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Liite 1

Kulmatukimuurin esimerkkilaskelma

Lyhenteet ja merkinnät
Isot latinalaiset kirjaimet

A

onnettomuuskuorma

A’

perustuksen tehokas mitoituspinta-ala

Ac

betonin poikkileikkausala

As

raudoituksen poikkileikkausala

As,min

vähimmäisraudoituksen poikkileikkausala

B

perustuksen kokonaisleveys

B’

perustuksen tehokas leveys

Ed

kuorma vaikutuksen mitoitusarvo

Fd

kuorman mitoitusarvo

Frep

kuorman edustava arvo

Fk

kuorman ominaisarvo

Gkj,inf

edullisen kuorman ominaisarvo

Gkj,sup

epäedullisen kuorman ominaisarvo

H

vaakakuorma

Hd

vaakakuorman mitoitusarvo

KFI

kuormakerroin

Ka

aktiivipaineen maanpaineluku

Ko

lepopaineen maanpaineluku

L’

perustuksen tehokas pituus

Md

momentin mitoitusarvo

N

kantavuuskerroin

Ned

poikkileikkauksen normaalivoima

P

esijännitysvoiman edustava arvo tai maanpaine

Qk

muuttuvan kuorman ominaisarvo

R/A’

kantokestävyys suhteessa tehokkaaseen pohjan alaan

Rd

kestävyyden mitoitusarvo

Rk

kestävyyden ominaisarvo

Rp;d

perustuksen sivuun kohdistuva maanpaineesta aiheutuvan vastustavan voiman mitoitusarvo

V

pystykuorma

Ved

leikkausjännityksen mitoitusarvo

Vk

pystykuorman ominaisarvo

Vd

pystykuorman mitoitusarvo

VRd

leikkauskestävyyden mitoitusarvo

Wk

halkeamaleveys

Xd

materiaaliominaisuuden mitoitusarvo

Pienet latinalaiset kirjaimet

ad

mittasuureen mitoitusarvo

b

pohjan kaltevuuskerroin tai poikkileikkauksen leveys

c’

tehokas koheesio

cc

seuraamusluokka

d

poikkileikkauksen tehollinen korkeus

eb

resultanttivoiman epäkeskisyys

fcd

betonin lujuuden mitoitusarvo

fck

betonin lujuuden ominaisarvo

fctm

betonin keskimäärinen vetolujuus

fyd

betoniteräksen myötölujuuden mitoitusarvo

fyk

betoniteräksen myötölujuuden ominaisarvo

i

kuorman kaltevuuskerroin

mrd

taivutuskestävyys

med

ulkoisten kuormien aiheuttama mitoitusmomentti

po

lepopaine

q

pintakuorma

s

perustuksen pohjakerroin tai hakojen väli

z

suhteellinen momenttivarsi

Kreikkalaiset kirjaimet
β

maan kaltevuuskulma, jännitysresultanttien suhde tai
tehollisen puristusvyöhykkeen suhteellinen korkeus

γ

maan tilavuuspaino

γC

osavarmuusluku betonille

γE

osavarmuusluku kuorman vaikutukselle

γF

kuorman osavarmuusluku

γGKj,inf

osavarmuusluku pysyvälle edulliselle kuormalle

γGKj,sup

osavarmuusluku pysyvälle epäedulliselle kuormalle

γM

materiaaliominaisuuden tai maaparametrin osavarmuusluku

γR

osavarmuusluku tukirakenteiden kestävyydelle

γS

osavarmuusluku betoniteräkselle

γQ

osavarmuusluku epäedulliselle muuttuvalle kuormalle

ρρ,eff

geometrinen raudoitussuhde

σ

jännitys

φ

maan sisäinen kitkakulma

ψ

yhdistelykerroin

μ

suhteellinen momentti

μbd

tasapainoraudoituksen mukainen suhteellinen momentti

η

tehollisen lujuuden kerroin
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1

Johdanto

1.1

Tausta

Olin kesän 2018 töissä Perustava Oy:llä, joten oli luontevaa kysyä yrityksestä
opinnäytetyön aihetta. Perustavalla oli lista opinnäytetyön aiheista, mistä valitsin
kulmatukimuurin mitoituksen opinnäytetyökseni. Valitsin kyseisen aiheen, koska
aihe tuntui kiinnostavalta ja selkeältä.

1.2
Tämän

Tavoitteet
opinnäytetyön

tavoitteena

on

tuottaa

Perustava

Oy:lle

Excel-

laskentapohja, jolla mitoitetaan kulmatukimuuri eurokoodien mukaan eli standardien SFS-EN 1992-1-1 ja SFS-EN 1997-1 vaatimuksien mukaisesti.

Kirjallisessa osuudessa tutkitaan kulmatukimuurin suunnittelun perusperiaatteita
sekä geo- ja rakenneteknistä suunnittelua. Tämän kirjallisen osuuden pohjalta
tehdään Excel-laskentapohja, jolla voi mitoittaa kulmatukimuurin eurokoodien
mukaisesti.

1.3

Rajaukset

Perustava Oy:llä kulmatukimuurit perustetaan pääosin maanvaraisesti, joten
kallion tai paalujen varaan perustettujen kulmatukimuurien mitoitus rajataan
tässä työssä pois. Samoin rajataan pois maaperän painuminen, kokonaisvakavuuden menetys, rajatilat UPL ja HYD, passiivipaine ja onnettomuuskuormat.
Kulmatukimuurin suunnittelussa oletuksena on, että pohjavesi on perustamistason alapuolella ja maatäytöissä on käytetty routimatonta maa-ainesta, jolloin ei
aiheudu routapainetta rakenteisiin. Tämän vuoksi mitoituksessa ei oteta huomioon myöskään routimista.
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2

Yleistä

2.1

Eurokoodit

Eurokoodit laadittiin, jotta ne helpottaisivat Euroopan sisäistä kauppaa. Aikaisemmin joka maalla oli omat kansalliset standardit tai ohjeet. Tästä seurasi, että
tuotteita oli hankala viedä toisiin maihin. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
2018, 3.) Eurokoodit ovat suunnittelustandardeja, joita käytetään kantavien rakenteiden suunnittelussa (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry).

Taulukossa 1 on esitetty pääosat eurokoodeista ja montako osaa jokaisessa
eurokoodissa on. Pääosia on kymmenen ja niissä on 58 osaa. Eurokoodit, joita
Suomessa käytetään, on käännetty suomen kielelle, paitsi alumiinirakenteiden
suunnittelun yksi osa (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2018, 7).

Taulukko 1. 10 pääosaa eurokoodistandardeista (Suomen Standardisoimisliitto
SFS ry 2018, 7).
Eurokoodi 0:

Suunnitteluperusteet

1 osa

Eurokoodi 1:

Rakenteiden kuormat

10 osaa

Eurokoodi 2:

Betonirakenteiden suunnittelu

4 osaa

Eurokoodi 3:

Teräsrakenteiden suunnittelu

20 osaa

Eurokoodi 4:

Betoni-teräs-liittorakenteiden suunnittelu

3 osaa

Eurokoodi 5:

Puurakenteiden suunnittelu

3 osaa

Eurokoodi 6:

Muurattujen rakenteiden suunnittelu

4 osaa

Eurokoodi 7:

Geotekninen suunnittelu

2 osaa

Eurokoodi 8:

Maanjäristysmitoitus

6 osaa

Eurokoodi 9:

Alumiinirakenteiden suunnittelu

5 osaa

Tässä opinnäytetyössä kulmatukimuurin mitoitus tehdään eurokoodi 7:n ja eurokoodi 2:n mukaan. Eurokoodi 7:stä löytyy suomenkielinen standardi SFS-EN
1997-1, jonka pohjalta tehdään opinnäytetyön geotekninen suunnittelu. Vastaavasti eurokoodi 2:sta löytyy suomenkielinen standardi SFS-EN 1992-1-1, jonka
mukaan tehdään opinnäytetyön betonirakenteiden suunnittelu.
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2.2

Tukimuuri

Erilaiset seinät ja tukisysteemit ovat tukirakenteita, joissa tuettava materiaali aiheuttaa rasituksia rakenteisiin. Ilman tukirakennetta oleva materiaali on tuettu,
jos se on jyrkemmässä kulmassa kuin mihin se itsestään asettuu. Kun tukirakenteita mitoitetaan, erotetaan ne kolmeen päätyyppiin: tukimuureihin, upotettuihin seiniin ja yhdistelmärakenteisiin. (RIL 207- 2017, 155.)

