 % 20,35 % 0,09 % 0,11 % 1,96 % 1,76 %

ELE NUM 19 21 22 24 25 27 28 30

εreal 6,42 % 5,66 % 6,42 % 5,66 % 1,94 % 1,75 % 0,09 % 0,11 %
ε 6,63 % 5,83 % 6,64 % 5,82 % 1,96 % 1,77 % 0,09 % 0,11 %

Rakenteen tukireaktioita tarkasteltaessa (Taulukko 19) voidaan havaita, että tukireakti-
oiden jakautuminen poikkeaa analyyttisesta ratkaisusta. Ero johtuu mahdollisesti raken-
teen laattojen toiminnasta. Laatat pystyvät hieman kantamaan rakennetta momentin
avulla, jonka seurauksena rakenteen tukireaktiot jakautuvat erilailla kuin analyyttisessa
ratkaisussa. Kyseinen momentin vaikutus on nähtävissä rakenteen palkin ja sen lii-
tososan välisessä kulmamuutoksessa (kts. Kuva 89). Virhettä yritettiin poistaa lasken-
tamallista nivelien avulla, mutta liitososiin lisätyt nivelet sekoittivat laskennan niin, ettei
tuloksia ollut enää saatavilla. Kuvassa 90 on esitetty ensimmäisen laatan liitoslevyjen
aksiaalijännitysjakauma, josta on nähtävissä rakenteeseen muodostuvan momentin vai-
kutus jännityksiin.

Taulukko 19. Solmupisteiden tukireaktiot globaalissa koordinaatistossa.

NODE 1 24 26 33 40 47 54

FX [kN] -778,65 778,68 -4,18 -3,30 1,59 -1,59 3,30
FY [kN] 130,37 130,37 8,29 46,84 82,19 82,19 46,84
FZ [kN] 0,00 0,00 429,32 780,41 779,56 779,57 780,41

NODE 61 68 74 80 86 92 98 Σ TOTAL

FX [kN] 4,18 -4,18 -3,2958 1,589 -1,5895 3,295 4,183 0,029
FY [kN] 8,2858 8,2852 46,841 82,189 82,189 46,84 8,2857 810,000
FZ [kN] 429,36 -429,32 -780,4 -779,56 -779,57 -780,4 -429,35 0,027
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Kuva 90. Ensimmäisen laatan liitoslevyn aksiaalijännitysjakauma. Jännityk-
sen yksikkö asteikoilla on N/m2.

Köysivoimien (Taulukko 20) suuruudet poikkeavat myös analyyttisen menetelmän tuot-
tamista tuloksista. Ero köysivoimissa syntyy käytetystä tangenttimoduulista, joka kas-
vattaa rakenneosien tasapainotilan jännityksiä, sekä reaktioiden jakautumisesta.

Taulukko 20. Rakenteen solmupisteiden köysivoimat.

NODE 1 24 26 33 40 47 54

S [kN] 789,49 789,52 429,42 781,82 783,88 783,89 781,82

NODE 61 68 74 80 86 92 98

S [kN] 429,46 429,42 781,81 783,88 783,89 781,81 429,45

Laskennan yhteydessä tarkastettiin myös, miten palkkien ja laattojen korkeuden kasvat-
taminen 300 mm:stä 500 mm:iin vaikuttaa koko laskentamallista saataviin tuloksiin.
Poikkileikkauksen korkeuden kasvattaminen pienensi kokonaissiirtymää ainoastaan 0,7
%. Jäykkien palkkien ja laattojen poikkileikkauksen kasvattaminen ei toisin sanoen
muuta tuloksia haitallisesti kuten se ei haitannut rakenneosien kalibroinnissakaan.
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5.4.3 Pilarikonsolin vaurioituminen

Pilarikonsolin vaurioitumisessa on käytetty samaa mallia kuin pilarin vaurioitumisessa,
mutta siitä on poistettu ylimääräiset laatat ja toinen 405 kN pistekuormista. Rakenteessa
on myös käytetty samanlaista elementtiverkotusta, kuin alkuperäisessä mallissa. Kuvas-
sa 91 on esitetty FEM-laskentamalli, jossa on esitetty rakenteen tukien solmupisteet ja
tarkasteltavien liitososien elementtinumerot. Laskennan tuloksia on verrattu luvussa
5.3.1 esitetyn taulukon 13 tuloksiin.

Kuva 91. Pilarikonsolin vaurioitumisen FEM-laskentamalli. Kuvassa on esi-
tetty solmupisteiden numerot, joihin tuet on kiinnitetty. Laatikoilla ympä-

röidyt numerot ovat liitososien elementtinumeroita.

Kun rakenteen alkutaipuma huomioidaan, saadaan rakenteen tasapainotilan kokonais-
siirtymäksi 471 mm, joka on hyvin lähellä analyyttisen ratkaisun tulosta. FEM-
laskentamallin tuottama siirtymä on 4,2 % suurempi kuin analyyttisen ratkaisun siirty-
mä. Rakenteen siirtymätila on esitetty kuvassa 92.
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Kuva 92. Kokorakenteen siirtymätila, kun pilarikonsoli vaurioituu.

Taulukoihin 21 ja 22 on koottu rakenteen liitososien venymät ja solmupisteiden tukire-
aktiot. Venymät ja tukireaktiot poikkeavat hieman analyyttisesta ratkaisusta, mutta ne
jakautuvat lähestulkoon samassa suhteessa eri tukien ja liitososien kesken kuin analyyt-
tisessa ratkaisussa. Tulosten yhtenäisyys johtuu siitä, että rakenteen siirtymä on huomat-
tavasti pienempi kuin pilarin vaurioitumisen tapauksessa, minkä takia numeeriset epä-
tarkkuudet eivät vääristä tuloksia sekä rakenne käyttäytyy enemmän analyyttisen tapa-
uksen mukaisesti.

Taulukko 21. Pilarikonsolin vauriotuessa syntyvät liitososien venymät. Taulukos-
sa oleva ELE NUM tarkoittaa elementin solmupisteen numeroa.

ELE NUM 1 41 13 15 16 18 19 21

εreal 0,16 % 10,81 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,05 % 0,13 % 0,21 %
ε 0,16 % 11,42 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,05 % 0,13 % 0,21 %

Taulukko 22. Solmupisteiden tukireaktiot globaalissa koordinaatistossa ja köysi-
voimat, kun pilarikonsoli on vaurioitunut.

