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ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Master's Degree Programme in Construction Engineering  
 
 
Mika Keskisalo 
Design of post-tensioned wooden wall structures 
Systematic review 
 
Master's thesis 285 pages, appendices 151 pages 
December 2020 

Post-tensioning of wall structures and especially wooden ones is a method less 
used in Europe. However, systems have begun to become more common in New 
Zealand as well as in the United States. There is currently no overarching re-
search that would have put together the information regarding design standards 
for post-tensioned wooden wall structures. This deficiency has been identified as 
a problem in increasing the use of post-tensioned wooden wall structures. The 
research therefore aims to compile the available design methods and principles 
by means of systematic literature review. The research material will use the latest 
research results as well as sources of national and international guidelines and 
standards.   
 
 
As a result of the research, a design guide is compiled for designers based on 
the systematic literature review results, including the prevailing sizing methods 
and the factors to be considered in the design. The study also includes infor-
mation on implemented sites to support local approval. The research results have 
also been compiled in a condensed form for a separate design guide as an ap-
pendix of the study. 
 
Based on the study, it can be stated that the theories and methods have been 
formed to a sufficient level for buildings to be designed using them. Evidence of 
this is provided by the so far completed projects. which support the suitability of 
post-tensioned systems for wood construction. However, sizing methods should 
be further simplified in order to achieve uniform design principles. On the other 
hand, this requires the development of national and European standards to in-
clude post-tensioned wood structures more widely. 
 
The thesis and research were commissioned by A-Insinöörit Suunnittelu Oy's 
structural design unit. 
 

Key words: post-tensioned, design guideline, systematic review, wooden struc-
tures, post-tensioned structures, CLT, LVL 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

0 alaindeksi jännityksen aloitukselle 

 ypt,i jänneteräksen etäisyys nurkkapisteestä 

%dec aukon koon ja sijainnin huomioiva vähennyskerroin 

(t) aika jännityksen alusta 

∆ pituudenmuutos/ venymä 

∆f seinän yläpään siirtymä taipumasta 

∆h turpoamisen tai kutistumisen aiheuttama ulko- ja sisä-

pinnan välinen pituusero 

∆Lpuu seinän pituudenmuutos 

∆Lpuu,fin seinän pituudenmuutos (pitkäaikaiset) 

∆P(Fd) pystysuuntaisten kuormien mitoitusarvoa  

vastaava jännityshäviö  

∆P,tot yhteenlaskettu jännityshäviö 

Δpt jänneteräksen venymän pituudenmuutos 

∆RH kosteudenmuutos (RH(toimitus)-RH(käyttö)) 

∆s seinän yläpään leikkaussiirtymä 

∆s,i vaimentimen tai kiinnityksen kohdalla oleva venymä 

∆t aikaväli  

∆T,relax seinän kokoonpuristuma 

ΔTpt jännitysvoiman muutos 

ΔTpt,i yksittäisen jänneteräksen jännitysvoiman muutos 

∆tot seinän yläpään kokonaissiirtymä 

∆yPT,i alareunan raon suuruus 

∆γ kulmamuutoksen suuruus 

∆ε∥,in venymämuutos huomioiden alaindeksi 

Δεpt,i jänneteräksen viruma 

∆θg,t palotilan lämpötilan nousu ajanjakso ∆t aikana (K) 

∆σpr jännityksen relaksaatiohäviöiden itseisarvo 

∆σr(t) σp,0*rp(t) relaksaatiosta aiheutuva jännityshäviö 

∆χPT vaakasuuntainen siirtymä 

∑Avaraus  ankkurilevyn lävistävien varausten yhteenlaskettu 

pinta-ala 
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∑N pystyvoimien resultantti 

∑Ndec Aksiaalisten voimien summa 

⊥ alaindeksi syysuunnalle 90 (syysuuntaa vastaan) 

A poikkileikkauksen pinta-ala (yleensä) 

A seinän poikkileikkausala 

A poikkileikkauspinta-ala huomioiden alaindeksi 

A ankkurilevyn pituus 

a varauksen pituus 

a ohjuriuran/reiän pituus 

a lämmölle altistuvan kerroksen paksuus (mm) 

a1 ankkurilevyn pituus 

Ae tehollinen jänneteräksen pinta-ala 

Aef syitä vastaan oleva tehollinen kosketuspinnan pinta-ala 

Aeff tehollinen poikkileikkausala 

Am metallisen osan poikkipinta-ala 

Ap jänneteräksen poikkileikkauspinta-ala 

Ap palosuojamateriaalilla suojatun pinnan pinta-ala sau-

van pituusyksikköä kohti  

Ap /V  palosuojamateriaalilla eristetyn terässauvan poikkileik-

kaustekijä 

Aspring  jousien pinta-ala 

Asw leikkauspinta-ala 

Atimber puurakenteen poikkileikkausala ankkurointilevyn ala-

puolella 

Atimber,fire puurakenteen poikkileikkausala ankkurointilevyn ala-

puolella huomioiden palotilanteen jäännöspoikkileik-

kaus 

Ats leikkauspinta-ala ((2A)/3 suorakaiteenmuotoisille puu-

poikkileikkauksille) 

Aw seinän poikkileikkausala 

b seinän paksuus 

B seinän leveys 

B ankkurilevyn leveys 

bef tehollinen kuormitusleveys huomioiden kuorman sijainti 

(wi,ef/wr,ef) 
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c neutraaliakselin leveys 

c varauksen leveys 

c ankkurilevyn leveys 

c/3 neutraaliakselin tukireaktion sijainti 

C1 tukireaktio (puristus) juuressa (KRT) 

C2 tukireaktio (puristus) juuressa (MRT) 

ca lämpötilasta riippuva teräksen ominaislämpökapasi-

teetti (J/ kgK) 

cF vaakasauman teräsosien tai liittimien siirtymäkerroin  

cp palosuojamateriaalin lämpötilasta riippumaton ominais-

lämpökapasiteetti (J/kgK) 

Ct seinän juuressa vaikuttava tukivoima 

cx aksiaalinen jäykkyys x-suunnassa 

cxy leikkauslujuus 

cy aksiaalinen jäykkyys y-suunnassa 

cyield puumateriaalin viruma (puristumasta) 

cz,1 pystysauman siirtymäkerroin  

cz,2 ankkurointiosien tai liittimien siirtymäkerroin  

d köyden nimellinen halkaisija  

d kiinnikkeiden tai kiinnitysosien etäisyys seinän reu-

nasta 

d ankkurilevyn ja seinän reunan välinen etäisyys 

dhor vaakalamellien/ viilujen lukumäärä 

dp palosuojamateriaalin paksuus 

dPT,i jänneteräksen i etäisyys kaatumiskiertopisteestä 

dver pystylamellien/ viilujen lukumäärä 

E kimmokerroin (huomioiden syysuunta) 

E materiaalin kimmokerroin huomioiden alaindeksi 

E0,05 Viiden prosentin alempaa fraktiilia vastaava kimmoker-

toimen arvo 

Econ kimmokerroin jossa huomioidaan jäykkyyden vähennys 

Ed,dst tasapainoa heikentävien kuormien vaikutuksen mitoi-

tusarvo 

Ed,stb tasapainoa parantavien kuormien vaikutuksen mitoitus-

arvo 
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ei jännitysvoiman momenttivarren pituus neutraaliakselin 

tukipisteestä  

Emean puumateriaalin kimmokerroin 

Emean,fin kimmokertoimen arvo lopputilassa 

Ep jänneteräksen kimmokerroin 

Ep,fire jänneteräksen kimmokerroin palotilanteen lämpötilassa 

Ept jänneteräksen kimmokerroin 

Et kimmokerroin (puumateriaali) 

Etimber puurakenteen kimmokerroin 

Ew seinämateriaalin kimmokerroin 

F vaakavoima 

F ankkurilevyn reunalle kohdistuva voima 

fc materiaalin myötöraja (puristus) 

fc materiaalin puristuslujuus 

fc,0,d puristuslujuuden mitoitusarvo 

fc,90,d puristuslujuuden mitoitusarvo syysuuntaa vastaan 

fc,o,k puristuslujuuden ominaisarvo 

Fd vaikuttavan pistevoiman mitoitusarvo 

Fd leikkausvoiman mitoitusarvo seinän alapäässä 

Fd pystysuuntaisten kuormien mitoitusarvo 

Fdst,d liukumaan johtava leikkausvoiman mitoitusarvo 

Fdst,d liukuman estävän leikkausvoiman mitoitusarvo 

Fed aksiaalisen voiman mitoitusarvo 

Fi vaikuttava voima kerroksen i tasolla 

Fk seinän yläpäähän vaikuttava vaakavoima 

Fk  vedetyn rakenneosan lujuuden mitoitusarvo 

fm,d taivutuslujuuden mitoitusarvo 

Fmin vähimmäismurtokuormitus 

FPT jänneteräksen jännitysvoima/ jättövoima alkuvaiheessa 

FPT,fire jänneteräksessä vallitseva jännitysvoima palotilanteen 

lämpötilassa 

fpy jänneteräksen myötöraja (fpy (ACI)=fp0,1k (EN 1993)) 