Maapinta-ala pitää saada tehokkaasti käyttöön tiheällä asutusalueella, minkä
vuoksi tukimuurin käyttö kyseisillä alueilla on hyvin yleistä. Tukimuurin tulee olla
muodoltaan ja painoltaan sellainen, että se kestää siihen tulevan maanpaineen
voiman. Ensimmäisenä tukimuureja on tehty muurattuina kiviladoksina, jonka
jälkeen myös massiivisena betonirakenteena (kuva 1). Nykyisin tukimuuri tehdään usein kulmatukimuurina (kuva 1). Rasitusten alla tukimuurin tulee käyttäytyä yhtenä kappaleena riippumatta siitä, millaisena rakenteena se on toteutettu.
(Jääskeläinen 2011, 200.)

Kuva 1. Erilaisia tukimuureja (Jääskeläinen 2011, 200).
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3

Kulmatukimuurin suunnittelun perusperiaatteet

3.1

Luotettavuuden hallinta

Rajatilojen ja niissä käytettävien osavarmuuslukujen avulla on huomioitu ympäristölle ja ihmiselle aiheutuvat seuraukset, jotka johtuvat erilaisista rajatiloista.
Rajatiloissa ei ole huomioitu erilaisia rakennustyyppejä, vaan murtorajatilalle laitetaan aina sama varmuusluku riippumatta siitä, onko kyseessä tilapäinen varastorakennus vai kaksikymmentäkerroksinen asuinrakennus. (Suomen Betoniyhdistys ry 2013, 23.)

Murtorajatiloissa asuinrakennuksen vahingot ovat yleensä suurempia aiheuttaen jopa kuolemantapauksia kuin varastorakennuksen vahingot, jotka jäävät
usein vähäisiksi. Tämän vuoksi suunnittelussa käytetään seuraamusluokkia
(CC), jotka otetaan huomioon mitoituksessa kuormakertoimien KFI avulla. Seuraamusluokkia on kolme, CC1, CC2 ja CC3, joista ensimmäinen tarkoittaa vähäisiä seuraamuksia ja viimeinen erittäin suuria. (Suomen Betoniyhdistys ry
2013, 23.)

Taulukossa 2 valitaan suunnitteluvaiheessa seuraamusluokka, jonka avulla
saadaan mitoitukseen kuormakerroin KFI.

Taulukko 2. Seuraamusluokat ja kuormakertoimet (Suomen Betoniyhdistys ry
2013, 23).
Seuraamus-

Seuraamus

Kuormakerroin KFI

luokka (cc)
CC3

Suuret

seuraamukset

ihmishenkien KFI=1,1

menetysten tai hyvin suurten taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristövahinkojen takia
CC2

Keskisuuret seuraamukset

KFI=1,0

CC1

Vähäiset seuraamukset

KFI=0,9
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3.2

Suunniteltu käyttöikä

Jokaiselle rakenteelle ja rakennukselle on määriteltävä käyttöikä tapauskohtaisesti taulukon 3 avulla (RIL 201-1-2017, 27). Tässä opinnäytetyössä mitoitetaan
kulmatukimuuri, jossa käytetään suunnittelun käyttöikänä 50:ttä vuotta.

Taulukko 3. Viitteellinen suunniteltu käyttöikä (RIL 201-1-2017, 27).
Suunnitellun Viitteellinen
käyttöiän

Esimerkkejä

suunniteltu

luokka

käyttöikä (vuosia)

1

10

2

10…25

Tilapäisrakenteet
Vaihdettavissa olevat rakenteen osat, esim.
nosturiratapalkit, laakerit

3

15…30

4

50

Maatalous- ja vastaavat rakennukset
Talonrakennukset ja muut tavanomaiset rakenteet

5

100

Monumentaaliset rakennukset, sillat ja muut
maa- ja vesirakennuskohteet

3.3

Rajatilamitoitus

Kun rakenteita mitoitetaan, perustuu se rajatilamitoitukseen. Rajatiloja on kaksi,
jotka ovat murtorajatila ja käyttörajatila. (Suomen Betoniyhdistys ry 2013, 20.)

3.3.1

Murtorajatila

Tilanne, jossa rakenne sortuu tai sitä ennen olevasta tilasta aiheutuu vaaraa
ihmisille tai heidän omaisuudelleen, katsotaan murtorajatilaksi (Suomen Betoniyhdistys ry 2013, 20).

Eurokoodin (SFS-EN 1997-1, 29–30) mukaan seuraavien murtorajatilojen vaatimukset tulee tarkistaa:
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EQU

”Rakenteen tai maapohjan tasapainotilan menettäminen, kun sitä
tarkastellaan jäykkänä kappaleena, jossa rakennemateriaalien ja
maapohjan lujuudet ovat merkityksettömiä kestävyyden aikaansaamisessa.”

STR

”Rakenteen tai rakenteellisten osien sisäinen murtuminen tai liiallinen muodonmuutos, joissa maan tai kallion lujuus on merkittävä
kestävyyden aikaansaamisessa.”

GEO

”Rakennuspohjan murtuminen tai liiallinen muodonmuutos, joissa
maan tai kallion lujuus on merkittävä.”

UPL

”Vedenpaineen aiheuttamasta nosteesta tai muista pystysuuntaisista kuormista johtuva rakenteen tai maapohjan tasapainotilan menettäminen.”

HYD

”Hydraulisten gradienttien aiheuttama hydraulinen maapohjan nousu, sisäinen eroosio ja sisäinen putkieroosio (piping) maassa.”

3.3.2

Käyttörajatila

Käyttörajatila on välitöntä haittaa rakenteen turvallisuudelle aiheuttamaton tila,
joka ainoastaan haittaa ihmisen mukavuutta tai heikentää rakenteita ulkonäön
tai säilyvyyden kannalta ajateltuna. Tällaisessa tapauksessa rakenteen tai rakenteen osan tavanomainen toiminta häiriintyy. Käyttörajatilassa tarkastellaan
siirtymiä, värähtelyjä ja vaurioita. (Suomen Betoniyhdistys ry 2013, 20.)

3.4

Osavarmuuslukumenettely

Osavarmuuslukumenetelmällä osoitetaan, että mitoitustilanteen rajatiloja ei ylitetä tilanteessa, jossa käytetään mitoitusarvoja kuormista tai kuormien vaikutuksista ja kestävyyksistä. Mitoituksissa ei tarkastella yhtä aikaa vaikuttavina
kuormina kuormia, jotka fysikaalisesti eivät voi esiintyä samaan aikaan. Käyttämällä ominaisarvoja tai muita edustavia arvoja yhdessä muiden kertoimien ja
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osavarmuuslukujen kanssa, saadaan mitoitusarvot ratkaistua. (SFS-EN 1990,
70.)