NODE 1 26 33 40 68 74 80 88 Σ TOTAL

FX [kN] -713,36 0,00 0,06 0,32 0,00 0,06 0,32 712,71 0,13
FY [kN] 36,36 0,28 3,73 14,74 0,28 3,73 14,74 331,18 405,04
FZ [kN] 0,00 23,20 220,83 585,01 -23,20 -220,83 -585,01 0,00 0,00

S   [kN] 714,29 23,20 220,86 585,20 23,20 220,86 585,20 785,90
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5.5 Laskentatulosten yhteenveto

FEM-laskentatuloksia tarkasteltaessa on nähtävissä, että venymät keskittyvät rakenne-
osien liitososiin, kuten analyyttisessa menetelmässä oli oletettu. Kuitenkin analyyttises-
sa ratkaisussa käytetty oletus venymän jakautumisesta tasan keskialueen ja päädyn lii-
tososien kesken on virheellinen, sillä venymät keskittyvät suurilta osin rakenneosien
päiden liitososiin FEM-laskennassa. Syynä tähän on se, että pistekuorma sijoittuu ra-
kenteen keskelle, jonka takia se pyrkii vetämään rakennetta kuormitusta kohden, jolloin
rakenne pyrkii venymään suurelta osin tukien liitososista. Tukien liitososat kuitenkin
vastustavat tällaista siirtymistä, jonka seurauksena keskialueen liitososiin kohdistuu
myös venymistä. Kun analyyttisessa ratkaisussa oletetaan, että venymä muodostuu ai-
noastaan päädyn liitososaan, saadaan hyvin lähelle sama venymän arvo kuin FEM-
laskennassa.

Rakenteelle saadaan hyvin samansuuruiset siirtymät molemmilla menetelmillä. Pilarin
vaurioitumisen tapauksessa kuitenkin rakenteen tukireaktiot jakautuvat erilailla FEM-
laskentamallissa kuin analyyttisessa ratkaisussa. Ero muodostuu osittain laattojen mo-
menttikantokyvystä, jota ei pystytty poistamaan laskentamallista, siirtymän suuruudesta
sekä muista tuntemattomista syistä. Näin ollen rakenteen venymät ja köysivoimat eroa-
vat joiltain osin analyyttisten ratkaisujen kanssa. Vuorostaan pilarikonsolin tapauksessa
tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan. Tulokset vastaavat paremmin toisiaan, koska raken-
teen siirtymä on huomattavasti pienempi kuin pilarin vauriotuessa, minkä takia numee-
riset epätarkkuudet ovat pienemmät sekä rakenne käyttäytyy samaan tapaan kuin ana-
lyyttisessa ratkaisussa on oletettu.

Vaihtoehtoisten kuormainsiirtoreittien suunnittelussa täytyy kuitenkin kiinnittää enem-
män huomiota siihen, miten rakenne todellisuudessa käyttäytyy onnettomuustilanteessa,
jottei se sorru ennen tasapainotilan saavuttamista. Köysirakenteen suunnittelussa tulee
muistaa, että rakenteeseen kohdistuu hyvin suuret siirtymät onnettomuustilanteessa,
jolloin rakenneosien välille saattaa muodostua kontakti, jonka seurauksena rakenne sor-
tuu. Tutkimuksessa käytetyt FEM-laskentamallit ja analyyttiset ratkaisut ovat vain
suuntaa-antavia, sillä niissä ei ole tarkasteltu kovin syvällisesti sitä, kuinka rakenne
käyttäytyy todellisuudessa onnettomuustilanteen aikana. Esimerkiksi laskentamalleissa
ei ole otettu huomioon palkkien päiden mahdollista kontaktia, kun palkit putoavat alas-
päin. Käytettyjen laskentamenetelmien avulla voidaan kuitenkin osoittaa, etteivät side-
voimamenetelmät tai köysiteorioiden likimääräismenetelmät vastaa vaihtoehtoisen
kuormansiirtoreitin suunnittelua. Likimääräismenetelmien avulla saadaan kuitenkin
kohtuullisen hyvin samansuuruisia sidevoimia kuin analyyttisen köysiteorian avulla,
mutta kyseisten menetelmien avulla ei pystytä varmistumaan kykeneekö rakenne muo-
dostamaan vaihtoehtoista kuormansiirtorakennetta onnettomuustilanteessa.
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FEM-ohjelmistoja käytettäessä tulee aina niiden tuloksiin suhtautua kriittisesti, koska
kyseisillä ohjelmistoilla voidaan saada täysin virheellisiä tuloksia, jos niiden toimintaa
ei tunneta. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää palkkien ja laattojen kalibroinnin
yhteydessä tehty havainto Autodesk Simulation Mechanicalissa. Ohjelmistolla lasketta-
essa jäykkien palkkien ja laattojen taivutus- ja vetojäykkyyden kasvattaminen aiheutti
hyvin suuren muutokseen rakenteen kokonaissiirtymään, johon jäykkien palkkien ja
laattojen jäykkyyksien kasvattamisella ei pitäisi olla vaikutusta. Syy tämän virheen syn-
tymiselle oli se, että rakenteen suuret taivutus- ja vetojäykkyyksien erot aiheuttivat niin
suurta numeerista epätarkkuutta laskennassa, minkä seurauksena rakenteen liitososien
vaikutus katosi osittain pois laskennasta aiheuttaen huomattavasti pienemmän siirtymän.
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6. ESIMERKKIKOHTEIDEN TARKASTELU

Tässä osassa tarkastellaan yksikerroksisen hallirakennuksen jatkuvan sortuman estämis-
tä. Tarkasteltavina rakenneosina ovat olleet rakennuksen keskellä sijaitseva pääpilari ja
pääkannattimet sekä niiden väliset liitokset. Esimerkkikohteissa yläpohjarakenteeksi on
valittu TT-laatat.

Hallimaisessa rakennuksessa sallittuna sortuma-alana on käytetty luvussa 3.3.1 esitettyä
4 pilariruudun suuruista alaa, kun vaurio kohdistuu keskipilariin. Vaurion kohdistuessa
palkkiin tai sen liitososiin on sallittu sortuma-ala ollut puolet tästä. Rakennuksen pilari-
ruudun koko on 12m x 24m ja laattoina on käytetty TT-600:aa, joiden pituus on 12 m ja
palkkeina HI1800:aa, joiden pituus 24 m. Kuvassa 93 on esitetty rungosta hahmotusku-
va, jossa Lx on palkin pituus ja Ly on laatan pituus. Tarkasteltavina tapauksina ovat ol-
leet varastohalli seuraamusluokaltaan CC2b ja seuraamusluokan CC3b messukeskus.

Yläpohjarakenteen pysyvinä kuormina on käytetty 3,8 kN/m2, joka sisältää laattojen
omanpainon, ripustuskuorman ja vesikattorakenteiden omanpainon. Lumikuormana
vesikatolla on käytetty 2 kN/m2. Palkin omana painona on käytetty 8,3 kN/m.

6.1 Varastohalli, seuraamusluokka CC2b

Varastohalli, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC2b, on tavanomainen Suomessa käy-
tetty hallimainen rakennus. Rakennuksen kuuluessa muuhun kuin seuraamusluokkaan
CC3b, ei tarvitse tehdä erillistä riskianalyysia. Näin ollen riittää, että avainasemassa
olevien rakenneosien suunnittelussa käytetään, jotain standardin SFS-EN 1990 esittä-
mää menetelmää.