FRd Vetokestävyyden mitoitusarvo  

ft(y) vaikuttava jännitysvoima 

fuk vetolujuuden ominaisarvo  
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Fuk  murtolujuuden ominaisarvo 

Fy seinään vaikuttavat aksiaaliset kuormat 

fy materiaalin myötöraja 

Fyd,γ  mitoitusjännitysvoima 

G,kj pysyvän kuorman j ominaisarvo 

Gk pysyvien kuormien ominaisarvon resultantti 

Gmean puumateriaalin liukumoduuli 

Gt liukumoduuli (puumateriaali) 

H seinän korkeus 

h/4 kuormanjakautumiskulman rajoitettu korkeus 

Hd vaakavoima (kN) 

hi korkeus kerroksen i tasolla 

Hi seinäelementin kerroskorkeus 

hn korkeus ylimmän kerroksen tasolla 

hw seinän korkeus 

i jänneteräksen tunnus 

I poikkileikkauksen jäyhyysmomentti 

i poikkileikkauksen jäyhyyssäde 

Ieff tehollinen jäyhyysmomentti 

K murtokuormituskertoimen minimiarvo 

k profiilin suunnan muutosten aaltoisuusluku (rad/m) 

kc nurjahduskerroin 

kc,90 tukipainekerroin materiaalikohtaisesti 

kdef virumakerroin, huomioiden käyttöluokka 

ke häviökerroin 

KWinkler Spring jousijäykkyys 

L seinän kokonaispituus 

L seinän nurjahduspituus huomioiden tuentatavat 

l yhdistetty kokonaispituus (l∥+l⊥) 

L jänneteräksen kokonaispituus 

l∥ tai l⊥ kappaleen osapituus syysuunnassa 

L1/L2 seinän osapituus 

Lcant momenttivarren tehollinen pituus  

Le seinän tehollinen leveys 

Leff tehollinen jakautumispituus 
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leff seinän tehollinen nurjahduspituus 

lp plastisen nivelen pituus monoliittisella kappaleella 

lub jänneteräksen tartunnaton pituus 

lw seinän leveys 

M vaikuttava momentti 

Mb seinän alapäässä vaikuttava momentti 

Mcon,design momenttikapasiteetti suunnitteluarvo 

Mdec pystyssä pitävä momentti, seinän alareuna puristettu 

Mmax maksimimomentti ankkurilevyllä 

MN pystykuormien aiheuttama pystyssä pitävä momentti 

MPt jälkijännityksen aiheuttama pystyssä pitävä momentti 

Mpt jännitysvoiman tarvittava momenttikapasiteetti 

Ms vaimentimien tarvittava momenttikapasiteetti 

MS,V pystysauman momenttikapasiteetti 

Msallittu poikkileikkauksen suurin sallittu momentti 

N aksiaalinen voima pystykuormista 

n kerrosten kokonaismäärä 

n1,d tukireaktio huomioiden kuormitusleveys 

nd tehollisella kuormitusleveydellä huomioitu aksiaalinen 

kuorma 

ns jousien lukumäärä 

OTMresist,approx. pystyssä pitävä momentti  

P aksiaalinen pystykuorma 

P esijännitysvoiman kyseeseen tuleva edustava arvo 

p alaindeksi jänneteräkselle 

p ankkurilevyn ulkoreunojen piiri 

P,i suunniteltu jännitysvoima i jänneteräksessä 

P0 alkuvaiheen jännitysvoima 

Pcrit kriittinen nurjahduskuorma 

Pi suunniteltu jännitysvoima i (jättövoima) 

Pmax jännitysvoima aktiivipäässä  

PTfinal,I siirtymätilassa vaikuttava jännitysvoima 

PTfinal,x jännitysvoiman x- suuntainen komponentti 

PTfinal,y jännitysvoiman y- suuntainen komponentti 

q tasainen kuorma  
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Qk,1 määräävän muuttuvan kuorman 1 ominaisarvo 

Qk,i muun samanaikaisen muuttuvan kuorman i ominai-

sarvo 

rp jänneteräksen relaksaatiokerroin 

rps kaaren säteen mitta 

Rr köyden lujuusluokka  

S tarkasteltavan elementin staattinen momentti sauman 

suhteen  

t jännittämisen jälkeinen aika (tunteina) 

T(∆ti) lämpötila (°C) aikavälillä ∆ti 

T(x) puun lämpötila etäisyydellä x hiiltymäkerroksen (char 

layer) alapuolella 

teq ekvivalentti aika (tunteina) 

Ti puun alkutilanteen lämpötila 

Tmax suurin lämpötila (°C) altistumisen aikana 

tmin ankkurointilevyn vähimmäispaksuus 

Tp puun palamislämpötila 

Tpt jännitysvoima 

Tpt,i yksittäisen jänneteräksen jännitysvoima 

TPT,init jännitysvoiman suunnitteluarvo 

TPT,init,i jännitysvoiman suunnitteluarvo jänneteräksessä i 

TPT,y myötörajaa vastaava maksimijännitysvoima 

Tpt0 jännitysvoima suunnitteluarvo 

tw seinän paksuus 

V pystysaumassa vaikuttava leikkausvoima 

V vaikuttava leikkausvoima 

V sauvan tilavuus pituusyksikköä kohti  

Vi leikkausvoima kerroksen i tasolla 

Vs pystysauman leikkauskapasiteetti 

w pistevoiman kuormitusleveys (ankkurointilevyn leveys) 

w kosteuselämisen aiheuttama taipuma 

wef,ortho,inf tehollinen kuormitusleveys etäisyydellä x 

weff,approx tehollinen kuormitusleveys alapäässä 

Wel elastinen taivutusvastus 

wi,ef tehollinen kuormitusleveys (sisäisesti sijoitettu) 
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wp kuormitusleveys/ tukipinnan leveys 

wpi,ef seinän alapäässä vaikuttava tehollinen kuormitusle-

veys 

wpr,ef seinän alapäässä vaikuttava tehollinen kuormitusle-

veys 

wr,ef tehollinen kuormitusleveys (reunalle sijoitettu) 

x etäisyys kuormituspisteestä (h/2) 

x on jänneteräksiä pitkin mitattu etäisyys jännityspäästä 

x etäisyys hiiltymäkerroksen alapuolella/hiiltymäkerrok-

sesta (char base) 

x1 kaaren mitta 

y tukireaktion etäisyys neutraaliakselin leveydellä  

y’s,i vaimentimen etäisyys vetopuolen nurkasta 

ycent tukireaktion sijainti 

YM materiaalin osavarmuusluku 

ypt,i jänneteräksen momenttivarsi 

ys,i vaimentimen etäisyys puristuspuolen nurkasta 

αH kutistumis- turpoamiskerroin 

αi kuormanjakautumiskulma 

β rakenteen palautumisen suhdeluku (re-centering ratio) 

β -0,35 uloimmat lamellit vaakasuunnassa ja -0,25 uloim-

mat lamellit pystysuunnassa 

β Eulerin tehollinen nurjahduskerroin 

βc kerroin 

γ kulmamuutos radiaaneina 

γG,inf  edullisten pysyvien kuormien osavarmuusluku  

γG,j pysyvän kuorman j osavarmuusluku 

γP,inf  edullisten jälkijännitysvoimien osavarmuusluku 

γP,j esijännitysvoiman j osavarmuusluku 

γQ,1 määräävän muuttuvan kuorman 1 osavarmuusluku 

γQ,i muuttuvan kuorman i osavarmuusluku 

γR jänneteräksen osavarmuusluku 

γμ kitkan osavarmuusluku  

δb seinän taipumasta aiheutuva siirtymä  

δgap rakosiirtymä 
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δjoin liitossiirtymä 

δs seinän leikkaussiirtymä  

δsl liukumasiirtymä 

ε0,mech alkuvaiheen jännitysvenymä 

εc puristusvenymä 

εel puristusvoimasta aiheutuva venymäarvo 

εmechanical palotilanteen venymän arvo 

εt puurakenteisen seinän venymä 

εthermal jänneteräksen lämpöpitenemä 

εy myötörajaa vastaava venymä 

η kriittinen kuormituskerroin 

θ jänneteräksen suunnanmuutosten summa radiaaneina 

etäisyydellä x  

θ jänneteräksessä vallitseva lämpötila 

θa,t teräksen lämpötila ajan hetkellä t (°C) 

θb seinän elastinen taipuma (kulmamuutos) 

θcon kulmamuutos (vaihtoehtoisesti θimp) 

θf taipumasta aiheutuva kulmanmuutos 

θg,t palotilan lämpötila ajan hetkellä t (°C) 

θgap seinän alapään kulmamuutos  

θimp kokonaiskulmanmuutos (vaihtoehtona θcon:lle) 

θs seinän leikkaussiirtymä (kulmamuutos) 

θw seinän kokonaissiirtymä (kulmamuutos) 

λ momentinsuhdelukukerroin (moment contribution ratio) 