3.4.1

Kuormien mitoitusarvot

Mitoitusarvo Fd kuormasta F on hyväksyttävää esittää yleisessä muodossa
(SFS-EN 1990, 70):

Fd = γf Frep,

(1)

missä

Frep = ψ Fk,

(2)

missä

Fd

on kuorman mitoitusarvo,

Frep

on kuorman edustava arvo,

Fk

on kuorman ominaisarvo,

γf

on kuorman osavarmuusluku ja

ψ

on yhdistelykerroin, jonka arvo on joko 1,00 tai ψ0,

ψ1 tai ψ2.

Taulukossa 4 on esitetty muuttuvan kuorman yhdistelykertoimien arvoja (RIL
201-1-2017).
Taulukko 4. Yhdistelykertoimien ψ arvot rakennuksille (RIL 201-1-2017, 38).
Kuorma

ψ0 ψ1 ψ2

Hyötykuormat rakennuksissa, luokka (SFS-EN 1991-1-1)
Luokka A: asuintilat

0,7 0,5 0,3

Luokka B: toimistotilat

0,7 0,5 0,3

Luokka C: kokoontumistilat

0,7 0,7 0,3

Luokka D: myymälätilat

0,7 0,7 0,6

Luokka E: varastotilat

1,0 0,9 0,8
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Luokka F: liikennöitävät tilat, ajoneuvon paino ≤ 30 kN

0,7 0,7 0,6

Luokka G: liikennöitävät tilat, 30 kN< ajoneuvon paino ≤160 kN 0,7 0,5 0,3
Luokka H: vesikatot

0

0

0

Lumikuorma (SFS-EN 1991-1-3), kun
Sk

< 2,75 kN/m2

0,7 0,4 0,2

Sk

≤ 2,75 kN/m2

0,7 0,5 0,2

Jääkuorma

0,7 0,3 0

Rakennusten tuulikuormat (SFS-EN 1991-1-4

0,6 0,2 0

Rakennusten sisäinen lämpötila (ei tulipalossa)

0,6 0,5 0

(SFS-EN 1991-1-5)
Pakkomuodonmuutokset

1,0 1,0 1,0

Tukien painumat

1,0 1,0 1,0

3.4.2

Kuormien vaikutusten mitoitusarvot

Kuormien vaikutusten mitoitusarvot Ed tietylle kuormitustapaukselle on hyväksyttävää esittää yleisessä muodossa (SFS-EN 1990, 72):

Ed = γSdE {γf,i Frep;ad} i ≥ 1,
missä

(3)

ad

ovat mittasuureiden mitoitusarvoja,

γSd

on osavarmuusluku, jolla huomioidaan epävarmuudet
kuormien vaikutuksia mallintaessa ja kuormia mallinnettaessa,

Ed

on kuorman vaikutuksen mitoitusarvo.

Usein voidaan tehdä seuraavanlainen yksinkertaistus:

Ed = E {γF,i Frep,i;ad} i ≥ 1,

missä

γF,i = γsd x γf,i.

(4)
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Kahta erisuuruista osavarmuuslukua (γG,inf ja γG,sup) käytetään silloin, kun halutaan eroa pysyvien kuormien epäedullisten ja edullisten vaikutusten välille
(SFS-EN 1990, 72).

3.4.3

Kestävyyden mitoitusarvot

Kestävyyden mitoitusarvo Rd voidaan ilmaista seuraavanlaisessa muodossa
(SFS-EN 1990, 76):

,

missä

γRd

(5)

on osavarmuusluku, johon sisältyy kestävyysmallien
epävarmuuksia ja mittapoikkeamia, mikäli näitä ei ole
mallinnettu erikseen,

Xd,i

on materiaaliominaisuuden i mitoitusarvo ja

Rd

on kestävyyden mitoitusarvo.

Kestävyyden mitoitusarvo voidaan määrittää materiaalin tai tuotteen kestävyyden ominaisarvosta ilman, että märitetään yksittäisten perusmuuttujien mitoitusarvoja. Tällöin ei käytetä kaavaa (5), vaan voidaan käyttää kaavaa (6). (SFSEN 1990, 76.)

,

missä

(6)

Rd

on kestävyyden mitoitusarvo,

Rk

on kestävyyden ominaisarvo ja

γm

on materiaaliominaisuuden osavarmuusluku.
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3.5

Osavarmuuskertoimet

Eurokoodi 7:ssä osavarmuuskertoimia on esitetty taulukoissa, joita voi käyttää
erilaisiin asioihin ja tilanteisiin. Taulukot pitävät sisällään erilaisia sarakkeita eli
sarjoja. Taulukoista löytyy osavarmuuskertoimia: kuormat (A), maaparametrit
(M) ja kestävyys (R). Edellä mainitun perusteella määräytyy, mitä yhdistelmää
käytetään. Mitoitustapaa DA2 käytettäessä osavarmuuskerroinyhdistelmä on
A1+M1+R2. (Jääskeläinen 2011, 347.)

Luvussa 3.7 kerrotaan tarkemmin eri mitoitustavoista.

3.5.1

Staattinen tasapainotila (EQU)

Murtorajatilassa EQU tarkastetaan tasapainon säilyminen sekä rakenteessa että maapohjassa. Rajatilassa osoitetaan, että kaatavien kuormien mitoitusarvo ei
ylitä vakauttavien kuormien ja mahdollisen kokonaisleikkauskestävyyden mitoitusarvojen summaa. (Liikennevirasto 13/2017, 29.)

Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty kuormien ja maaparametrien osavarmuusluvut,
joita käytetään rajatilan EQU mitoituksessa.

Taulukko 5. Kuormien osavarmuusluvut (γF) staattisessa tasapainorajatilassa
EQU (RIL 207-2017, 49).
Kuorma

Merkintä

Arvo

Pysyvä:
Epäedullinen (kaatava)

γG,dst

1,1 KFI

Edullinen (vakauttava)

γG,stb

0,9

Epäedullinen (Kaatava)

γG,dst

1,5 KFI

Edullinen (Vakauttava

γG,stb

0

Muuttuva:
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Taulukko 6. Maaparametrien osavarmuusluvut (γm) staattisessa tasapainorajatilassa EQU (RIL 207-2017, 50).
Maaparametri

Merkintä

Arvo

Leikkauskestävyyskulmaa (Kitkakulma) γφ,

1,25

Tehokas koheesio

γc,

1,25

Suljettu leikkauslujuus

γcu

1,5

Yksiakselinen puristuslujuus

γqu

1,5

Tilavuuspaino

γγ

1,0

a Tällä

varmuusluvulla jaetaan tanΦ’

3.5.2

Rakenteen (STR) ja maapohjan (GEO) kestävyydet

Rakenteen ja maapohjan kestävyys tarkastetaan rajatilassa STR/GEO, jotta siinä ei olisi liiallisia muodonmuutoksia eikä murtoja. Murtorajatilamitoituksessa
osoitetaan, että kuormien vaikutusten mitoitusarvo ei ylitä kestävyyksien mitoitusarvoa. (Liikennevirasto 13/2017, 26.)

Taulukoissa 7 ja 8 on esitetty kuormien ja maaparametrien osavarmuusluvut.