Jatkuvan sortuman estämisen kulku seuraamusluokassa CC2b:

1. Kohde toteutetaan Eurokoodien mukaisesti
2. Sortuma-ala on sallitun suuruinen ja se voidaan todentaa

a. Kyllä => ei toimenpiteitä
b. Jos sortuma-ala on suurempi kuin hyväksytty raja-arvo tai sen rajoittumi-

sesta ei voida varmistua, edetään kohtaan 3
3. Sortuma-alan ylittäessä sallitun raja-arvon, joudutaan valitsemaan jokin seuraa-

vista menetelmistä:
a. Sortumavaaran poistaminen tai vähentäminen rakenteellisin keinoin

- tämän hyödyntäminen käytännössä vaati riskianalyysin tekoa
b. Sidevoimamenetelmän käyttö
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-Käytettävä sidevoima on suurin standardien SFS-EN 1991-1-7 tai
SFS-EN 1992-1-1 mukaan laskettuna ja niiden kansalliset liitteet
otettuna huomioon

-Betoninormikortti 23 EC:n sidevoimia voidaan käyttää, jos ne
tuottavat suuremmat voimat kuin edellä mainitut standardit

c. Suunnittelemalla vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti
- Jos ei voida toteuttaa, voidaan avainasemassa olevat rakenneosat

suunnitella onnettomuuskuorman Ad varalle
d. Suunnittelemalla avainasemassa olevat rakenneosat onnettomuuskuor-

man Ad varalle
- Ad =  50 kN ja sijoitetaan kerroskorkeuden puoleen väliin koh-

tisuoraan rakenneosaan nähden
e. Standardin SFS-EN 1990 luvun 2.1 periaatesäännön (5)P muiden mene-

telmien soveltaminen:
-Valitsemalla rakennetyyppi, jonka herkkyys tarkasteltaville vaa-

ratilanteille on alhainen
-Välttämällä mahdollisimman paljon rakennejärjestelmiä, jotka

voivat vaurioitua varoittamatta
-Näiden menetelmien hyödyntäminen on hankalaa ja niiden käyt-

töä tulee harkita. Lisäksi näiden menetelmien käyttö vaatii käy-
tännössä riskianalyysin laatimista.

Jos sortuma-ala on vaurion syntyessä korkeintaan sallitun arvon suuruinen ja sen rajoit-
tuminen tähän pystytään varmistamaan, tällöin voidaan katsoa, että jatkuva sortuma on
otettu huomioon ja estetty. Jos sortuman laajuus on suurempi kuin sallittu arvo tai sen
rajoittumisesta ei voida varmistua, on kannattavinta käyttää sidevoimamenetelmää tai
suunnitella avainasemassa olevat rakenneosat kuorman Ad varalle. Näiden menetelmien
avulla täyttyvät standardin SFS-EN 1991-1-7 esittämät vaatimukset rakenteen suunnit-
telusta laskelmien mukaan, mutta näillä ei todellisuudessa pystytä täysin varmistumaan
jatkuvan sortuman estymisestä. Seuraamusluokkien CC3a ja CC3b kohteissa tuleekin
erityisesti miettiä rakenteen todellista toimintaa, jotta tavoitellut vaatimukset saadaan
täytetyksi.

Esimerkkikohteessa ei tehty tarkempaa tarkastelua sortuman rajautumisesta, vaan käy-
tettäväksi menetelmäksi valittiin sidevoimamenetelmä. Sidevoimien laskelmissa tarkas-
tettiin kumpi Suomen kansallinen liite SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI vai standardi SFS-
EN 1992-1-1 ja sen kansallinen liite huomioituna tuottaa suurimman sidevoiman. Näi-
den lisäksi tarkastettiin Betoninormikortti 23 EC:n ehdottamat sidevoimat. Jos Beto-
ninormikortti 23 EC:n tuottama sidevoima on ollut suurempi kuin standardien esittämä,
on kyseinen arvo valittu sidevoimaksi. Standardin SFS-EN 1992-1-1 NA:ssa esitettyä
sisäisten  siteiden  150  kN  ylärajaa  ei  ole  otettu  huomioon.  Lisäksi  standardin  SFS-EN
1992-1-1 mukaisten raudoituksien sijoittelussa on käytetty samoja sääntöjä kuin SFS-
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EN 1991-1-7- NA+NCCI sisäisille siteille. Liitteessä 2 on esitetty sidevoimien lasken-
nan eteneminen. Siinä saatiin seuraavanlaiset sidevoimat ja siteet rakenneosien välille:

· Rakennuksen sisällä olevien palkkien sisäpuoliset siteet:
o T1= 240 kN, keskipalkin siteinä käytetään esimerkiksi 12 kappaletta Pei-

kon TR 39 tartuntalevyjä, jotka sijoitetaan TT-laattojen pituussuuntai-
seen saumaan
§ kaikki sidevoimamenetelmät tuottavan saman arvon
§ jaetaan kuvan 93 mukaiselle alueelle
§ palkin välittömässä läheisyydessä tulee olla 30 % kokonaismää-

rästä => 2 kappaletta laatan päässä
· Ulkoreunoilla olevien palkkien siteet (rengassiteet):

o T2= 240 kN, reunapalkin siteinä käytetään esimerkiksi 12 kappaletta Pei-
kon TR 39 tartuntalevyjä, jotka sijoitetaan TT-laattojen pituussuuntai-
seen saumaan
§ standardi SFS-EN 1992-1-1 ja sen NA tuottaa suurimman arvon
§ jaetaan kuvan 93 mukaiselle alueelle
§ palkin välittömässä läheisyydessä tulee olla 30 % kokonaismää-

rästä => 4 kappaletta laatan päässä
· Rakennuksen sisäpuolella olevien laattojen sisäpuoliset siteet:

o T3= 70 kN, liitososina käytetään yhdessä laatassa esimerkiksi 4 kappalet-
ta Peikon TR 39 tartuntalevyjä
§ kaikki sidevoimamenetelmät tuottavat saman tuloksen
§ sijoitetaan kuvan 93 mukaisesti jokaisen laatan molempaan pää-

hän
· Ulkoreunoilla olevien laattojen siteet (rengassiteet):

o T4=120 kN, liitososina käytetään yhdessä laatassa esimerkiksi 6 kappalet-
ta Peikon TR 39 tartuntalevyjä
§ standardi SFS-EN 1992-1-1 ja sen NA tuottaa suurimman arvon
§ sijoitetaan kuvan 93 mukaisesti reunoilla olevien laattojen mo-

lempaan päähän
· Reunapilarin vaakasidonta tasoon (palkin suuntaisella reunalla):

o F1,tie= 150 kN, voima siirretään pilarilta esimerkiksi T32 tai 2 T25 pultin
avulla palkille, jossa on jokaisen TT-laatan rivan kohdalla Peikon SBKL
200x300, johon kiinnitetään teräslevy, joka pultataan kiinni TT-laatan ri-
paan
§ kaikki sidevoimamenetelmät tuottavat saman tuloksen
§ sijoitetaan kuvan 93 mukaisesti