λ hoikkuusluku 

λrel suhteellinen hoikkuusluku  

μ pintojen välinen kitkakerroin  

μ σpi/fpk  

μ suojaputken, ohjuriuran tai reiän välinen kitkakerroin  

ρ1000 Relaksaatiohäviö 

ρa teräksen tiheys 

ρp palosuojamateriaalin tiheys  

ρsh vaakasuuntaisen raudoituksen osuus 

σ(p,max) jänteeseen vaikuttava suurin jännitys 

σ∥,0 jännitys puumateriaalissa 
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σc puumateriaalin puristusjännitys 

σc,0,d syysuuntaisen puristusjännityksen mitoitusarvo 

σc,9o,d syysuuntaa vastaan puristusjännityksen mitoitusarvo 

σm,d vaikuttava taivutusjännitys (Md/Weff) 

σpi jännittämishetkellä vallitseva jännityksen itseisarvo ja 

tartuntajänteillä suurin jänteeseen laukaistu vetojänni-

tys vähennettynä välittömillä häviöillä 

σuk jännitysrajan suhde murtolujuuteen 

σy vaikuttava jännitysvoima 

Φ lujuusarvon vähennyskerroin HUOM!  Uuden-Seelan-

nin NZS3603 mukaisesti ja esim. LVL:lle Φ=0,9 

ϕ lujuusarvon vähennyskerroin ϕ=0,85  

ϕ kokonaisvirumakerroin/virumaluku (kdef) 

Φdec kokoonpuristumasta aiheutuva kaareutuma 

χ vanhennuskerroin huomioiden alaindeksi 

ψ0,1 muuttuvan kuorman yhdistelykerroin 
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1 JOHDANTO 

 

Tavoiteltaessa yhä korkeampia rakennuksia eteen tulee lopulta tilanne, jossa pe-

rinteiset rakenne- tai jäykistysjärjestelmät eivät ole enää riittäviä rakenteellisen 

toimivuuden ja turvallisuuden kannalta. Kyseinen tarve korostuu etenkin maanjä-

ristysalueilla, joissa rakenteilla vaaditaan erityisesti mm. jäykkyyttä, sitkeyttä ja 

lujuutta. Etenkin betonirakenteisilla elementtirakennuksilla oli aikaisemmin vai-

keuksia vastata näihin maanjäristyskestävyyden vaatimuksiin. Tähän tarpeeseen 

vastasi ensimmäisenä vuonna 1991 käynnistetty PRESS (Precast Seismic Stuc-

tural Systems) tutkimusohjelma alkaessaan kehittämään uusia jälkijännitettyjä 

järjestelmiä elementtirakenteisille betonirakennuksille mukaan lukien materiaa-

leja, mitoitusperiaatteita ja tekniikoita. Tavoitteena oli myös kehittää kattavat ja 

rationaaliset mitoitussuositukset, jotta elementtirakentamiselle saataisiin laa-

jempi hyväksyntä eri maanjäristysvyöhykealueilla.  Tuloksena tästä tutkimus-

työstä oli 2002 vuonna järjestelmä, joka mahdollisti rakenteen palautumisen kuor-

mituksen jälkeen (self-centering capabilities), kuormien jakautumisen lisäämisen 

järjestelmässä (energy dissipation) sekä rakenteellisen vaimennuksen (dam-

ping). (Sritharan ym. 2002)  

 

PRESSS tutkimusohjelman jälkeen samaista järjestelmää ruvettiin soveltamaan 

myös puurakenteille 2008 vuonna alkaneessa ja viisi vuotta kestäneessä tutki-

muskampanjassa Structural Timber Innovation Company toimesta. Tämän tu-

loksena alkoivat lisääntymään PRES-LAM järjestelmään perustuvat rakennuk-

set ja vuodesta 2010 järjestelmää on käytetty useissa kohteissa ympäri maail-

maa.  Vuonna 2017 käynnistyi NHERI Tallwood projekti, jonka tavoitteena on 

PRES-LAM järjestelmän validointi Pohjois-Amerikassa.(Gabriele, G. ym. 2020)  

 

Ongelmana on kuitenkin, että yhtenäistä selkeää mitoitusohjetta ei ole saatavilla 

PRES-LAM: sta kehitetyille tai sen innoittamana luoduille järjestelmille vaan 

suunnittelijan tulee itse hakea tietoa mitoitusohjeiden sekä menetelmien osalta. 

Tämä voi johtaa tutkimusraporttien- sekä ohjeiden eriävään tulkintaan tai van-

hempien versioiden käyttöön suunnittelijoiden toimesta. Tällöin voi olla vaarana, 

että jos jälkijännitettyjä rakenteita ei suunnitella huolellisesti tai analysoida niitä 

voivat niiden halutut rakenteelliset ominaisuudet vaarantua tai jäädä toteutu-

matta. Tilannetta ei myöskään edistä se, että jälkijännitettyjen puurakenteiden 
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käyttö ei ole laajasti yleistynyttä tai käytössä mm. Euroopassa. Kyseinen tilanne 

on huomattavissa yhtenäisten eurokooditasoisten tai kansallisten mitoitusohjei-

den puuttumisena nykyhetkellä. 

 

Kehitystehtävän tavoitteena on koota systemoidun kirjallisuuskatsauksen avulla 

jännitettyjen puurakenteiden kirjallisuutta sekä koota se suunnittelijalle käyttö-

kelpoiseen muotoon. Systemoidun kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on 

saada aikaan suunnittelijoille tietopaketti, jonka pohjalta kyseisten rakenteiden 

suunnittelu olisi vaivattomampaa kuin nykyhetkellä sekä tarjoaisi paremmat läh-

tökohdat jännitettyjen puurakenteiden suunnittelulle.  Opinnäytetyöstä kootaan 

myös tiivistettyyn muotoon suunnitteluopas, jossa on poimittuna kohdat suoritet-

tavasta tutkimuksesta. Tutkimus/ kehitystehtävä rajataan koskemaan jälkijänni-

tettyjä puurakenteita sisältäen rankarunkoiset sekä massiivipuurakenteiset sei-

närakenteet. Työssä ei tulla tällöin käsittelemään jännitettyjen tasomaisten ra-

kenteiden suunnittelua.  
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2 TUTKIMUSTARPEEN KUVAUS 

 

Haluttaessa käyttää jälkijännitettyjä puurakenteita on niille saatavissa ohjeistusta 

liittyen vaaka- tai palkkirakenteiden mitoitukseen liittyen. Haluttaessa käyttää sei-

nämäisiä rakenteita jälkijännitettynä on turvauduttava eurokoodien osalta käyttä-

mään betonirakentamisen ohjeistusta, jossa ei ole otettuna huomioon puuraken-

teilla poikkeavia rakennusmateriaalien ominaisuuksia mm. syysuuntien osalta.  

 

Jälkijännitettyihin seinärakenteisiin liittyvä suunnitteluohjeistus onkin tällä het-

kellä vielä keskeneräistä ja vaatii kyseisiä rakenteita suunnittelevalta henkilöltä 

laajempaa itsenäistä tutkimustyötä rakenteiden suunnittelemiseksi.  Suunnittelija 

voi vaihtoehtoisesti käyttää apuna Yhdysvaltojen sekä Kanadan markkinoille tar-

koitettujen side- ja vetotankojärjestelmien mitoitusohjeita mm. ACI318 soveltaen 

(tie-down system tai anchor tiedown system), jotka toimintaperiaatteen mukai-

sesti siirtymän jälkeen saavat jännityksen vetotankoon tai käytettävään punok-

seen. Jännitetystä kappaleesta voimat siirtyvät ankkurilevyn välityksellä tämän 

jälkeen kantavalle runkorakenteelle. Kyseinen ratkaisu on osaltaan riittävä tiet-

tyyn rajaan saakka, mutta se ei huomioi rakenneosan pitkäaikaistoimintaa mm. 

virumaa sekä seinien ja jännitysosien yhteistoimintaa riittävästi. Vaihtoehtoisesti 

voidaan käyttää Uudessa-Seelannissa valmisteilla olevaa mitoitusohjetta, joka 

perustuu mm. Press-Lam järjestelmän kehitystyöhön. 

 

Kyseinen mitoitustapojen sekä periaatteiden soveltaminen on tällöin suunnitteli-

jasta riippuvaista ja ei mahdollista puurakenteilla jälkijännitysjärjestelmän laajem-

paa käyttöä Suomessa, ellei tietoa ole saatavilla kootussa muodossa. Tämä luo 

osaltaan tarpeen koota tieto yhteen aihealueeseen liittyvästä tutkimuksesta, käy-

tännöistä sekä periaatteista laaja-alaisesti sekä systemaattisesti. Systemaattinen 

tarkastelutapa myös mahdollistaa paremmin tulevaa mitoitusohjeiden sekä ase-

tusten jatkokehitystä, koska pohjatyö tietojen saamiseksi on osittain tehty ja me-

netelmää tietojen ja aineiston saamiseksi voidaan tarvittaessa toistaa.   
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa vallitsevia mitoitusmenetelmiä ja teori-

oita jälkijännitettyjen seinämäisten puurakenteiden osalta. Toisaalta kartoituksen 

tarkoituksena on myös selittää syyseuraussuhteita käytössä olevien mitoitusme-

netelmien osalta ja tunnistaa niissä olevia yhteneväisyyksiä tai todennäköisiä ke-

hityssuuntia. Pohdinnan ja jatkotutkimustarpeiden kuvauksen yhteydessä pyri-

tään ennustamaan näiden mahdollisesti löydettävien kohtien vaikutuksia tulevai-

suudessa sekä mihin tarvitaan lisätutkimusta tai mitkä ovat todennäköisimmät 

kehityslinjat näiden osalta.  