Taulukko 7. Kuormien (γF) tai kuorman vaikutusten (γE) osavarmuusluvut (STR/
GEO) (RIL 207-2017, 51).
Kuorma

Merkintä

Sarja
A1

A2

Pysyvä:

Epäedullinen
Yht.6.10.a
Yht.6.10b

1,35 KFI
γGKj,sup

1,15 KFI

Yht.6.10

1,0 KFI

Edullinen
Yht.6.10a
Yht.6.10b

0,9
γGKj,inf

0,9
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Yht.6.10

1,0

Muuttuva:

Epäedullinen
Yht.6.10b

γQ

1,5 KFI

Yht.6.10

1,3 KFI

Edullinen

0

0

Taulukko 8. Maaparametrien osavarmuusluvut (γM) (STR/GEO) (RIL 207-2017,
53).
Maaparametri

Merkintä

Sarja
M1

M2

Leikkauskestävyyskulmaa (Kitkakulma)

γφ,

1,0

1,25

Tehokas koheesio

γc,

1,0

1,25

Suljettu leikkauslujuus

γcu

1,0

1,5

Yksiakselinen puristuslujuus

γqu

1,0

1,5

Tilavuuspaino

γγ

1,0

1,0

Taulukossa 9 on esitetty osavarmuusluvut kestävyyden laskentaa varten.

Taulukko 9. Tukirakenteiden kestävyyden osavarmuusluvut (γR) (STR/GEO)
(RIL 207-2017, 54; NA SFS-EN 1997, 9).
Kestävyys

Merkintä

Sarja R2

Kantokestävyys

γR,v

1,55

Liukumiskestävyys

γR,h

1,1

Maan kestävyys (passiivipaine

γR,e

1,5
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3.5.3

Betoni ja betoniteräs

Taulukossa 10 on esitetty osavarmuuslukuja betonille ja betoniteräkselle murtorajatilamitoitukseen.

Taulukko 10. Murtorajatilojen materiaaliosavarmuusluvut (RIL 202-2011, 18).
betonin γC

Mitoitustilanteet

betoniteräksen γS

Normaalisti vallitseva ja tilapäinen

1,5

1,15

onnettomuus

1,2

1,0

3.6

Kuormien yhdistely

3.6.1

Murtorajatilassa

Murtorajatilassa määräävissä kuormitustapauksissa yhdistellään kuormia, jotka
esiintyvät samanaikaisesti (RIL 201-1-2017, 39). Kuormitusyhdistelmissä käytetään kuormakerrointa KFI, joka on esitelty tarkemmin luvussa 3.1.

Mitoitustavoissa DA2 ja DA2* käytetään kuormien yhdistämiseen epäedullisempaa yhtälöä seuraavista lausekkeista (RIL 207-2017, 51):

,

,

missä

KFI

on kuormakerroin (taulukko 2),

ψ

on Yhdistelykerroin (taulukko 4),

Gkj,sup

on kaatava kuorma (epäedullinen),

Gkj,inf

on vakauttava kuorma (edullinen),

Qk,1

on määräävä muuttuma kuorma,

Qkj

on muuttuva kuorma.

(7)

(8)
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RIL:n (207-2009) mukaan staattisen tasapainon osoittamiseen (EQU) käytetään
kaavaa (9), jossa maanpaine lasketaan lepopaineena (RIL 207-2009, 48):

.

3.6.2

(9)

Käyttörajatilassa

Käyttörajatilassa kuormitusyhdistelmien valinta tehdään käyttökelpoisuusvaatimuksien ja toimivuuskriteerien kannalta ajateltuna, jotta kuormitusyhdistelmät
olisivat tarkoituksenmukaisia (RIL-201-1-2017, 44). Kuormitusyhdistelmät ovat
ominais-, tavallinen ja pitkäaikaisyhdistelmä, jotka kuvataan alla tarkemmin.

Ominaisyhdistelmä:

.

(10)

Palautumattomassa rajatilassa käytetään kyseistä ominaisyhdistelmää. Kuormien vaikutuksista syntyy esimerkiksi halkeamia, jotka eivät palaudu käyttökelpoisuusvaatimuksien tasolle kuormien poiston jälkeen. Tätä kutsutaan palautumattomaksi rajatilaksi. (RIL-201-1-2017, 44.)

Tavallinen yhdistelmä:

.

(11)

Palautuvassa rajatilassa käytetään kyseistä tavallista yhdistelmää. Kuormien
vaikutukset palautuvat käyttökelpoisuusvaatimuksien tasolle kuormien poiston
jälkeen. Tätä kutsutaan palautuvaksi rajatilaksi. (RIL-201-1-2017, 44.)

Pitkäaikaisyhdistelmä:

.

(12)
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Kyseistä pitkäaikaisyhdistelmää käytetään, kun tarkastellaan rakenteiden ulkonäköä ja pitkäaikaisvaikutuksia. (RIL-201-1-2017, 44.)

3.7

Mitoitustavat

Mitoitustapoja on kolmea erilaista, joissa varmuuskertoimia käytetään eri tavoilla. Nämä kolme mitoitustapaa ovat DA1, DA2 ja DA3. DA tulee englannin kielen
sanoista Desing Approach. (Jääskeläinen 2011, 346.)

Mitoitustapa DA1 ei ole käytössä Suomessa, sillä on epäselvää, mihin varmuuskertoimia tulisi käyttää ja kuinka suurina arvoina (Jääskeläinen 2011, 346).

Mitoitustapa DA2 on käytössä Suomessa ja sitä käytetään antura- ja laattaperustuksiin, paaluperustuksiin sekä ankkureiden ja tukirakenteiden suunnitteluun.
Tällöin kuormia kerrotaan osavarmuusluvuilla, mutta maaparametrit otetaan
ominaisarvoina. DA2 mitoitustapa sisältää kaksi vaihtoehtoa, jotka ovat perustapa DA2 ja vaihtoehtoinentapa DA2*. Kestävyyttä mitoitettaessa DA2:ssa
kuormien osavarmuusluvut ovat käytössä heti mitoituksen aluksi, kun taas
DA2*:ssa laskelmien lopuksi. Mitoitustapojen eron huomaa esimerkiksi tukimuurien anturoiden mitoituksissa. Maanpainetta mitoitettaessa tavassa DA2 osavarmuusluvut olisivat jo heti mukana ja näin ollen maanpaine olisi mitoituksessa
suurempi, jolloin kokonaisresultantti saattaisi olla enemmän sivussa ja mitoituksessa kantava laatta jäisi pienemmäksi. Edellä mainitusta johtuen mitoitustavalla DA2 saattaa suunnittelun tuloksena tulla järeämpiä rakenteita kuin mitoitustuvalla DA2*. (Jääskeläinen 2011, 346.)

Mitoitustapa DA3 on käytössä luiskien ja kokonaisvakavuuksien laskennoissa.
Tässä mitoitustavassa osavarmuuslukuja käytetään kuormissa ja maaparametreissä, mutta osavarmuusluku kestävyydessä on 1. (Jääskeläinen 2011, 346.)
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4

Kuormat

4.1

Maanpaine

Maanpaineella tarkoitetaan maamassan aiheuttamaa tai ulkoisista kuormituksista johtuvaa kosketuspainetta rakennetta vasten. Yleensä maanpaine kohdistuu
pystysuoriin tai kalteviin tukimuureihin tai tukiseiniin. Maaperän lujuus ja laatu,
sekä tukirakenteen liikkeet, vaikuttavat maanpaineen voimakkuuteen, suuntaan
ja jakautumiseen. Seinän liikkeet ja liikkumattomuus määrittelevät, mikä maanpaineen tyyppi on kyseessä. Maanpaineita ovat lepo (po)-, aktiivi (pa)- ja passiivipaine (pp) (kuva 2). (RIL 157-2, 151.)