· Reunapilarin vaakasidonta tasoon (laatan suuntaisella reunalla):
o F2,tie= 150 kN, voima siirretään pilarilta T32 tai 2 T25 pultin avulla pal-

kille, jossa on jokaisen TT-laatan rivan kohdalla Peikon SBKL 200x300,
johon kiinnitetään teräslevy, joka pultataan kiinni TT-laatan ripaan
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§ kaikki sidevoimamenetelmät tuottavat saman tuloksen
§ sijoitetaan kuvan 93 mukaisesti

· Nurkkapilarin vaakasidonta tasoon:
o F3,tie ja F4,tie= 150 kN, voima siirretään pilarilta esimerkiksi T32 tai 2 T25

pultin avulla palkille, jossa on jokaisen TT-laatan rivan kohdalla Peikon
SBKL 200x300, johon kiinnitetään teräslevy, joka pultataan kiinni TT-
laatan ripaan
§ Betoninormikortti 23 EC tuottaa suurimman arvon
§ sijoitetaan kuvan 93 mukaisesti

Kuvassa 93 on esitetty edellä mainittujen sidevoimien sijoittumiset rakenneosien kesken
ja niiden vaikutussuunnat. Edellä esitetyt siteet ovat vain esimerkkejä, joilla lasketut
sidevoimat voidaan välittää, ja ne on suunniteltu toteutettavaksi luvussa 4 käsiteltyjen
liitosdetaljien mukaan.

Kuva 93. Sidevoimien vaikutussuunnat ja sijoittuminen.

6.2 Messukeskus, seuraamusluokka CC3b

Messukeskuksen yhteydessä tarkastellaan kahta tapausta, joista on laadittu kaksi erilais-
ta riskianalyysia. Riskianalyysit ovat kuvitteelliset. Riskianalyysit ovat sisällöltään sa-
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manlaiset, mutta niiden johtopäätökset eroavat toisistaan. Riskianalyysien johtopäätök-
set on toimitettu kaikille suunnittelijoille sekä pääurakoitsijalle ja sen noudattamista
edellytetään kaikilta osapuolilta.

Jatkuvan sortuman estämisen kulku seuraamusluokassa CC3b:

1. Kohde tulee toteuttaa Eurokoodien mukaisesti.
2. Sortuman rajoittuminen paikalliseksi

a. Rajoittuu paikalliseksi ja voidaan todentaa
-Kyllä => Ei toimenpiteitä

b. Paikallinen sortuma ylittää sallitun arvon tai riskianalyysissa on todettu,
ettei paikallista sortumaa sallita

- Jompikumpi ehdoista täyttyy => edetään kohtiin 3 ja 4.
c. Riskianalyysissa on voitu muuttaa sallittua sortuma-alaa, jos siihen on

ollut perusteita
3. Avainasemassa olevat rakenneosat suunnitellaan jommankumman seuraavan

menetelmän mukaan
a. Rakenne suunnitellaan niin, että rakenneosan vaurioitumisen yhteydessä

rakenne pystyy muodostamaan vaihtoehtoisen kuormansiirtorakenteen
b. Avainasemassa olevat rakenneosat suunnitellaan onnettomuuskuorman

Ad varalle
- Ad =  50 kN ja sijoitetaan kerroskorkeuden puoleen väliin koh-

tisuoraan rakenneosaan nähden
4. Avainasemassa olevat rakenneosat suunnitellaan jonkin seuraavan menetelmän

mukaan, kuitenkin kohteen riskianalyysin tulokset huomioiden:
a. Sortumavaaran poistaminen tai vähentäminen rakenteellisin keinon
b. Suunnittelemalla vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti
c. Suunnittelemalla avainasemassa rakenneosat onnettomuuskuorman Ad

varalle
- Ad =  50 kN ja sijoitetaan kerroskorkeuden puoleen väliin koh-

tisuoraan rakenneosaan nähden
- Ad suuruus ja sijoittuminen voidaan määritellä tapauskohtaisesti

riskianalyysin perusteella
d. Standardin SFS-EN 1990 luvun 2.1 periaatesäännön (5)P muiden mene-

telmien soveltaminen:
-Valitsemalla rakennetyyppi, jonka herkkyys tarkasteltaville me-

netelmille on alhainen
-Välttämällä mahdollisimman paljon rakennejärjestelmiä, jotka

voivat vaurioitua varoittamatta
-Näiden menetelmien hyödyntäminen on hankalaa ja niiden käyt-

töä tulee harkita. Lisäksi näiden käyttö vaatii käytännössä riski-
analyysin laatimista.
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Riskianalyysi esimerkki 1. yhteenveto:

Kohteen suunnittelun alkuvaiheen aikana on tehty riskianalyysi päärakennesuunnitteli-
jan toimesta, missä on selvitetty kaikki mahdolliset ennakoitavat ja ennakoimattomat
vaaratilanteet sekä pohdittu niiden aiheuttamia seuraamuksia. Riskianalyysin laadin-
taan ovat osallistuneet päärakennesuunnittelijan lisäksi kohteen pääsuunnittelija, tilaa-
ja ja rakennusvalvonnan edustaja. Riskianalyysin tuloksena on todettu, ettei kohteessa
hyväksytä paikallista sortumaa, joka aiheuttaisi vaaraa ihmisille. Päätöksen tukena on
ollut tieto, että rakennuksessa vierailee messujen aikana suuria määriä ihmisiä, eikä
ihmishenkien vaarantuminen ole hyväksyttävää. Riskianalyysissa yritettiin vaikuttaa
ensin rakennuksen runkokokoon, mutta kohteen käyttötarkoituksen vuoksi rakennuksen
pilariruudun kokoa ei pystytty pienentämään. Avainasemassa olevan rakenneosan on-
nettomuuskuorman Ad käytöllä nähtiin, ettei sillä saavuteta riittävää varmuutta turvalli-
suudesta.

Näistä syistä kohteen pilarit ja pääkannattimet sekä niiden liitokset joudutaan suunnit-
telemaan niin, että niiden vaurioituessa rakenneosat voivat muodostaa vaihtoehtoisen
kuormansiirtoreitin. Laatan vaurioituminen on hyväksyttävää, jos se ei pudota viereisiä
laattoja ja se jää roikkumaan päistään. Jotta inhimillisten erehdyksien riski voidaan
minimoida tai poistaa kokonaan, kaikkien pääkannattimien ja –pilareiden suunnitelmat
toimitetaan ulkopuoliseen tarkastukseen ja niiden valmistuksen yhteydessä käytetään
tehostua laadunvalvontaa. Työmaalla rakenneosien välisten liitosten kiinnittämistä tu-
lee valvoa asianmukaisesti ja niihin tulee rakentamisen aikana tehdä pistokoemaisesti
tarkastuksia. Pistokokeiden otantalaajuus ja menetelmät määritellään päärakennesuun-
nittelijan toimesta ennen runkotöiden aloittamista. Lisäksi rakennuksen käytön aikana
suoritetaan säännöllisiä tarkastuksia kantaviin rakenteisiin, jotta mahdolliset vauriot
ehditään huomioida ja korjata ennen kuin ne käynnistävät jatkuvan sortuman.