 

Tutkimuksessa pyritään myös hyödyntämään aikaisempia raportoimattomia ko-

kemuksia sekä huomioita toteutuksesta suunnittelijan näkökulmasta, jotka toimi-

vat osaltaan lisänäkökulmana tutkimusaineiston lisäksi. Tällöin voidaan osaltaan 

puhua myös harmaasta kirjallisuudesta, jota ei ole vielä julkaistu tai se on yksit-

täisten henkilöiden tai organisaatioiden julkaisematonta ei akateemista tietoa. 

Tällöin tutkimustuloksista voidaankin erottaa osaltaan kuvaajan 1 mukaisesti eri 

tiedon tasot, joita tuodaan esille tämän tutkimuksen myötä kirjallisuuskatsauksen 

lisänä. 

 

KUVA 1 Tietämyksen tasot sanallinen ja sanaton (muokattu ja käännetty 

lähteestä) (Jesson ym. 2011, 17) 
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Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on löytää jälkijännitettyjen seinämäisten 

puurakenteiden toteutukseen liittyvää ajankohtaisinta tutkimustietoa, jotka ovat 

hyödynnettävissä kyseisten rakenteiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Ta-

voitteena on, että tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös tulevan jatkotutki-

muksen alustavana kirjallisuuskatsauksena aihepiirin osalta. 

 

3.2 Tutkimuskysymykset 

 

Osana kirjallisuuskatsausta sekä kehitystehtävää on tutkimuskysymyksien aset-

taminen. Tutkimusongelma voidaan tällöin jakaa pää- ja osaongelmiksi, jotka 

muotoillaan tutkimuskysymysten muotoon. Tutkimuskysymysten asettamisella 

haetaan kahta perustarvetta; tutkittavuus sekä käytettävyys. Tutkittavuudella py-

ritään siihen, että tulos pystytään saamaan aikaiseksi mielekkäällä tavalla. Käy-

tettävyydellä sen sijaan pyritään sen sijaan, että ne ovat hyödyllisiä käytännössä 

tai teoreettisessa tutkimuksessa. Näiden kahden perustarpeen välille muodos-

tuukin kysymysten asettelun kannalta valintoja, jotka ovat tutkijan itsensä päätet-

tävissä.  Niiden avulla voidaan tarkastaa tutkimuksen aikana sekä sen lopussa, 

saadaanko vastattua haluttuihin tutkimuskysymyksiin.(Forsell 2015, 12-13)  

 

Tutkimuskysymykset ohjaavat osaltaan kirjallisuuskatsauksen tekemistä sekä 

valittavaa aineistoa, koska niiden avulla voidaan rajata suoritettavan kirjallisuus-

katsauksen laajuutta sekä konkreettisesti ohjata sen suuntaa. Toisaalta aineisto 

määrittää myös tutkimuskysymyksiä, jolloin kyseessä on iteratiivinen prosessi 

näiden kahden välillä. Tutkimuskysymyksen tulisi kertoa tällöin mitä, miten ja 

miksi tutkimusta tehdään. Sen tulisi olla laajuudeltaan rajaava, jotta vältetään pin-

nallinen aiheen käsittely. Hyvin muotoillussa tutkimuskysymyksessä laajuus on 

suhteessa vaadittuun työmäärään, siihen voidaan löytää mielekäs vastaus ja se 

on merkityksellinen sekä siihen on hyödyllistä saada vastaus.  (Forsell 2015, 12-

13)  

 

Tutkimuskysymykset voivat tarkentua sekä jopa muuttua kirjallisuuskatsauksen 

aikana, jos siihen nähdään aineiston osalta tarvetta. Tutkimuskysymysten muut-

tamisen syiden tulee olla kuitenkin tarkkaan perusteltuja ja syyt, jotka ovat johta-

neet muutoksiin tulisi tuoda ilmi sekä raportoida. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkimuskysymyksien muuttaminen ei ole suositeltavaa mm. tutkimusasetelmien 
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vuoksi. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuskysymysten muuttaminen on sal-

litumpaa, kunhan syyt tuodaan ilmi ja raportoidaan.  

 

Tutkimuskysymykselle voidaankin asettaa tiettyjä standardoituja vaatimuksia, 

joita ovat: 

- Tutkimuskysymyksen tai tutkimuskysymyksien tulee olla selkeitä, kysy-

myksen tulee olla selkeä tutkijalle itselleen sekä työn valvojalle 

- Tutkimuskysymyksen tulee olla toteutettavissa. Tutkimuskysymykseen 

vastaamiseksi on oltava saatavilla riittävät resurssit. Kysymyksen asette-

lun ei toisaalta tule olla liian laaja tai suppea aihepiirin kannalta. 

- Sen tulee olla kytkettävissä aikaisempaan teoriaan ja tutkimukseen 

- Sillä tulee olla potentiaalia myötävaikuttaa tietämykseen aihealueesta 

(Jesson ym. 2011) 

 

Tutkimuskysymykset ovat tällöin seuraavat: 

Mikä on vallitseva mitoitusteoria jännitetyille seinämäisille puurakenteille? 

Mikä on vallitseva mitoitusmenetelmä jännitetyille seinämäisille puurakenteille? 

Miten vallitsevat menetelmät ja teoriat ovat yksinkertaistettavissa? 

Mitkä ovat hyviä käytänteitä tai kokemuksia jännitettyjen puurakenteiden osalta? 

Mitä järjestelmiä on käytettävissä jännitettyjen seinämäisten puurakenteiden to-

teutukseen? 

Mitkä tekijät vaikuttavat jännitettyjen puurakenteiden mitoitukseen sekä käyt-

töön? 

 

Suoritettavan systemoidun kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymykset ovat luon-

teeltaan kvalitatiivisia ja niissä sallitaan aineiston keruun sekä analysoinnin ai-

kana mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Tutkimuskysymyksiin on päädytty 

yleiskatsauksen aikana sekä suoritettaessa omaa suunnittelu- sekä tutkimus/asi-

antuntijatyötä aikaisempien artikkelien sekä julkaisujen parissa. Yleisimpänä 

huomiona tutkimuskysymyksiä pohdittaessa nousi esiin; mikä on vallitsevan tut-

kimuksen nykytilanne ja miten se heijastuu tuotettavaan mitoitusaineistoon mm. 

Eurokoodien osalta sekä kansallisella tasolla.  
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Tutkimuskysymyksien asetteluun on osaltaan vaikuttanut myös toimeksiannon 

rajaukset sekä käytettävissä olevat resurssit katsauksen suorittamiseen. Tutki-

muskysymyksiin vastaamisen tavoitteena on saada tutkimustuloksia, joiden 

avulla voidaan selventää suuremmalla tasolla jälkijännitettyjen seinämäisten puu-

rakenteiden ympärillä olevaa epävarmuutta mm. mitoitusmenetelmien osalta.  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsauksen kahta perustyyppiä eri 

vaiheissa tutkimuksen suorittamista. Ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa ja tut-

kimussuunnitelmaa laadittaessa käytettiin narratiivista kirjallisuuskatsausta eli 

yleiskatsausta aihepiirin kartoittamiseksi sekä oleellisten avainkysymysten hah-

mottamiseksi sekä tarkentamiseksi. Suunnitteluvaiheessa tarkoituksena on tar-

kastella aikaisempaa tutkimusta aiheesta, määritellä tarve katsaukselle ja tehdä 

tutkimussuunnitelma. Toisessa vaiheessa tutkimusta yleiskatsauksessa havaitut 

ilmiöt muotoillaan tutkimuskysymysten muotoon sekä tarkemman tarkastelun 

kohteeksi. Käytettäväksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui tällöin systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus, jotta tutkimus olisi todennettavissa sekä toistettavissa. Tavoit-

teena oli myös rajata aineiston määrää sekä käsiteltävää aineistoa. Valitun tutki-

musmenetelmän käyttö edellyttää kuitenkin sen tekijältä aikaisempaa tietämystä 

tai näkemystä tarkasteltavan ilmiön osalta ja siitä vallitsevista puutteista.  