Aktiivi- ja passiivipaine luokitellaan murtotilapaineiksi ja niiden laskenta suoritetaan murtotilatarkastelujen avulla. Lepopaine tarkoittaa liikkumattoman tilan
painetta, joka lasketaan kokeellisien kehiteltyjen kaavojen avulla. Lepopaine
vaikuttaa vaakapaineena maaperässä, kun siinä vallitsevat normaaliolosuhteet.
(Jääskeläinen 2011, 172.)

Kuva 2. Maanpaineen lajit muodonmuutosten perusteella (Jääskeläinen 2011,
172).
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4.1.1

Lepopaine

Kun kyseessä on siirtymätön rakenne, käytetään kuormituksen mitoituksessa
aina lepopainetta. Lepo- ja aktiivipaineiden suuruutta verrattaessa lepopaine on
aina isompi. Oletuksena on, että lepopaine kohdistuu rakenteeseen vaakasuoraan. (RIL 263-2014, 80.)

Kulmatukimuurin rakenneteknisessä suunnittelussa käytetään aina lepopainetta
(Liikennevirasto 13/2017, 39).

Lepopaine (kuva 3) lasketaan seuraavalla kaavalla (Jääskeläinen 2011, 174):

,

missä

po

on lepopaine syvyydessä z,

γ

on maan tilavuuspaino,

q

on pintakuorma,

σz

on pystyjännitys,

Ko

on lepopaineen maanpaineluku,

φ

on maan sisäinen kitkakulma (o),

β

on kaltevuuskulma.

Kuva 3. Lepopaine (Jääskeläinen 2011, 174).

(13)
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Jos maanpinta on kalteva (kuva 4), tästä seuraa lepopaineen suureneminen.
Tämä huomioidaan kaavassa lisäämällä siihen termi (1+sinβ), jolla kerrotaan
lepopainetta. Kaava on siis seuraavanlainen: (Jääskeläinen 2011, 174.)

.

(14)

Kuva 4. Lepopaine (Jääskeläinen 2011, 174).

4.1.2

Aktiivipaine

Tukirakenteen liike maaperästä poispäin aiheuttaa maanpaineen pienenemisen,
jota kutsutaan aktiivipaineeksi (RIL 157-2, 155). Maanpaine pienenee, koska
tukirakenteen takana maa joutuu murtotilaan ja siihen muodostuu liukupinta, jolloin liikkumaton maa kantaa suuren osan liikkuvan maan painosta, joka siirtyy
tukirakennetta kohti (Jääskeläinen 2011, 172). Maanpaineen pieneneminen pysähtyy, kun maaperän leikkauslujuus on liukupinnalla täysin kehittynyt. Aktiivipaineen syntyminen tarvitsee maaperän siirtymän, jonka suuruus riippuu maalajista (taulukko 11). (RIL 157-2, 155.)
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Taulukko 11. Maalajien (kitkamaat) vaatimat siirtymät aktiivipaineen muodostumiseen (SFS-EN 1997, 148).

Aktiivipaineen laskentaan on kehitelty useita menetelmiä. Niitä ovat muun muassa nomogrammi-, analyyttinen, klassinen ja Rankine´n menetelmä. Jääskeläisen (2011) mukaan Rankine´n menetelmä soveltuu laskentaan silloin, kun
seinä on pystysuora ja sileä, maanpinta ja maanpinnalla vaikuttava pintakuorma
tasainen (Jääskeläinen 2011, 175). Tässä työssä käytetään Rankine´n menetelmää, sillä laskentaan tarvittavat ehdot täyttyvät.

Tässä opinnäytetyössä kulmatukimuuri perustetaan aina kitkamaalle. Jääskeläisen (2011) mukaan aktiivipaine kitkamaalle lasketaan seuraavanlaisesti
(Jääskeläinen 2011, 176):

(15)

28

,

missä

4.1.3

pa

on aktiivinen maanpaine syvyydessä z,

Ka

on aktiivinen maanpaineluku.

(16)

Tiivistys

Maan tiivistäminen seinämän takana nostaa maaperän vaakapainetta. Pohjarakennusohjeista löytyy taulukko, jossa esitellään liikkumattomien tukiseinien viereen maahan jäävä painekuvio, joka aiheutuu tiivistystöistä. Kuvasta 5 selviää,
että lähellä maanpintaa tiivistyspaine on suurempi kuin lepopaine. Mitä syvemmälle mennään, tiivistyspaine pienenee ja lopulta lepopaine on isompi kuin tiivistyspaine. (Jääskeläinen 2011, 191.)

Painekuviossa z tarkoittaa kriittistä syvyyttä. Syvyyteen z asti maanpaine kasvaa lineaarisesti, jonka jälkeen maanpaine asettuu vakioksi. (RIL 157-2, 191.)

Kuva 5. Siirtymättömien tukirakenteiden takana tehtävät täyttöjen aiheuttamat
pysyvät maanpaineet (RIL 121-2004, 108).
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4.1.4

Piste- ja viivakuormitukset

Yleisimpiä piste- ja viivakuormien aiheuttajia ovat esimerkiksi paikallaan tai liikkeessä olevat kulkuneuvot ja nosturit, väliaikaisesti varastoidut materiaalit tavarat ja kontit (RIL 207-2017, 157). Viivakuormista ja pistemäisistä kuormista aiheutuvat maanpaineet lasketaan maanpaineteoriaan perustuen (kuvat 6 ja 7).
Maanpaineiden jakautumiset lasketaan kimmoteorialla, missä on käytetty yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä. (RIL 121-2004, 106.)

Kuva 6. Viivakuormien ja keskitettyjen kuormien aiheuttamat maanpaineet siirtymättömille rakenteille (RIL 121-2004, 107).
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Kuva 7. Viivakuormien ja keskitettyjen kuormien aiheuttamat maanpaineet siirtyville rakenteille (RIL 121-2004, 107).

RIL:n (121-2004, 107) mukaan siirtyvien- ja siirtymättömien rakenteiden maanpaineet lasketaan kaavalla:

,

missä

4.2

(17)

Q

on pistekuorma tai viivakuorma,

P

on maanpaine.

Pysyvät kuormat

Pysyvät kuormat tarkoittavat kuormia, joiden vaikutus kestää todennäköisesti
koko tarkasteltavan ajan ja niiden suuruuksien vaihtelu tietyllä aikajaksolla on
merkityksetöntä tai joissa tapahtuu muutoksia samaan suuntaan pysähtyen tiettyyn raja-arvoon. (RIL 201-1-2017, 21.)

Pysyvien kuormien tunnuksena käytetään kirjainta

G.

Pääasiassa kulmatuki-

muurin pysyvät kuormat ovat rakenteen omapaino ja maatäyttöjen paino.
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4.3

Muuttuvat kuormat

Muuttuvat kuormat tarkoittavat kuormia, joiden suuruudet vaihtelevat ajan myötä. Hyötykuormat luokitellaan myös pääsääntöisesti muuttuviin kuormiin. (RIL
201-1-2017, 21.)

Muuttuvien kuormien tunnuksena käytetään kirjainta Q. Pääasiassa kulmatukimuurille aiheutuu hyötykuormia maanpinnalla tapahtuvasta liikenteestä, joka voi
aiheutua erilaisten ajoneuvojen liikkeestä tai materiaalien väliaikaisesta varastoinnista.

4.4

Onnettomuuskuormat

Eurokoodin mukaan onnettomuuskuorma on yleensä lyhytkestoinen, mutta kohtuullisen iso kuorma. Rakenteelle on suunniteltu käyttöikä ja todennäköisesti
onnettomuuskuorma ei toteudu kyseisenä aikana. (SFS-EN 1990, 32.)