Rakennuksen yhteydessä olevan varastosiiven todettiin kuuluvan seuraamusluokkaan
CC2b, minkä takia riskianalyysin laadinnan yhteydessä todettiin, että siinä voidaan
soveltaa tavanomaisen varastohallin menetelmiä. Edellytyksenä tähän on se, että varas-
tosiipi osastoidaan niin, että siellä syntyvä vaurio ei pysty laajenemaan muihin messu-
hallin rakenteisiin. Riskianalyysi toimitetaan lähtötietoina kaikille hankkeen osapuolille
ja sen noudattamista edellytetään kaikilta osapuolilta.

Riskinanalyysin perusteella kohteessa ei sallita paikallista sortumaa eikä avainasemassa
olevan rakenneosan onnettomuuskuorman Ad käyttöä. Näin ollen esimerkkikohteessa
ainoaksi vaihtoehdoksi jatkuvan sortuman estämisen menetelmäksi jää vaihtoehtoisten
kuormansiirtoreittien suunnitteleminen. Pääpilarien ja –kannattimien sekä niiden liitok-
sien tulee muodostaa köysirakenne, joka pystyy siirtämään kuormat ympäröiville raken-
teille. Tarkasteltavat tapaukset ovat pilarin, pääkannattimen pääterästen sekä pilarin
yläpään vaurioituminen. Pilarin yläpään vaurioitumisessa ajatellaan, että pilarin pää
pääsee lohkeamaan irti toiselta reunalta, jolloin toinen palkki putoaa pois tuelta ja toinen
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jää edelleen pilarin päälle. Pääpilareiden ja –kannattimien sekä näiden liitoksien suunni-
telmat toimitetaan ulkopuoliseen tarkastukseen ja rakenneosien valmistuksessa käyte-
tään tehostettua laadunvalvontaa. Työmaalla vuorostaan valvotaan liitoksien kiinnittä-
mistä tehostetusti ja niistä tehdään tarkastuksia pistokokein rakennesuunnittelijan ohjei-
den mukaisesti. Lisäksi rakennuksessa tehdään säännöllisiä tarkastuksia, joissa käydään
lävitse kantavien rakenteiden ja erityisesti kantavien rakenneosien liitoksien kuntoa,
jotta ne ehditään korjata ennen kuin ne aiheuttavat sortuman.

Riskianalyysi esimerkki 2. yhteenveto:

Riskianalyysin laatimiseen ovat osallistuneet samat osapuolet kuin riskianalyysin 1.
teossa. Paikallinen sortuma ei ole hyväksyttävissä, mutta menetelmien valinnalle ei ole
asetettu rajoitteita. Riskianalyysissa on todettu, että pilarit tulee suunnitella liikenne-
väylien läheisyydessä oleville törmäyskuormille (250 kN). Räjähdyskuormat pyritään
hoitamaan rakenteellisin keinoin kuten paineluukkujen avulla. Pääkannattimet suunni-
tellaan lisäksi kuormalle Ad (50 kN) ja se tulee huomioida pysty- ja vaakasuunnassa.
Lisäksi kuorma Ad sijoittuu jänteen puoliväliin ja se on pystysuunnassa alaspäin suun-
tautunut. Jotta inhimillisten erehdyksien riski voidaan minimoida tai estää kokonaan,
kaikkien pääkannattimien ja –pilareiden suunnitelmat toimitetaan ulkopuoliseen tarkas-
tukseen ja niiden valmistuksen yhteydessä käytetään tehostua laadunvalvontaa. Työ-
maalla rakenneosien välisten liitosten kiinnittämistä tulee valvoa asianmukaisesti ja
niihin tulee rakentamisen aikana tehdä pistokoemaisesti tarkastuksia. Pistokokeiden
otantalaajuus ja menetelmät määritellään päärakennesuunnittelijan toimesta ennen
runkotöiden aloittamista. Lisäksi rakennuksen käytön aikana suoritetaan säännöllisiä
tarkastuksia kantaviin rakenteisiin, jotta mahdolliset vauriot ehditään huomioida ja
korjata ennen kuin ne käynnistävät jatkuvan sortuman.

Rakennuksen yhteydessä olevan varastosiiven todettiin kuuluvan seuraamusluokkaan
CC2b, minkä takia riskianalyysin laadinnan yhteydessä todettiin, että siinä voidaan
soveltaa tavanomaisen varastohallin menetelmiä. Edellytyksenä tähän on se, että varas-
tosiipi osastoidaan niin, että siellä syntyvä vaurio ei pysty laajenemaan muihin messu-
hallin rakenteisiin. Riskianalyysi toimitetaan lähtötietoina kaikille hankkeen osapuolille
ja sen noudattamista edellytetään kaikilta osapuolilta.

Kohteessa ei sallita paikallista sortumaa kuten riskianalyysissa 1. Jatkuva sortuma pyri-
tään kohteessa estämään pääsääntöisesti avainasemassa olevan rakenneosan onnetto-
muustilanteen kuorman Ad avulla. Lisäksi riskianalyysi edellyttää pilareita suunnittele-
tavaksi törmäyskuorman 250 kN varalle ja pääkannattimia pysty- ja vaakasuuntaiselle
kuormalle Ad, joka on SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI mukaan 50 kN.  Pilareihin kohdis-
tuva törmäyskuorma sijoitetaan 1,5 m korkeudelle ja se täytyy myös huomioida pilarin
perustusliitoksen suunnittelussa. Pääkannattimet suunnitellaan pysty- ja vaakasuuntai-
selle kuormalle Ad. Onnettomuuskuorma Ad tulee lisäksi ottaa huomioon palkin ja pila-
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rin välisten liitosten suunnittelussa. Mahdollisen räjähdyksen tuottama onnettomuus-
kuorma poistetaan rakenteellisen keinoin kuten paineluukkujen avulla.