 

Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset ovat yleisemmin käytössä bio- ja lääketie-

teen alalla sekä kasvavissa määrin hoito- ja sosiaalialalla, mutta niiden käyttö on 

vähäistä teknisillä aloilla. Teknisistä aloista kirjallisuuskatsausta on alettu käyttää 

viime vuosina lähinnä ohjelmistotuotannossa. Tämä johtaa osaltaan siihen, että 

tutkimusmenetelmää kuvaava kirjallisuus on suunnattu kyseisille aloille, joissa 

menetelmän käyttö on laajempaa. Toisaalta perusperiaatteet ovat yhteneviä kir-

jallisuuskatsauksessa riippumatta alasta.(Jesson ym. 2011)  

 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on luoda esittely kohdistuen tiettyyn tutkimuk-

seen tai tarkasteltavaan tutkimuskysymykseen keskittymällä oleelliseen ja ole-

massa olevaan kirjallisuuteen sekä aikaisempaan tutkimukseen luoden kokonais-

kuvaa siitä. Se voidaan ymmärtää osaltaan ”tutkimuksen-tutkimuksena”. Toi-

saalta tarkoituksena on kehittää jo olemassa olevaa teoriaa sekä rakentaa osal-

taan uutta sen pohjalta. Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan myös kuvata tietyn 

teorian kehitystä historiallisesta näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksen tehtävänä 

ei kuitenkaan ole olemassa olevan aineiston listaus tai luettelointi, vaan tarkoi-

tuksena on pohtia aineiston sisältöä kriittisesti sekä tunnistaa siinä olevia ongel-

mia tai puutteita ja niiden kehitystarpeita. (Salminen 2011, 39) 
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Kirjallisuuskatsauksen tuotos voi olla muodoltaan kuitenkin hyvinkin poikkeava 

niin laajuudeltaan kuin sisällöltäänkin. Kirjallisuuskatsauksessa voidaan pidättäy-

tyä omalla tieteenalalla ja tarkoituksena voi olla antaa/tuottaa tämän alan tutkijoi-

den aineistosta kehityksen kokonaiskuvaa. Poikkitieteellisempänä tapana sen si-

jaan voidaan nähdä ideoiden historia, jossa pyritään tuomaan esille tutkimuson-

gelman ideaa välittämättä tieteenalojen rajoista. Tavoitteena on tällöin löytää 

poikkeavuuksia ja yhteneväisyyksiä näiden välillä. Kirjallisuuskatsaus voidaankin 

jakaa kolmeen perustyyppiin, joita ovat: kuvaileva kirjallisuuskatsaus, systemaat-

tinen katsaus sekä meta- analyysi (kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen toteutus) 

kuva 2 mukaisesti. (Salminen 2011, 3, 38) 

 

 

 

KUVA 2 Kirjallisuuskatsauksen tyyppien ryhmittely (Salminen 2011, 38) 

 

Tässä tutkimuksessa on päädytty tällöin käyttämään pääasiallisena tutkimusme-

netelmänä systemaattista kirjallisuuskatsausta, jotta tutkimuksen lukijalle voi-

daan osoittaa tutkimuksen metodologian kuvauksella tiedon alkulähde sekä sen 

valintaan vaikuttaneet tekijät niin tietokantojen kuin hakustrategioidenkin osalta. 

Myös metodologian kuvaus tutkimuksen suorittamisesta selkeyttää niin aineiston 

sisäänoton kuin poissulunkin osalta kriteerejä. Tavoitteena on tällöin käydä läpi 

laajasti aineistoa sekä arvioida yksittäisten aineistojen soveltuvuutta kriittisesti 

koko aineiston tietopohjaan ja jo olemassa oleviin ohjeistuksiin sekä määräyksiin.  

 

4.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tai traditionaalinen kirjallisuuskatsaus voidaan ym-

märtää yleiskatsaukseksi aihepiiristä ilman tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä. Siitä on 
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olemassa kaksi erilaista orientaation, jotka ovat narratiivinen ja integroiva kat-

saus. Aineistot voivat olla laajoja ja niiden valintaa ei rajata metodisten sääntöjen 

mukaisesti. Etuna narratiivisessa kirjallisuuskatsauksen metodissa on, että sillä 

voidaan kuvata ilmiötä laaja-alaisesti ja luokittelemaan ilmiön ominaisuuksia sekä 

tarkastelemaan sitä monipuolisesti. Tutkimuskysymykset eivät ole niin rajattuja 

kuin systemaattisessa tai meta-analyysissä ja se voi tarjota tarkasteluun ilmiöitä 

tarkempia kirjallisuuskatsauksia varten. Narratiivinen katsaus voidaankin erottaa 

kolmeen toteuttamistapaan: toimituksellinen, kommentoiva ja yleiskatsaus. Toi-

mituksellisessa katsauksessa suoritetaan kapeahko kirjallisuuskatsaus liittyen 

käsiteltävään teemaan siinä ollen alle kymmenen lähdettä. Kommentoivassa kat-

sauksessa tarkoituksena on toimia keskustelun herättäjänä. Yleiskatsauksen ta-

voitteen on sen sijaan tiivistää aiemmin tehtyjä tutkimuksia yhteenvedon muo-

dossa ytimekkäästi ja johdonmukaisesti.  (Salminen 2011, 7-8) 

 

Integroiva kirjallisuuskatsaus sen sijaan voidaan ymmärtää osana systemaattista 

kokonaisuutta, koska se sisältää kirjallisuuden kriittistä arviointia ja syntetisointia. 

Integroiva katsaus antaa kuitenkin laajemman kuvan aihepiiristä eikä siinä vali-

koida tai seulota tutkimusaineistoa yhtä tarkoilla rajaussäännöillä kuin systemaat-

tisessa katsauksessa. (Salminen 2011, 8-9) 

 

4.2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on valitun aihepiirin aiempien tutkimusten 

olennaisen sisällön tiivistämistä. Tarkoituksena on kartoittaa aihepiirin yhtey-

dessä vallitsevaa keskustelua ja seuloa sieltä tieteellisten tulosten kannalta mie-

lenkiintoisia ja tärkeitä tutkimuksia. Kyseisellä tekniikalla voidaan kartoittaa tie-

teellisen tutkimukseen liittyvää keskustelua sekä mielenkiintoisia ja tärkeitä tutki-

muksia.  (Salminen 2011, 9-10) 

 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa kiinnitetään huomiota valittujen ja 

käytettävien lähteiden keskinäiseen yhteyteen ja osaltaan tekniikkaan, jolla ky-

seiset tulokset on hankittu. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjallisuuskatsauksen on 

oltava suoritustavaltaan läpinäkyvä ja toistettavissa vaatien käytettyjen menetel-

mien perustelua sekä arviointia. Tällöin se voidaan ymmärtää tutkimusproses-
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sina, jossa vaiheet ovat tarkasti määriteltyinä ja kirjattuina. Systemaattisen kirjal-

lisuuskatsauksen tyypeistä on kuitenkin erotettavissa systemoitu kirjallisuuskat-

saus, jonka suorittaa yksittäinen tutkija sekä systemaattinen kahden tutkijan suo-

rittama katsaus. Systemoitu kirjallisuuskatsaus sisältää samat vaiheet kuin sys-

temaattinen katsaus ja erona voidaan nähdä, että systemoidussa katsauksessa 

aineiston arviointi, analyysi ja synteesi ovat vähemmän järjestelmällisiä syste-

maattiseen katsaukseen nähden. (Salminen 2011, 9-10) Systemaattinen kirjalli-

suuskatsaus voidaan suorittaa käyttäen Finkin mallia, jossa katsauksen teko on 

jaoteltu seitsemään vaiheeseen kts. KUVIO 1. 

 

 

KUVIO 1 Kirjallisuuskatsaus vaiheittain Finkin malli (Salminen 2011, 11) 

 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa on tärkeää tunnistaa jo alussa poten-

tiaaliset tutkimuskysymykset sekä tutkimustavoitteet ja niiden pohjalta hakea 

mahdollisesti aikaisemmin suoritettuja systemaattisia kirjallisuuskatsauksia. Jos 

käsiteltävään tutkimuskysymykseen ei ole löydettävissä siihen vastaavaa kirjalli-

suuskatsausta suoritetaan uusi katsaus. On kuitenkin ymmärrettävä tutkimuksen 
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alussa, että kyseessä ei ole lineaarinen prosessi vaan useat vaiheet prosessissa 

ovat iteratiivisia vaatien niihin palaamista myös myöhemmissä vaiheissa. (Tor-

res-Carrion ym. 2018)  

 

Tutkimustarpeen ja tavoitteiden osalta voidaan tunnistaa seuraavia vaiheita  (Tor-

res-Carrion ym. 2018, 1317) 

- Tavoitteet: tutkimuksen suuntaviivat 

- Tutkimuskysymykset 

- Tutkimukset perusteet: Miksi? Mitä varten? 

- Tutkimuksen toteutettavuus 

- Resurssien saatavuus 

o Tutkimuksen laajuus 

o Tutkimuksen sovellettavuus ja vaikutukset 

- Puutteet ongelman tuntemisessa 

o Nykytiedon tila 

o Uudet näkökulmat tutkittavaksi 

  

Tutkimustarpeen ja tavoitteiden määrittämisen jälkeen on mahdollista suorittaa 

tarkempien tutkimuskysymysten laadinta. Tutkimuskysymysten määrän suosituk-

sena on 3–5 kysymystä. Tutkimuskysymysten määrää voidaan vähentää todet-

taessa, että osaan näistä on jo vastattu aikaisemmissa kirjallisuustutkimuksissa. 