Onnettomuuskuormien tunnuksena käytetään kirjainta A. Ajoneuvon törmäys on
todennäköisin onnettomuuskuorma kulmatukimuurille.
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5

Geotekninen mitoitus

Kaikissa geoteknisissä mitoituksissa tulee osoittaa, ettei ylitetä yhtäkään rajatilaa, mikä on määritelty EN 1990:2002:ssa (RIL 207-2017, 31).

5.1

Kantokestävyys

Kantokestävyyttä tarkasteltaessa tulee seuraavan epäyhtälön toteutua kaikissa
murtorajatiloissa (SFS-EN 1997, 61):

,

missä

(18)

Vd

on pystykuorman mitoitusarvo,

Rd

on kantokestävyyden mitoitusarvo.

Pystykuorman mitoitusarvo sisältää painot perustuksilta ja taustatäyttömateriaaleista sekä vedenpaineet ja kaikki maanpaineet (SFS-EN 1997, 61).

Standardista SFS_EN 1997 löytyvä liite D sisältää analyyttisen laskentamenetelmän, jota suositellaan käytettäväksi Suomessa kantokestävyyksien laskemiseen (RIL 207-2017, 105).

Liiteen D mukaan kantokestävyys lasketaan avoimissa olosuhteissa kaavalla
(SFS_EN 1997, 151–152):

,

missä

(19)

Kantokestävyydelle:

,
,

(20)
(21)
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(22)

Perustuksen pohjan kaltevuudelle:

,

(23)

.

(24)

Perustuksen muodolle:

(Suorakaiteelle),

(25)

(Neliölle tai ympyrälle), (26)

(Suorakaiteelle),

(27)

(Neliölle tai ympyrälle), (28)
(Suorakaiteelle, neliölle tai ympyrälle).

(29)

Vaakakuorman H aiheuttamalle kuorman kaltevuudelle:

,

(30)

,

(31)

missä

missä

kun H vaikuttaa B´:n suunnassa,

(32)

kun H vaikuttaa L´:n suunnassa,

(33)

c´

on tehokas koheesio,

N

on kantavuuskertoimet, alaindeksit c, q ja γ,
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b

on pohjan kaltevuuskertoimien mitoitusarvot,
alaindeksit c, q ja γ,

s

on perustuksen pohjanmuotokertoimet,
alaindeksit c, q ja γ,

i

on kuorman kaltevuuskerroin, alaindeksit koheesio c,
pintakuorma q ja tilavuuspaino γ,

q´

on yläpuolisten maakerrosten aiheuttama tehokas
mitoituspaine perustuksen pohjan tasolla,

γ´

on perustustason alapuolella olevan maan tehokkaan
tilavuuspainon mitoitusarvo,

B´

on tehokas perustuksen leveys,

L´

on perustuksen tehokas pituus,

H

on vaakakuorma,

V

on pystykuorma,

A´

on perustuksen tehokas mitoituspinta-ala (B´ * L´).
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5.2

Kuormituksen epäkeskisyys

Kulmatukimuurille kohdistuu vaakakuormia, jotka aiheuttavat kuormituksen
epäkeskisyyttä. Epäkeskisyys pienentää pohjalaatan tehokasta pinta-alaa, jolloin kulmatukimuurin kantokestävyys pienenee (kuva 8).

Kuva 8. Pohjalaatan tehokas leveys B´

Epäkeskisyyden kaava (BY 211 osa 2, 181):

,
,

missä

missä

(34)

eb

on resultanttivoiman epäkeskisyys

Md

on momentin mitoitusarvo

Vd

on pystykuorman mitoitusarvo

B´

on tehokas leveys

B

on kokonaisleveys

(35)

Mitoitustavassa DA2* sallitaan enintään 1/3 epäkeskisyys perustuksen leveydestä, kun laskennassa on käytössä epäedullisimmat pysyvät ja muuttuvat ominaiskuormien yhdistelmät (RIL-207-2017, 110).
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5.3

Liukumiskestävyys

Jos pystysuora kuormitus kuormittaa pohjalaattaa epäkeskeisesti, täytyy mitoituksessa tarkistaa pohjaa pitkin tapahtuva liukumurtuma seuraavanlaisella epäyhtälöllä (RIL 207-2017,108-109):

,
,

missä

missä

(36)

Hd

(37)

on vaakasuora kuorma tai kokonaiskuorman komponentti,

Rd

on kestävyyden mitoitusarvo (avoimet olosuhteet),

Rp;d

on perustuksen sivuun kohdistuva maanpaineesta
aiheutuvan vastustavan voiman mitoitusarvo,

V´d

on pystykuorman mitoitusarvo,
on kitkakulman ominaisarvo maan ja perustuksen
välillä,
=maanvaraan valetuilla rakenteilla φ,
=sileällä elementtiperustuksella 2/3 φ,
on osavarmuusluku liukumiskestävyydelle.

Kaikki maasta perustuksiin kohdistuvat aktiiviset mitoitusvoimat tulisi sisältyä
vaakakuormien mitoitusarvoon Hd. Rp;d:llä on edullinen vaikutus liukumatarkastelussa, koska kulmatukimuurin edessä oleva maa vastustaa rakenteen liukumista. Edullinen vaikutus saattaa poistua eroosion tai ihmisen toimien seurauksena, joten Rp;d:tä ei Suomessa huomioida laskennoissa. Rd:tä laskettaessa
kaavalla (37) kohdistuu kyseisessä kaavassa osavarmuusluvut maapohjan kestävyyteen. (RIL 207-2017, 108-109.)
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5.4

Kaatuminen

Perustus luokitellaan maanvaraiseksi, kun kallion päällä on vähintään 200 mm:n
murskearina tai perustus on suoraan maan varaan rakennettu (Liikennevirasto
13/2017, 45).

Geoteknisesti tukimuuria mitoitettaessa tarkastellaan yleensä tukimuurin liukumista ja maapohjan murtumista anturan etuosan alla. Kaatumisen tarkastelu
puolestaan on turhaa, sillä maapohja murtuu anturan etuosan kohdalla ennemmin kuin tukimuuri kaatuu. Kaatumista tulee tarkastella ainoastaan kallion päälle
perustettaessa (kuva 9). (Jääskeläinen 2011, 364.)

Kuva 9. Jäykkä perustus kallion päällä (RIL 207-2017, 49).

Perustava Oy:llä kulmatukimuurit tehdään pääosin vähintään 300 mm:n sepelipatjan päälle, joten kaikki kulmatukimuurit luokitellaan maanvaraiseksi. Tästä
syystä rajataan kaatuminen pois kulmatukimuurin laskentapohjasta.
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6

Rakennetekninen mitoitus

Rakenneteknisessä mitoituksessa perustusten täytyy kestää niihin kohdistuvat
voimat murtumatta murtorajatilassa. Lisäksi käyttörajatilassa halkeamien ja
muodonmuutoksien tulee pysyä raja-arvojen sisällä. (BY 211 osa 2, 179.) Tämä
pätee myös kulmatukimuurin seinämään.

Maanpaineseiniä tarkastellaan laattoina, kun vaakakuorma on hallitseva (BY
211 osa 2, 156). Tästä syystä kulmatukimuurin seinämä mitoitetaan laattana.

6.1

Taivutuskestävyys

Taivutuskestävyys mitoitetaan seuraavilla yhtälöillä (BY 211 osa 1, 100–101;
BY 211 osa 2, 48–49):

Mitoitusyhtälö

,

missä

(38)

mrd

on taivutuskestävyys,

med

on ulkoisten kuormien aiheuttama mitoitusmomentti.