Edellä esitettyjen menetelmien tehtävänä on estää ennalta arvaamattomien onnetto-
muustilanteiden aiheuttamat sortumat, jotka mahdollisesti käynnistäisivät jatkuvan sor-
tuman tai aiheuttaisivat vaaraa rakennuksessa oleville ihmisille. Vuorostaan inhimillisen
erehdyksen mahdollistamat vaaratilanteet estetään tarkastusten ja valvonnan avulla,
kuten riskianalyysin 1. yhteydessä.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Jatkuvalla sortumalla tarkoitetaan tapahtumaketjua, jossa yhden rakenneosan vaurioitu-
minen käynnistää sortuman, joka leviää muihin rakenteisiin aiheuttaen laaja-alaisen tai
koko rakennuksen täydellisen sortuman. Tällaiset sortumat ovat kuitenkin verrattain
harvinaisia, mutta yksittäisen tapauksen aiheuttamat seuraamukset voivat olla niin suu-
ret, ettei tämän tyyppistä sortumista voida sallia. Jotta yksittäisen suuren onnettomuu-
den seuraamukset pystytään ennalta ehkäisemään, tulee jo suunnittelussa pystyä enna-
koimaan ja ehkäisemään tai rajoittamaan näiden syntyminen.

Työn tavoitteena oli selventää jatkuvan sortuman estämiseen liittyvää suunnittelun kul-
kua ja sisältöä, koska aiheeseen katsottiin liittyvän paljon epäselvyyttä ja tulkinnanva-
raisuutta. Työn oli tarkoituksena painottua enemmän hallimaisiin betonielementtiraken-
teisiin rakennuksiin, mutta selkeiden ohjeiden puuttumisen vuoksi työssä keskityttiinkin
siihen, kuinka jatkuva sortuma yleisesti estetään. Osasyynä tähän oli myös se, että mate-
riaalista riippumatta käytettävät menetelmät ovat samat, vain niiden käytännön sovelta-
minen poikkeaa materiaalien välillä.

Kirjallisuusselvityksen aikana aiheeseen liittyvien ohjeistusten epäkohdat ja väärinym-
märrykset nousivat selkeästi esille, kuten myös se, kuinka hankala aihe kokonaisuudes-
saan oli kyseessä. Yhtenä suurimpana ongelmana oli eri ohjeiden ja standardien ristirii-
taisuus ja tulkinnanvaraisuus. Esimerkiksi kaikkia standardin SFS-EN 1990 esittämiä
menetelmiä ei esitetä standardissa SFS-EN 1991-1-7 ja tässä standardissa esitetään eri-
lainen seuraamusluokkiin jaottelu kuin standardissa SFS-EN 1990. Standardi SFS-EN
1992-1-1 sisältää sidevoimiin liittyviä ohjeistuksia, vaikka ne kuuluisi esittää kuormi-
tuksia käsittelevien Eurokoodien yhteydessä. Kaikista kyseenalaisimpana tapauksena
voidaan pitää standardin SFS-EN 1991-1-7 Suomen kansallista liitettä sekä sen yhtey-
dessä olevaa ristiriidatonta täydentävää informatiivista liitettä, joihin on kirjoitettu omia
Suomessa käytettäviä menetelmiä ja käytäntöjä. Eurokoodin perussääntönä on, etteivät
kansallinen liite ja sen yhteydessä esitettävät liitteet saa olla minkäänlaisessa ristiriidas-
sa alkuperäisen Eurokoodin kanssa. Näin ollen herääkin kysymys onko Suomen kansal-
lisen liite täysin lain mukainen ja voidaanko sitä oikeasti käyttää. Tämä on yksi syy sii-
hen, miksi jatkuvan sortuman estäminen nähdään niin ongelmallisena. Tutkimuksen
aikana todettiin, että kyseistä kansallista liitettä tulee noudattaa, vaikka se olisi virheel-
linen, mutta siihen tulisi tehdä korjaukset mahdollisimman pian.

Jatkuvan sortumisen estämiseksi on useampia suunnittelumenetelmiä kuin tavanomai-
sesti on totuttu käyttämään. Tavanomaisimmat käytetyt menetelmät ovat sidevoimame-
netelmä, vaihtoehtoisen kuormansiirtoreitin suunnitteleminen ja avainasemassa olevan
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rakenneosan suunnitteleminen onnettomuuskuorman Ad varalle. Loput vaihtoehtoiset
menetelmät on esitetty standardin SFS-EN 1990 luvun 2.1 periaatesäännössä (5)P. Näi-
den menetelmien käyttöä tulee tapauskohtaisesti harkita ja niiden käytännön soveltami-
nen jää täysin suunnittelijan vastuulle, koska kyseisten menetelmien käytöstä ei ole an-
nettu opastusta tai esimerkkejä. Kuitenkin nämä menetelmät ovat täysin käyttökelpoisia
jatkuvan sortuman estämisessä.

Standardin SFS-EN 1991-1-7 Suomen kansallisessa liitteessä avainasemassa olevaksi
rakenneosaksi mielletään ainoastaan pilarit ja seinät. Standardin SFS-EN 1991-1-7 mu-
kaan avainasemassa olevaksi rakenneosaksi määritellään kaikki rakenneosat, joiden
sortuminen aiheuttaa rakenteen stabiiliuden menetyksen tai sallitun rajan ylittävän sor-
tuman. Yhtenä menetelmänä avainasemassa olevalle rakenneosalle alkuperäinen Euro-
koodi esittää onnettomuuskuorman Ad käyttöä. Kuorman suuruudelle ja sijoittumiselle
on annettu kansallisen valinnan mahdollisuus. Suomessa kuormaksi on valittu 50 kN:n
suuruinen vaakavoima ja se sijoittuu pilareihin ja seiniin vapaan kerroskorkeuden puo-
leen väliin. Suomen kansallisessa liitteessä kuorman käytöstä ei kuitenkaan ole annettu
mitään ohjeita muiden avainasemassa olevien rakenneosien suunnittelua varten. Lisäksi
kuorma on yleensä merkityksetön, muttei aina, pilareiden mitoituksessa, koska niissä
vallitseva pystykuorma on suuri ja se määrää pääosin pilarin poikkileikkauksen sekä
käytettävän raudoituksen.

Yleisenä menetelmänä jatkuvan sortuman estämisessä on käytetty sidevoimamenetel-
mää, jonka taustat ja kaavat ovat peräisin 1970-luvulta. Kaavat on esitetty ensimmäisen
kerran Britannian standardeissa ja ne ovat periytyneet sellaisinaan nykyisiin Eurokoo-
deihin. Suomen kansallisessa liitteessä SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI on kuitenkin hy-
lätty alkuperäisen standardin esittämät sidevoimakaavat ja kirjoitettu uudet laskentakaa-
vat. Kyseisiä laskentakaavoja käytettäessä saadaan yleensä pienempiä sidevoimien ar-
voja kuin alkuperäisen standardin kaavoilla. Suomen Betoniyhdistys ry on julkaisut
Betoninormikortti 23 EC:n, jossa esitetään myös sidevoimamenetelmään liittyviä kaa-
voja ja ohjeita. Normikortin esittämät laskentakaavat tuottavat joissain tapauksissa pie-
nempiä arvoja ja joissain tapauksissa suurempia kuin kansallisen liitteen kaavat. Beto-
ninormikortti 23 EC:n käyttöä ei kuitenkaan missään velvoiteta, joten sitä voidaan va-
paaehtoisesti käyttää, mutta tällöin tulee varmistua, että tulos täyttää kansallisen liitteen
vaatimukset.