Toisaalta annettu vastaus voi olla osittainen tai ei ole ajantasainen, jolloin kysy-

myksen uudelleentarkastelu voi olla tarpeen. (Torres-Carrion ym. 2018, 1372) 

 

Asetettaessa hakuehtoja sekä seulottaessa aineistoa ne käydään huolellisesti 

läpi noudattaen katsaukselle asetettuja kriteereitä. Aineiston seulonnalla pyritään 

rajaamaan saadut hakutulokset niin, että jäljelle jää tutkimuskysymyksiin vastaa-

vaa aineistoa. Käyttämällä huolellisesti ennalta määritettyä metodia ja mallia var-

mistetaan tehtävän tutkimuksen luotettavuus sekä uskottavuus. (Salminen 2011, 

11) 

 

Lopuksi suoritetaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen synteesi sekä tutki-

mustulosten raportointi. Raportointi voidaan suorittaa kuvailevana katsauksena 

tai meta-analyysina, jossa tarkoituksena on vastata asetettuihin tutkimuskysy-

myksiin sekä arvioida saatuja tuloksia laadullisesta näkökulmasta.  
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4.2.1 Tutkimukseen liittyvät aikaisemmat kirjallisuuskatsaukset 

 

Aikaisemmin suoritettujen kirjallisuuskatsausten löytämiseksi on tutkimuksessa 

käytetty tutkimussuunnitelman laatimisen yhteydessä suoria yhteydenottoja ai-

neistojen tekijöihin sekä tutkimuslaitoksiin. Kyseiset tietolähteet ovat olleet tutki-

muslaitoksista sekä suunnittelutoimistoista mm. PTInnovations, FPInnovations 

sekä LEVEL ARCHITECTURE (Framework kohde). Muina tietolähteinä on myös 

käytetty käynnissä olevia tai päättyneitä tutkimushankkeita sekä niiden tuloksia.  

 

Yhtenä tällaisena tietolähteenä on käytetty Karelia AMK:n tutkimushanketta ”Jo-

ensuu Light House – tutkimus- ja kehitystoimenpiteet”, jossa on toteutettu mit-

taus- sekä tutkimustoimintaa liittyen Joensuussa sijaitsevan kohteen toteutuk-

seen, painumiin, värähtelyyn sekä huojuntaan liittyen. Hankkeen toteutusaika oli 

2018–2019 välisenä aika, josta on tuloksena mm. hankejulkaisuja. (Karelia- am-

mattikorkeakoulu n.d)  

 

Aiheeseen liittyen on käynnistynyt myös vuonna 2019 TallWood Design Institute 

toimesta tutkimushanke ”Design, Construction, and Maintenance of Mass Timber 

Post-Tensioned Shear Walls”, joka tutkii jälkijännitettyihin tartunnattomiin jänne-

tankoihin liittyviä parhaita käytäntöjä sekä menetelmiä suunnitteluun, rakentami-

seen, jännitystyöhön sekä pitkäaikaistoimintaa liittyen. Tutkimushanke ei ole kui-

tenkaan vielä tehnyt virallisia julkaisuja tämän systemoidun kirjallisuuskatsauk-

sen aikana. Tutkimushanke päättyy vuoteen 2021 mennessä.  (TallWood Design 

Institute n.d)  

 

Haettaessa aikaisemmin suoritettuja kirjallisuuskatsauksia ne olivat keskittyneet 

lähinnä kokoamaan aikaisemmin suoritettujen testauksien aineistoa sekä tutki-

mustuloksia. Lupaavimpana kokoavana aineistona voidaan pitää aineistohaun 

kannalta Andrew J. M. Dunbarin ” Seismic Design of Core-Wall Systems for Multi-

Storey Timber Buildings” maisteritason lopputyötä, jossa oli keskitytty kuitenkin 

vain PRES-LAM järjestelmän mitoitusperiaatteisiin, jotka olivat johdettu testitu-

loksista. Aineisto sisälsi osittaisia vastauksia suoritettavan systemoidun kirjalli-

suuskatsauksen tutkimuskysymyksiin, mutta oli liian rajattu niin testatun materi-

aalin kuin käytettyjen rakenneratkaisujenkin osalta.  
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Muilta osin alustavassa kirjallisuuskatsauksessa merkittävin huomio kohdistui sii-

hen kuinka jälkijännitettyjen seinämäisten rakenteiden osalta testauksen sekä 

tutkimuksen pääpaino on keskittynyt lähinnä seismisten alueiden suunnittelutar-

peisiin sekä testaamaan jälkijännitettyjen puurakenteiden osalta järjestelmän pa-

lautumiskykyä rasituksen jälkeen. Matalan seismisen alueen tai tavanomaisen 

suunnittelun tarpeet ovatkin jääneet osittain tutkimatta ja kokonaisuuden osalta 

vain harva tutkimus pyrkii käsittelemään kaikkia rakennesuunnitteluun vaikuttavia 

tekijöitä.  

 

4.3 Tarkasteluprotokollan kehittäminen 

 

Tutkimussuunnitelman laatimisen yhteydessä laadittiin aihepiirin yleiskatsaus 

käyttäen alustavina hakukriteereinä niiden julkaisuajankohtaa sekä käytettyjen 

viittausten määrää. Yleiskatsaus suoritettiin käyttämällä hakutermeinä sekä ha-

kulausekkeina alla olevia alustavia hakutermeistä yhdistettyjä hakulausekkeita. 

Hakulausekkeet valittiin niin, että ne kuvaisivat oleellisesti tutkimuskysymyksiin 

haettavia vastauksia. Etenkin haettavien materiaalien osalta hakutermeissä käy-

tettiin yleishaussa huomattuja testattuja materiaaleja: timber (sahatavara ranka-

rakenteissa), CLT (cross laminated timber) sekä LVL (laminated veneer lumber). 

Huomioitavaa on, että välilyönti toimii esim. Google Scholar sekä Google haku-

koneissa Boolen AND-operaattorina. Sen sijaan yhdysviiva ilman väliä ei toimi 

haussa sanoja rajaavana NOT-operaattorina: 

-post-tension wall system 

-post-tension timber  

-post- tension CLT 

-post- tension LVL  
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TAULUKKO 1 Hakulausekkeita vastaavat hakutuloksien määrät Google ja 

Google Scholar hakukoneilla. Haku suoritettu 09.05.2020 ja 14.06.2020 

Hakulauseke  Hakukone 

Google 

09.05.2020 

Google 

14.06.2020 

Google  

Scholar 

09.05.2020 

Google 

Scholar 

09.05.2020 

post-tension 

wall system 

~118 000 000  ~125 000 000 ~5 650  ~5710 

post-tension 

timber 

~12 400 000  ~10 900 000 ~1 020  ~1020 

post- tension 

CLT 

~565 000  ~733 000 ~6 190  ~11 700 

post-tension 

laminated ve-

neer lumber 

~299 000  ~335 000 ~150 ~260 

 

Alustava haku suoritettiin käyttäen Google- hakukonetta sekä Google Scholar- 

hakukonetta aiheeseen liittyvien seminaarijulkaisujen sekä projektien loppura-

porttien löytämiseksi. Alustavan haun kautta saatiin TAULUKKO 1 mainitut haku-

osumat sekä määrät, joista valittiin tarkempaan kokoteksti tarkasteluun vähintään 

viisi aineistoa eri tekijöiltä Google Scholar hakukoneen suorittamana hakuna. Ky-

seisestä taulukosta voidaan osaltaan nähdä vaikutus siihen mikä merkitys aineis-

tohaun suorittamisella on hakutuloksien määrään sekä siihen käytetäänkö alus-

tavana rajauksena tietokantoihin kohdistuvaa hakua. Saadun tarkastelun perus-

teella on tarpeen suorittaa jälkitarkastuksena tapahtuva aineistohaku myös en-

nen tutkimustehtävän päättymistä.  
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TAULUKKO 2 Alustavan haun luokittelut vuoden mukaan Google Scholarissa 

sisältäen patentit ja lainaukset 14.06.2020 

Hakulau-

seke 

 Julkaisuvuosi (Google Scholar haku) 

2020-2017 2016-2013 2012-

2009 

2008-

1985 

1984- Yht. ei 

rajausta 

post-ten-

sion wall 

system 

~1010 ~1020 ~848 ~1860 ~873 ~5710 

post-ten-

sion tim-

ber 

~201 ~235 ~170 ~314 ~90 ~1020 

post- ten-

sion CLT 

~3030 ~2330 ~1390 ~2650 ~1630 ~11 700 

post-ten-

sion lami-

nated ve-

neer lum-

ber 

~75 ~60  ~54 ~52 ~6 ~260 

 

Tarkasteltaessa yleiskatsauksessa tehtyä Google Scholar hakua on huomatta-

vissa, että ajallinen kattavuus voitaisiin saavuttaa karkeasti käyttäen julkaisuvuo-

den rajauksena myös vuoden 2008 jälkeen olevia aineistoja. Kyseisen vuoden 

jälkeen olevat aineistot kattavat yli puolet ilman rajauksia olevista hakutuloksista, 

jolloin luotettavuusasteen voitaisiin olettaa olevan riittävä.  

 

Hakuehtojen määrittelemiseksi kaikkien hakutulosten osalta tarkasteltaessa ai-

neistojen tekijöinä nousevat esiintyvyysjärjestyksessä alla olevat henkilöt: 

1. A Buchanan 

2. MP Newcombe 

3. S Pampanin 

5. M Popovski 

6. G Granello 

7. TN Dao 

8. A Palermo 

9. MA Kovacs 
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Kyseiset henkilöt ovat olleet joko aineiston pääasiallisina kirjoittajina tai osana 

tutkimusryhmää, joka on tuottanut aineiston. Kyseisiä tekijälistauksia tullaan käyt-

tämään osana tietokantojen sekä aineistojen valintaa kokotekstivaiheessa.  