Mitoitusmomentin mukainen suhteellinen momentti

,

missä

(39)

μ

on suhteellinen momentti,

η

on tehollisen lujuuden kerroin. Eurokoodin mukaan
(SFS-EN 1992, 37) η=1,0 kun fck ≤ 50 MPa,

fcd

on betonin lujuuden mitoitusarvo,

b

on poikkileikkauksen leveys

d

on poikkileikkauksen tehollinen korkeus
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Kaavalla (40) tarkistetaan, riittääkö poikkileikkaus ottamaan vastaan momentin.

,

missä

(40)

μbd

on tasapainoraudoituksen mukainen suhteellinen
momentti.

Kaavan (40) pätiessä mitoitetaan poikkileikkaus normaaliraudoitettuna, jolloin
siirrytään seuraavan kaavaan.

,

missä

β

(41)

on tehollisen puristusvyöhykkeen suhteellinen korkeus.

Sisäinen momenttivarsi

,

missä

z

(42)

on sisäinen momenttivarsi

Vetoraudoituksen pinta-ala

,

missä

(43)

As

on raudoituksen poikkileikkausala

fyd

on betoniteräksen myötölujuuden mitoitusarvo

Tarkistetaan lopuksi kaavan (44) avulla, riittääkö raudoitus. Vähimmäisraudoituksesta kerrotaan tarkemmin luvussa 6.4.

,

(44)

40

missä

6.2

As,min

on vähimmäisraudoituksen poikkileikkausala.

Leikkauskestävyys

Laatat mitoitetaan yleensä leikkausraudoittamattomina (BY 211 osa 2, 58). Tämä pätee myös kulmatukimuurin pohjalaattaan ja seinäosaan. Jos leikkauskestävyys ei riitä, ensisijaisesti pyritään kasvattamaan laatan tehollista korkeutta.
Laatat voidaan myös mitoittaa leikkausraudoitettuna. Pohjalaatta ja seinä valetaan eri aikaan, joten leikkauskestävyyttä tarkastellaan myös työsaumassa.

6.2.1

Leikkausraudoittamaton rakenne

Leikkauskestävyyden mitoitusarvo lasketaan kaavalla (SFS-EN 1992, 84–85):

,

missä

CRd,c
c

on

,

(45)

(46)

on materiaalin osavarmuusluku,

k

on

d

on poikkileikkauksen tehollinen korkeus,

ρl

on

Asl

on vetoraudoituksen pinta-ala,

bw

on poikkileikkauksen leveys,

fck

on betonin lieriölujuuden ominaisarvo (28 vrk),

k1

on 0,15,

σcp

on

,

(47)

,

(48)

,

(49)
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6.2.2

Ned

on poikkileikkauksen normaalivoima,

Ac

on betonipoikkileikkauksen pinta-ala,

Fcd

on betonin puristuslujuuden mitoitusarvo,

vmin

on

.

(50)

Leikkausraudoitettu rakenne

Leikkauskestävyyden mitoitusarvo lasketaan kaavalla (SFS-EN 1992, 87–88):

,

missä

(51)

Asw

on leikkausraudoituksen poikkileikkausala,

s

on hakojen väli,

z

on sisäinen momenttivarsi,

fywd

on leikkausraudoituksen myötölujuuden mitoitusarvo,

acw

on 1,0 (jännittämätön rakenne),

bw

on puristetun betonin paarrevoiman mitoitusarvo,

v1

on 0,6 (fck ≤ 60 MPa),

fcd

on puristetun betonin paarrevoiman mitoitusarvo,
on kulma (1 ≤ cot ≤ 2,5).

6.2.3

Eri aikaan valetut rakenteet

Seuraavan epäyhtälön tulee olla voimassa, kun betoniosia on valettu eri aikoina
(SFS-EN 1992, 91):

(52)
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missä

(53)

missä

(54)

joissa

Vedi

on leikkausjännityksen mitoitusarvo,

VRdi

on leikkauskestävyyden mitoitusarvo,

β

on jännitysresultanttien suhde,

z

on koko poikkileikkauksen sisäinen momenttivarsi,

bi

on rajapinnan leveys,

c ja μ

ovat kertoimia (rajapinnan karheuden mukaan),

fctd

on betonin vetolujuuden mitoitusarvo

σn

on pienin mahdollinen normaalijännitys,
jos puristusta

σn<0,6 fcd,

(55)

jos vetoa

c fctd=0,

(56)

ρ

on

As/Ai,

(57)

As

on rajapinnan raudoituksen poikkileikkausala,

Ai

on rajapinnan pinta-ala,

α

on 450 ≤ a ≤ 900 (kuvassa 10 tarkemmin),

v

on lujuuden pienennyskerroin

(58)

Kertoimien c ja μ luvut eurokoodi määrittelee seuraavanlaisilla esimerkeillä
(SFS-EN 1992, 92):

Hyvin sileä:

”pinta, joka on valettu teräs-, muovi tai erikoiskäsiteltyä
puumuottia vasten: c =0,025…0,10 ja μ =0,5.”
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”liukuvalettu pinta ekstruuderipinta tai tärytyksen

Sileä:

jälkeen jälkikäsittelemättä jätetty vapaa pinta: c =0,20
ja μ =0,6”
”pinta, jossa on vähintään 3 mm karheus noin 40 mm

Karhea:

välein; se saavutetaan urituksella, paljastamalla kiviaines tai muilla menetelmillä, joilla saavutetaan vastaava ominaisuus: c =0,40 ja μ =0,7.”
Vaarnattu:

”pinta, jossa kuvan 10 mukainen hammastus: c =0,40
ja μ =0,7.”

Kuva 10. Vaarnattu työsauma (SFS-EN 1992, 92).

6.3

Halkeilu

Betoninrakenteen halkeilu ei saa vaikuttaa sen toimimiseen, säilyvyyteen eikä
ulkonäköön, joten halkeilua tulee rajoittaa. Halkeamat voidaan sallia, jos rakenteen toiminta ei häiriinny. (BY 65 2016, 23.)

Taulukko 12:ssa määritetään rakenteelle rasitusluokka, jonka avulla saadaan
taulukko 13:sta halkeamaleveyden raja-arvot.

Taulukko 12. Tyypillisiä rasitusluokkayhdistelmiä (BY 211 osa 1, 64).
Rasitusluokkayhdistelmä

Käyttöalue
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X0

Raudoittamattomat rakenteet tai erittäin kuivat sisätilat

XC1

Normaalit kuivat sisätilat

XC2

Sateelta suojatut ulkorakenteet, ei pakkasrasitusta,
kosteat sisätilat

XC3

Pystyrakenteet ulkona, osa rakenteesta voi olla sateelta
suojattu, osa sateelle altis, esim. julkisivut

XC3,4 – XF1

Sateelta suojatut vaakarakenteet ulkona, kosteuspitoisuus korkea, esim. pysäköintitilojen vaakarakenteet

XC3 – XF1

Pakkasrasitetut vaakarakenteet ulkona, esim. parvekelaatat

XC3,4 – XD1 – XF2

Lievästi pakkassuolarasitetut rakenteet, jäänsulatussuolaa voi lentää rakenteeseen ilmavirran mukana

XC3,4 – XD3 – XF4

Ankarasti pakkassuolarasitetut rakenteet, suolapitoista
vettä lentää suoraan rakenteeseen

Taulukko 13. Halkeamaleveyden wmax raja-arvot (mm) (RIL-202-2011, 50).
Rasitusluokka

Teräsbetonirakenteet
Pitkäaikainen kuormayhdistelmä

X0, XC1

0,4

XC2, XC3, XC4, XD1, XS1

0,3

XD2, XD3, XS2, XS3

0,2

Halkeamaleveys lasketaan kaavasta (SFS EN-1992, 123):

(59)

missä

sr,max

on suurin halkeamaväli,

εsm

on keskimääräinen raudoituksessa vaikuttava venymä,

εcm

on keskimääräinen betonin venymä halkeamien välillä.
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Venymien erotus lasketaan kaavalla (SFS EN-1992, 123):

(60)
missä

σs

on vetoraudoituksessa vaikuttava jännitys,

αe

on suhde Es / Ecm,

ρρ,eff

on geometrinen raudoitussuhde,

fct,eff

on betonin vetolujuuden keskiarvo ajankohtana, jolloin
halkeamien voidaan aikaisintaan odottaa
muodostuvan,

Es

on betoniteräksen kimmokertoimen mitoitusarvo,

kt

on kerroin (0,4 pitkäaikaiskuormitukselle).