Sidevoimamenetelmää käytettäessä sidevoimat määritetään standardien SFS-EN 1991-
1-7 ja SFS-EN 1992-1-1 perusteella sekä näiden kansalliset liitteet huomioon otettuina.
Myös Betoninormikorttia 23 EC voidaan käyttää. Käytettäväksi sidevoimaksi valitaan
näistä suurin arvo.

Sidevoimamenetelmän esitetään muutamissa julkaisuissa (esim. Betoninormikortti 23
EC) vastaavan vaihtoehtoisten kuormansiirtoreittien suunnittelua, mutta näin ei kuiten-
kaan ole. Kyseisellä menetelmällä saadaan ainoastaan rakenneosat liitettyä toisiinsa
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kiinni niin, etteivät ne irtoa toisistaan onnettomuustilanteen aikana. Alkuperäisen stan-
dardin SFS-EN 1991-1-7 sidevoimamenetelmällä voidaan saada samoja sidevoimia
kuin todellisen vaihtoehtoisen kuormansiirtoreitin suunnittelulla, kun rakennuksen di-
mensiot ovat sopivat. Vaihtoehtoisen kuormansiirtorakenteen muodostumisen kannalta
rakenneosilla tulee kuitenkin olla riittävä muodonmuutoskyky, jotta tällainen raken-
nesysteemi voi muodostua. Sidevoimamenetelmässä ei oteta huomioon mitenkään ra-
kenteen todellista toimintaa, joten kyseisiä menetelmiä ei saa sotkea keskenään.

Vaihtoehtoisten kuormansiirtoreittien yhteydessä tarkasteltiin Betoninormikortti 23
EC:n ja Kim S. Elliottin esittämiä likimääräismenetelmiä köysivoimien laskennassa ja
niitä verrattiin todelliseen köysiteoriaan. Palkin sidevoimaksi ne tuottivat kohtalaisen
hyvin samoja tuloksia, kun palkin pituus oli pienempi kuin 6…9 m, minkä jälkeen liki-
määrämenetelmien kaavat alkoivat tuottaa liian suuria sidevoimia. Syynä tähän oli se,
ettei kyseisissä menetelmissä oteta huomioon ollenkaan rakenteen muodonmuutoskykyä
tai käytettäviä materiaaleja. Likimääräismenetelmissä rakenteen siirtymän on oletettu
olevan välillä L/5…L/4. Tätä suuremmilla arvoilla likimäärämenetelmät olettavat ra-
kenteen sortuvan. Rakenteen muodonmuutoskyvyllä ja materiaaleilla on kuitenkin suuri
merkitys sille, kuinka suureksi sidevoimat ja rakenteen siirtymä muodostuvat. Jos ra-
kenneosien liitoksiin valitaan dimensioiltaan pienet liitososat, joutuu rakenne siirtymään
alaspäin enemmän, jotta tasapainotila saavutetaan. Tasapainotilan saavuttamiseksi ra-
kenteelta edellytetään, että sillä on riittävä venymiskyky. Vuorostaan dimensioiltaan
suuremmilla liitososilla siirtymä jää pienemmäksi, mutta tällöin sidevoimat ovat suu-
remmat. Vaihtoehtoista kuormansiirtoreittiä suunniteltaessa tuleekin tapauskohtaisesti
valita sopivat liitososat.

Köysirakenteen tuottamia laattojen sidevoimia tarkasteltaessa likimääräismenetelmät
tuottivat joissakin tapauksissa jopa 60 % liian pieniä tuloksia. Menetelmien tuottamien
tuloksien erot syntyivät siitä, että likimäärämenetelmissä oletettiin, että puolet palkin
köysivoimasta jakautuu tasan laatoille yhden palkin pituiselle matkalle, kun todellisessa
köysiteoriassa laskettiin laattoihin muodostuva todellinen köysivoima. Tulosten perus-
teella voidaankin sanoa, ettei likimäärämenetelmiä kannata käyttää, koska niillä ei voi
varmistua siitä, muodostuuko rakenteeseen vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti vai ei.
Lisäksi todellisen köysiteorian laskentamenetelmä ei ole sen hankalampi käyttää kuin
likimääräisten menetelmien, mutta siinä joudutaan käyttämään iteratiivista laskentaa.

Vaihtoehtoisten kuormansiirtorakenteiden suunnittelussa oli alun perin tarkoitus hyö-
dyntää plastisuusteoriaa, mutta sen hyödyntäminen todettiin käytännössä todella vaike-
aksi tai mahdottomaksi. Myöskään plastisuusteoria ei olisi hyödyttänyt riittävästi tai
mitenkään köysirakenteen suunnittelussa, koska tasapainotilan vaatimat siirtymät olivat
niin suuria, että rakenteeseen muodostuvan plastisen mekanismin osuus kuormankanto-
kyvystä olisi jäänyt mitättömäksi. Plastisuusteorian avulla pystyttäisiin kuitenkin toteut-
tamaan sellaisia rakenteita, jossa venymät voitaisiin keskittää suurelta osin palkkiin,
jolloin liitosalue ei enää rajoittaisi rakenteen muodonmuutoskykyä. Jotta plastisuusteo-
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riaa olisi voitu hyödyntää, olisi palkit ja laatat valmistettava jatkuvina, mikä on vuoros-
taan käytännön toteutuksen kannalta mahdotonta nykyisenkaltaisissa betonielementtira-
kenteisissa rakennusrungoissa.

Todellisen köysiteorian rinnalle tehtiin FEM-laskentoja, jotta tuloksille saatiin vertai-
luarvoja. FEM-laskenta suoritettiin käyttäen epälineaarista laskentaa, joka näytti tuotta-
van suuria ongelmia eri laskentaohjelmille. Osa ohjelmistoista tuotti virheellisiä tuloksia
suurien jäykkyyserojen takia tai ne eivät pystyneet suorittamaan laskentaa loppuun asti.
FEM-laskennalla saatiin kuitenkin vertailukelpoisia tuloksia analyyttisten tulosten rin-
nalle. Tulokset poikkesivat toisistaan siirtymän osalta 4-16 %, mikä oli odotettavissa
laskennan ongelmallisuuden vuoksi. Tulosten perusteella pystyttiin kuitenkin osoitta-
maan, ettei sidevoimamenetelmä tuota samaa varmuutta kuin vaihtoehtoisten kuorman-
siirtoreittien suunnitteleminen.