 

Kokotekstitarkasteluun valittiin alustavan haun perusteella seuraavat viisi aineis-

toa, joiden valintaperusteena olivat ajallinen edustavuus, aihepiiri sekä tiedon 

luotettavuus. Tällöin kokotekstitarkasteluun ovat valittuina ne aineistot, joissa 

esim. maisteritason tai tohtoritason päättötyön (thesis) tarkastajana on yksi tai 

useampi yllä olevista henkilöistä.  

 

1. Andrew J. M. Dunbar. Seismic Design of Core-Wall Systems for Multi-Sto-

rey Timber Buildings. University of Cantenbury. 2014 

2. Sarah Wichman.  Large-Scale Dynamic Testing of Rocking Cross Lami-

nated Timber Walls. University of Washington. 2018 

3. Asif Iqbal, Marjan Popovski. Post-Tensioned Mass Timber Systems. Inte-

grated Wood Design, Univ. of Northern British Columbia, FPInnovations. 

2017. 

4. T. Ho; T. Dao; S. Aaleti; J. van de Lindt; Douglas Rammer. Hybrid system 

of unbonded post-tensioned CLT panels and light-frame wood shear walls. 

2016. 

 

Alustavan aineistohaun lisäkriteerinä käytettiin yliopistoissa sekä ammattikorkea-

kouluissa suoritettuja loppu- sekä opinnäytetöitä. Suurempi painoarvo annettiin 

kuitenkin tohtoritason väitöskirjoille (Ph.D thesis), koska niissä voidaan olettaa 

tapahtuneen tarkempana toisen osapuolen tarkastuksen sekä sisältävän laajem-

min potentiaalisia lähdeaineiston viittauksia. Näiden aineistojen kokotekstintar-

kastelun pohjalta suoritettiin alustava lähdeaineiston sekä asiasanojen laadinta. 

Yleiskatsauksen jälkeen suoritettiin alustava tietokantojen valinta hakuehtojen 

tarkempaa määrittelyä varten, jonka jälkeen suoritettiin hakusanojen sekä lau-

sekkeiden muodostaminen.  
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4.3.1 Tietokantojen valinta 

 

Ennen tietokantojen lopullista valintaa niihin perehdyttiin yleiskatsauksen aikana 

sekä tutkimussuunnitelmaa laadittaessa. Yleiskatsauksen perusteella painetusta 

kirjallisuudesta tai kirjastojen tietokannoista (TUNI Andor, Karelia AMK, Vaara-

kirjastot) ei ollut saatavilla riittävästi aineistoa, jotta kirjallisuuskatsaus voitaisiin 

suorittaa riittävän laajana tutkimuskysymyksien kannalta. Toisaalta suomenkieli-

set tietokannat ovat kirjastojen sekä oppilaitosten hallinnoimia, jolloin suomenkie-

listen julkaisujen vähyys aihepiiristä sekä kirjastoihin hankittu kirjallisuus vaikut-

taa myös hakuosumien määrään. Tällöin tietokantojen valinnassa painotettiin tut-

kimuskysymysten kannalta oleellisia tekijöitä sekä pyrittiin välttämään vain yhden 

tietokannan käyttöä, jolloin aineisto ei vinoudu tai ole vain osittain aihepiiriä tar-

kasteleva.  

 

Tietokantojen haku suoritettiin yleiskatsausvaiheessa käyttäen apuna TUNIn 

(Tampereen Yliopisto/ Tampereen ammattikorkeakoulun) Andor- hakupalvelua 

sekä kirjaston tietokantoja. Tietokantojen aihealueen rajauksena käytettiin tällöin 

rakennustekniikka/ Civil Engineering hakurajausta, jonka kautta saatiin osa tieto-

kannoista tarkempaa tarkastelua varten. TUNI kirjastotietokannat eivät kuiten-

kaan sisältäneet kansallisia tai maakohtaisia julkisia tietokantoja, joka selvisi suo-

ritettaessa Google Scholarilla hakutulosten ristiinvertailua käyttäen hakulausek-

keena aikaisemmin mainittuja alustavia hakulausekkeita. Tämä paljasti tarpeen 

suorittaa tietokantojen hakua myös TUNI kirjastotietokantojen ulkopuolelta.   

 

Yleisesti systemaattista kirjallisuuskatsausta tehtäessä olisi suositeltavaa käyttää 

useampaa eli vähintään kahta tietokantaa, jotta saadaan katettua riittävä määrä 

tutkimuskysymysten kannalta oleellista aineistoa. Toisaalta tulisi välttää useiden 

tietokantojen käyttöä resurssien käytettävyyden osalta, jotta tutkimus voidaan 

suorittaa aikataulussa. Jos kirjallisuuskatsauksen tai tutkimuksen suorittaminen 

on ajallisesti liian pitkä, tulee aihealueeseen yhä enemmän uutta sisäänoton kri-

teerit täyttävää aineistoa. Tämä voi johtaa osaltaan tutkimusajan, resurssien sekä 

tutkimuksen laajuuden lisäämistarpeeseen.  
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Tietokantojen osalta on kuitenkin huomioitava, että tietokannoissa voi esiintyä 

rinnan samoja aineistoja samoilta tekijöiltä. Tämä on nähtävissä etenkin tutkijayh-

teisöjen tietokannoissa, joihin tutkijat voivat ilmoittaa omia tuotettuja aineistojaan, 

joko kokoteksti tai abstraktimuodossa. Tällöin on tärkeää tunnistaa tietokantojen 

tarkoitus, keskinäiset suhteet sekä miten niihin on voitu lisätä tietoa tuotettavista 

aineistoista tai julkaisuista. Yhtenä huomioitavana tekijänä toimii se, onko tutkijan 

itse mahdollista lisätä tietokantaan myös ei vertaisarvioituja tutkimuksia (esimerk-

kinä tietokannoista ResearchGate). Tällöin kirjallisuuskatsausta tekevän tutkijan 

on tunnistettava näiden keskinäisten tietokantojen suhteet ja miten ne viittaavat 

alkuperäiseen tietokantaan, jossa aineisto on julkaistu ensin. Tietokannan valin-

nassa on huomioitava myös seuraavia asioita: 

 

-Aihepiiri: Tietokanta voi olla monialainen tai keskittyvä vain tiettyyn tieteen-

alaan. Aihepiirin kattavan tarkastelun vuoksi on tarpeen tehdä hakuja useasta 

tietokannasta. 

-Tiedon luotettavuus: Tiedontuottajan taustat esim. onko tuottaja tieteellinen tai 

ammatillinen asiantuntija vai aatteellisista tai kaupallisista lähtökohdista toimiva. 

Arviointi tulee tarpeelliseksi tulkittaessa mm. yritysten tuottamia tutkimusraport-

teja. 

-Ajallinen kattavuus: Tietokantojen ajallinen kattavuus voi olla hyvinkin laaja. 

Tällöin tulee ottaa huomioon, kuinka usein tietokannat päivittyvät ja mitkä ovat 

niissä vanhimpia sisällytettyjä julkaisuja ja miten niiden versiohistoriaa voi seu-

rata. 

-Maantieteellinen kattavuus: Tietokannat voivat olla maantieteellisesti keskitty-

neitä tai monikansallisia. Tällöin tutkijan tulisi pohtia onko tietokannoiksi valittava 

tietokanta tai tietokannat maantieteellisesti riittävän laajalla otannalla tutkimusky-

symyksien näkökulmasta.  

- Tietokannan hakukieli ja sisällön kieli: Useissa tietokannoissa hakukielenä 

on englanti. Viitteet voivat kuitenkin olla tiivistelmineen englanninkielisiä, vaikka 

julkaisukielenä olisi muu kuin englanti. Tämä tulee huomioida tietokannoista teh-

tävissä aineistohauissa. 

-Aineiston saatavuus: Tietokannat voivat sisältää aineiston joko kokotekstinä 

tai abstrakteina. Jos tietokanta ei sisällä kokotekstiä tulee sen saatavuus selvittää 

esim. tietokannan sisältämän SFX- linkityksen avulla. Tietokannat voivat olla 
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myös julkisia tai suljettuja (maksullisia), joka voi osaltaan vaikuttaa sinne lisättä-

vän tiedon laadullisiin tekijöihin kuin tutkijayhteisön suorittamaan kriittiseen arvi-

ointiin.  

(Lapin korkeakoulukirjasto n.d) 

 

Tietokantojen testaus sekä valinta suoritettiin tekemällä hakulausekkeiden mu-

kainen haku ja saatuja hakuosumia verrattiin Google Scholariin. Jos tietokan-

nassa esiintyi vastaavuuksia hakuosumien määrässä, julkaisuvuosissa, teki-

jöissä/ kirjoittajissa voitiin olettaa tietokannan suorittavan hakuja aihepiirin kan-

nalta relevanteista julkaisuista. Tietokantojen osalta poissuljettiin tällöin alla ole-

vat tietokannat tai tietokannoista hakuja tekevät hakukoneet. Poissulkemisen 

syynä oli yleisesti se, ettei tietokanta ollut aihepiirin osalta sopiva tai aineiston 

saatavuus ei ollut riittävä. Academia.edu osalta poissulkemisen syynä se, että 

käyttäjät voivat julkaista myös muita kuin omia julkaisujaan tietokannassa profii-

lillaan.  