Geometrinen raudoitussuhde kaavalla (BY 210, 355):

(61)

missä

As

on raudoituksen poikkileikkausala vetojännityksen
alueella,

Ac,eff

on betoniteräksiä ympäröivän betonialueen tehollinen
pinta-ala,

hc,ef

on poikkileikkauksen vedetyn alueen tehollinen
korkeus,

b

on poikkileikkauksen vedetyn alueen leveys.

Poikkileikkauksen vedetyn alueen tehollinen korkeus saadaan kaavasta (SFS
EN-1992, 120):
(62)
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missä

h

on poikkileikkauksen korkeus,

d

on poikkileikkauksen tehollinen korkeus,

x

on neutraaliakselin korkeus.

Kuvassa 11 havainnollistetaan tehollisen vetoalueen määrittämistä.

Kuva 11. Tehollinen vetoalue (SFS EN-1992, 121).

Suurin halkeamaleveys saadaan kaavalla (SFS EN-1992, 124):

(63)

missä

Φ

on tangon halkaisija,

c

on vetoraudoituksen betonipeite,

k1

on kerroin, jonka avulla otetaan huomioon tankojen
tartuntaominaisuudet:
=0,8 tangot, joilla hyvä tartunta
=1,6 tangot, joiden pinta on lähes tasainen,

k2

on kerroin, jonka avulla otetaan huomioon venymäjakauma:
=0,5 taivutukselle
=1,0 pelkälle vedolle,

k3

on 3,4

(suositusarvo),

k4

on 0,425

(suositusarvo).
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6.4

Minimiraudoitus

Kulmatukimuurin antura ja seinän raudoitus mitoitetaan samalla tavalla kuin laatat. Minimiraudoitus määritetään seuraavasti (BY 211 osa 2, 80):
(64)

missä

As,min

on minimiraudoitusala,

fctm

on betonin keskimääräinen vetolujuus,

fyk

on betoniteräksen myötölujuuden ominaisarvo,

d

on poikkileikkauksen tehollinen korkeus.

Jakoraudoituksen täytyy olla vähintään 20 % pääsuunnanraudoituksesta, kun
laatta on yhteen suuntaan kantava (BY 211 osa 2, 81). Eli voidaan käyttää kaavaa:

(65)

Pää- ja jakoraudoitukselle on määrätty maksimivälit, jotka eivät saa ylittyä (BY
211 osa 2, 81). Raudoituksen maksimivälit määritetään taulukon 14 avulla.

Taulukko 14. Tankovälisäännöt, kahdesta arvosta pienempi on määräävä (BY
211 osa 2, 81).
Smax,slabs

pääraudoitus

jakoraudoitus

maksimimomentin ja

2h

3h

pistekuormien alueet

250 mm

400 mm

3h

4h (3,5)

400 mm

600 mm (450 mm)

(pienempi arvoista)

muut alueet
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7

Laskentapohja

Luvussa 7 esitellään esimerkkilaskelma kulmatukimuurin mitoituksesta. Laskentapohjan lähtötiedoiksi riittävät maanpintojen korkeusero, täyttö- ja pohjamaiden
ominaisuudet, pintakuorman suuruus ja se, kuinka painavalla kalustolla tiivistetään täyttömaita.

7.1

Lähtötiedot

Esimerkkilaskelmassa maanpintojen korkeusero oli 3000 mm. Täyttömaan tehokas tilavuuspaino oli γ1 = 18 kN/m³ ja leikkauskestävyyskulma φ1 = 34o. Pohjamaan tehokas tilavuuspaino oli puolestaan γ2 = 20 kN/m³ ja leikkauskestävyyskulma φ2 = 38o. Maanpinnalla vaikutti tasainen pintakuorma, jonka suuruus
oli 10 kN/m². Täyttömaiden tiivistystä ei huomioitu tässä esimerkkilaskelmassa,
joten tiivistyspaine oli 0 kN/m².

7.2

Laskenta

Laskennan aluksi arvioidaan lähtöarvoihin kulmatukimuurin mitat ja teräkset, jotta laskentapohja antaa tuloksia. Lähtöarvoja muutetaan tarpeen vaatiessa. Laskentapohja laskee lähtöarvojen perusteella pysty- ja vaakakuormat, tukevien ja
kaatavien momenttien summan, epäkeskisyyden, anturan tehokkaan leveyden
sekä taivutus- ja leikkausvoimat. Näillä tiedoilla laskentapohja ilmoittaa geoteknisessä mitoituksessa kanto- ja liukumiskestävyyden käyttöasteet ja rakenneteknisessä mitoituksessa teräksien sekä taivutus-, leikkaus- ja halkeilukestävyyksien käyttöasteet.

Esimerkkilaskelma on tarkemmin liitteessä 1, jossa on myös tuloksien perusteella piirretty leikkauspiirustus kulmatukimuurista.
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8

Yhteenveto ja pohdinta

Opinnäytetyön aiheena oli tehdä kulmatukimuurin mitoitustyökalu Perustava
Oy:lle. Työssä tutkittiin teoriaosuudessa kulmatukimuuriin liittyviä standardeja,
joiden pohjalta Excel-laskentapohja muodostui. Työn tavoite täyttyi, sillä laskentapohjalla voidaan mitoittaa nykymääräyksien mukainen kulmatukimuuri.

Laskentapohjan tuloksia oli hyvä vertailla muiden diplomi- ja opinnäytetöiden
sekä kirjojen tuloksiin, jolloin pystyi varmistumaan oman laskentapohjan luotettavuudesta. Laskentapohjassa tulokset olivat vertailukelpoisia.

Laskentapohja toimii suunnittelijalle hyvänä apuvälineenä kulmatukimuurin mitoitukseen. Excel-laskentapohjan etuna on se, että lähtöarvoja on helppo muuttaa ja tulokset näkyvät heti. Näin vältytään rakenteiden ylimitoitukselta, jolloin
säästetään rahaa materiaalikustannuksissa.

Opinnäytetyötä tehdessä tutuiksi tulivat geo- ja rakennetekninen mitoitus. Geoteknisessä mitoituksessa esiin nousi se, että ennen kantokestävyydessä on
käytetty kiinteätä pohjapaineen arvoa. Kiinteätä pohjapaineen arvoa ei voida
eurokoodien mukaan määrittää, vaan kantokestävyys on laskettava jokaiselle
perustukselle erikseen, koska kantokestävyyteen vaikuttavat pohjamaan ominaisuuksien ja perustamissyvyyden lisäksi eri kuormitusyhdistelmissä olevat
kuormien mitoitusarvot ja niiden mukaan määräytyvä perustuksen tehollinen leveys.

Opinnäytetyön kehitysmahdollisuuksia olisivat työstä pois rajattujen asioiden
tutkiminen ja Excel-laskentapohjan automatisointi pidemmälle.
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