Rakennuksen ja sen rakenteiden seuraamusluokituksella on suuri merkitys valittaviin
menetelmiin. Seuraamusluokissa CC1-CC3a annetaan suunnittelijalle vapaat kädet va-
littavien menetelmien suhteen. Kyseisissä seuraamusluokissa suunnittelijan tulee valita
tapauskohtaisesti sopivin menetelmä jatkuvan sortuman estämiselle, sekä pohtia sitä,
millainen turvallisuus ja luotettavuus rakenteille halutaan. Eri menetelmien välillä on
suuria eroja siinä, kuinka luotettavasti ne estävät jatkuvan sortuman. Kaikki menetelmät
eivät välttämättä sovi tiettyihin kohteisiin niin hyvin kuin toiset.

Puolestaan CC3b-seuraamusluokassa vaaditaan aina vaihtoehtoisen kuormansiirtoreitin
tai avainasemassa olevan rakenneosan suunnittelua kuorman Ad varalle sekä lisäksi ris-
kianalyysin tekoa. Vaatimus on esitetty Suomen SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI:ssä. Ris-
kianalyysi tulee laatia hankkeen alkuvaiheiden aikana ja sen laadintaan tulisi osallistua
päärakennesuunnittelija, pääsuunnittelija, tilaaja ja viranomainen, jotta rakennukselle
pystytään määrittämään sopivimmat keinot jatkuvan sortuman estämiseksi. Riskiana-
lyysin avulla pystytään valitsemaan sopivimmat menetelmät onnettomuustilanteiden ja
niiden seuraamusten estämiselle siten, että ne ovat toteutuksen ja kustannusten kannalta
järkevimmät. Riskianalyysin yhteenveto tulee toimittaa kaikille osapuolille lähtötieto-
materiaalina, koska se voi rajoittaa käytössä olevia suunnittelu menetelmiä.

Jatkotutkimuksilla voitaisiin selvittää tarkemmin vaihtoehtoisten kuormansiirtoreittien
suunnittelua sekä millaisia rakenneratkaisuja voitaisiin kehittää erilaisiin runkoihin ja
niiden liitoksiin. Standardin SFS-EN 1990 esittämiä jatkuvan sortumisen estämisen me-
netelmiä, joista ei ole tarkempaa kokemusta, olisi hyvä avata enemmän. Tällöin niiden-
kin hyödyntäminen käytännön suunnittelussa olisi helpompaa. Tulevaisuutta ajatellen
parasta olisi saada Suomessa käytettävät menetelmät yhteensopiviksi Eurokoodien
kanssa, jotta menetelmien valinta ja käyttö olisi suunnittelijoille mahdollisimman yk-
sinkertaista eikä aiheeseen liittyisi niin paljon tulkinnanvaraisuuksia. Tällöin myös suu-
rimmista epäselvyyksistä päästäisiin eroon.
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LIITE 1: Sidevoimien vertailulaskelmat
Laskennassa vertailtiin millaisia sidevoimia eri menetelmät tuottavat palkin ja laatan siteille
sekä reunimmaisen laatan rengassiteille. Vertailussa tarkasteltiin standardien SFS-EN 1991-1-7
ja SFS-EN 1992-1-1 sekä Suomen kansallisen liitteen SFS-EN 1991-1-7 NA+NCCI ja
Betoninormikortti 23 EC:n esittämiä sidevoimamenetelmiä. Lisäksi laskennassa on myös
vertailtu Betoninormikortti 23 EC:n ja Elliottin [25] esittämiä köysiteorioiden
likimääräismenetelmien sekä todellisen köysiteorian tuottamia sidevoimia.

Kuva 1. Tarkasteltavat siteet. Muokattu lähteestä [14]

Liitososina on käytetty taulukon 1 mukaisia teräslevyjä, joiden materiaalina on käytetty S355,
kun sidevoimat on laskettu todellisella köysiteorialla. Kimmomoduulin arvona on käytetty 210
GPa ja murtovenymänä 15 %. Taulukossa 2 on esitetty rakenteen tasolla olevat tasokuormat,
joiden avulla on laskettu rakennetta kuormittava pistekuorma P (kts.  Kuva  2).  Palkin  pituus
kasvaa välillä 0…21 m puolen metrin askeleilla ja tarkasteltavat laatta pituudet on esitetty
taulukossa 1. Laskennassa on oletettu, että rakenteeseen kohdistuvat venymät jakautuvat
tasan palkkien ja laattojen päissä olevien liitososien kesken.

Taulukko 1. Liitososien dimensiot eri laattapituuksien mukaan.

Liitososat

Palkki Laatta

Ls [mm] As [mm2] Ls [mm] As [mm2]
Laatta 6m 400 700 400 700

Laatta 12m 600 1400 600 1400
Laatta 18m 1000 2200 1000 2200
Laatta 24m 1200 3600 1200 3600
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Taulukko 2. Rakenteen kuormat

Kuormat

Pysyvät gk [kN/m2] Muuttuva qk [kN/m2] Mitoitus

Laatat Muut ψ Lumi
pd

[kN/m2]
Laatta 6m 2,2 1,5 0,4 2 4,5

Laatta 12m 2,2 1,5 0,4 2 4,5
Laatta 18m 2,7 1,5 0,4 2 5
Laatta 24m 3,25 1,5 0,4 2 5,55

Kuva 2. Kahteen suuntaan kantavan köysirakenteen laskentamalli
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1. TT-laattojen pituus 6m
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2. TT-laattojen pituus 12 m
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3. TT-laattojen pituus 18 m
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4. TT-laatat pituus 24 m
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LIITE 3: Betoninormikortti 23 EC - Köysivoiman
laskennan yhteydessä esitetyn kuvan virheen todistus
Alkuperäinen BNK 23 EC sivujen 9-10 tapaus

Alkuperäinen kaava:

=
2

=
2

= 2 … 2,5	 				, 	 =
5

…
4

Muodostetaan ongelmasta trigonometrinen
yhteys:

Pythagoraan lause sekä voimien ja siirtymän
ja palkin pituudenmuutoksen yhteys

= + ja =

=> =

Jos oletetaan, että ≈  saadaan seuraava
tulos

=
=
> ≠

2
yhtälö ei
toteudu!

Alkuperäisen kuvan Q:t on korvattu Q/2:lla

Alkuperäinen kaava:

=
2

=
2

= 2 … 2,5	 				, 	 =
5

…
4

Muodostetaan ongelmasta trigonometrinen
yhteys (Q on nyt Q/2):

Pythagoraan lause sekä voimien ja siirtymän
ja palkin pituudenmuutoksen yhteys

= + ja =
/2

=> =
2

Jos oletetaan, että ≈  saadaan seuraava
tulos

=
2

=>
2

=
2

yhtälö
toteutuu!

Tulosten perusteella on nähtävissä, että alkuperäisessä Betoninormikortti 23 EC:n esittämässä
kuvassa, joka käsittelee köysivoimien laskentaa, on virhe. Kuvan Q tulee korvata merkinnällä
Q/2.