 

Poissuljetut tietokannat tai tietokannoista hakuja suorittavat hakukoneet, jotka 

ovat mainittuna tässä paremmuusjärjestyksessä. Pienin järjestysnumero parhain 

poissuljetuista ja suurin huonoin mm. tietokannan laajuuden sekä käytettävyyden 

osalta. 

1. Microsoft Academic (https://academic.microsoft.com/) 

2. BASE-  Bielefeld Academic Search Engine (https://www.base-search.net/) 

3. CORE- (https://core.ac.uk/) 

4. Science.org (http://science.gov/) 

5. Semantic Scholar (https://www.semanticscholar.org/) 

6.  Academia.edu (https://www.academia.edu/)  

 

Suoritettavaan systemoituun kirjallisuuskatsaukseen valittiinkin tällöin tieteellis-

ten julkaisujen, tutkijayhteisöjen sekä tutkimusorganisaatioiden tietokantoja. 

Tällä rajauksella pyritään siihen, että aihealueesta saadaan mahdollisimman 

ajantasainen kuva tutkimuskysymysten osalta. Tietokannoissa suositaan tässä 

systemoidussa kirjallisuustutkimuksessa maantieteellisesti ensi sijassa monikan-

sallisia tietokantoja sekä toissijaisena kansalliset tietokannat Uuden-Seelannin 

sekä Yhdysvaltojen osalta.  
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TAULUKKO 3 Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa käytetyt tietokannat 

ASCE Library 

https://ascelibrary.org/ 

American Society of Civil Engineers tieto-

kanta/kirjasto, joka tarjoaa artikkeleita, kirjoja, 

kongressijulkaisuja, teknisiä raportteja sekä stan-

dardeja käytäntöihin ja tutkimukseen liittyen. Ai-

healueina rakennustekniikka, arkkitehtuuri ja ym-

päristötekniikka. Maksullinen tietokanta tai vaatii 

oppilaitoksen tunnukset. 

Google Scholar 

https://scholar.google.com/ 

 

Hakukone, joka hakee tietoa erityisesti tieteelli-

sistä tietokannoista. Sisältää tietokannoista mm. 

ASCE, Researchgate ja Academia. Haun voi koh-

distaa artikkeleihin, tutkielmiin, abstrakteihin, pa-

tentteihin joiden julkaisijoina ovat toimineet mm. 

yliopistot sekä tutkimuslaitokset. Julkinen avoin 

tietokanta. 

https://nzresearch.org.nz/ 

(Hallinnoija National Li-

brary of New Zealand Te 

Puna Mātauranga o Aotea-

roa) 

Uusi-Seelantilainen hakutietokanta sisältäen tie-

teellisiä julkaisuja sekä aineistoja. Sivustolla on 

vertaisarvioituja ja muita hakuja yliopistoilta, am-

mattikorkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta Uuden- 

Seelannin alueella.  Julkinen tietokanta.  

ProQuest 

www.proquest.com 

Rakennustekniikan, maa- ja vesirakentamisen 

hakemisto/tietokanta, joka sisältää useita tieto-

kantoja mukaan lukien ASCE ja ICE. Aineisto 

koostuu aikakauslehdistä, konferenssijulkai-

suista, kauppalehdistä, kirjoista, patenteista ja 

teknisistä raporteista. Maksullinen tietokanta tai 

vaatii oppilaitoksen tunnukset. 
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ResearchGate 

https://www.re-

searchgate.net/  

Verkostoitumiskanava tieteellisille tutkijoille. Käyttäjät 

voivat jakaa omia julkaisujaan sekä tietoja julkaisuista. 

Käyttäjillä on myös mahdollisuus kommentoida toisten 

julkaisuja sekä kysyä kysymyksiä. Julkinen avoin tieto-

kanta. Vaatii rekisteröitymisen vaihtoehtoisesti Face-

book, Twitter tai LinkedIn tilin käyttöä. 

ScienceDirect 

www.sciencedi-

rect.com  

Monitieteellinen tietokanta, joka sisältää kokotekstilehtiä, 

artikkeleita, kirjoja sekä viiteteoksia fysiikan, tekniikan, 

biotieteiden, terveystieteiden sekä yhteiskuntatieteiden ja 

humanistisista tieteiden alalta. Maksullinen tietokanta tai 

vaatii oppilaitoksen tunnukset. 

Scopus (Elsevier) 

https://www.sco-

pus.com/ 

Monitieteellinen abstrakti sekä viitetietokanta teknolo-

gian, luonnontieteiden, matematiikan sekä liiketalouden 

alalta.  

 

SpringerLink  

https://link.sprin-

ger.com/ 

Tietokanta, joka sisältää vertaisarvioituja artikkeleja, leh-

tiä, kirjoja sekä tutkimustuloksia matematiikan, fysiikan, 

kemian, lääke-, luonnon-, ympäristö-, geo-, insinööri-, tie-

tojenkäsittely-, taloustieteiden ja humanististen tieteiden 

aloilta. Maksullinen tietokanta tai vaatii oppilaitoksen tun-

nukset. 

Think Wood Re-

search Library 

https://re-

search.think-

wood.com/ 

 

The Think Wood Research Library sisältää hakutuloksia 

tutkimustuloksiin sekä aineistoon liittyen massiivipuura-

kentamiseen, rankarakennejärjestelmiin sekä puusiltoi-

hin liittyen. Aineistot ovat vertaisarvioituja. Julkinen tieto-

kanta.  

Wiley Online Li-

brary 

https://onlineli-

brary.wiley.com/ 

 

Sisältää tieteellisiä lehtiä, kirjoja sekä tutkimustuloksia 

lääketieteen, luonnon-, yhteiskunta- ja humanististen tie-

teiden sekä tekniikan, biotieteiden ja kemian aloilta. Mak-

sullinen tietokanta tai vaatii oppilaitoksen tunnukset. 

 

Tiedon luotettavuuden osalta tietokantojen aineisto on pääasiassa vertaisarvioi-

tua, mutta poikkeuksena toimii Researchgate. Kyseisen tietokannan osalta on 
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tärkeää suorittaa otsikkorajauksen jälkeen mm. tekijöiden tarkastus, jotta tekijöitä 

tai kirjoittajia on useampia vertaisarvioinnin varmistamiseksi sekä viittaus sisältää 

kaikki aineistossa mainitut tekijät. Jos kyseessä on tutkijan itsensä lataama ai-

neisto, aineistolle tulee löytää alkuperäinen tietokanta tai julkaisija uudella haulla 

toisesta valitusta tietokannasta. TAULUKKO 3 on kuvattuna katsaukseen valitut 

tietokannat ja tietokannan oleellinen sisältö. Tietokantoina on käytetty myös 

ASCE, ISO- sekä SFS (suomen standardisoimisliitto ry) - tietokantoja mm. Euro-

koodien sekä ACI osalta, joita ei ole erikseen mainittuna yllä olevassa taulukossa.  

 

4.4 Hakutermien- ja lausekkeiden muodostaminen 

 

Hakutermien tulee vastata tutkimuksessa asetettuihin tutkimuskysymyksiin sekä 

muodostua loogisesti niistä. Tällöin on ollut tärkeää muodostaa aikaisemmin kir-

jallisuuskatsauksen kannalta oleelliset tutkimuskysymykset, joista hakutermit ja 

hakulausekkeet voidaan johtaa. Hakutermien tulee osaltaan huomioida, että käy-

tetäänkö aineistoissa ammattisanastoa vai yleissanastoa, joka osaltaan vaikuttaa 

hakuosumien määrään. Kontekstin tulisi olla osoitettavissa tutkimuskysymyksiin, 

koska etenkin käytettäessä englanninkielisiä hakutermejä voi niiden merkitys 

vaihdella eri tieteenaloilla. Samasta asiasta tai aihealueesta voidaan toisaalta pu-

hua myös eri termeillä tutkimusperinteestä tai maantieteellisestä sijainnista joh-

tuen vertaa esimerkiksi amerikanenglanti vs. brittienglanti tai insinööritieteissä 

erikoiskieli vs. ammattialan slangi.  

 

Tietokantoja ja hakukoneita käytettäessä voidaan käyttää Boolen operaattoreita, 

jotka mahdollistavat standardoidut hakutermit ja vapaiden hakutermien yhdistä-

misen hakulausekkeiksi. Pääoperaattorit Boolen menetelmässä ovat AND, OR ja 

NOT, joita voidaan käyttää haun rajaamiseen, laajentamiseen sekä kohdentami-

seen.  

 

-OR operaattoria käytetään, kun halutaan laajentaa hakua niin, että aineisto si-

sältää vähintään yhden annetuista hakusanoista tai hakulausekkeista. 

-AND operaattoria käytetään haettaessa hakusanojen tai hakulausekkeiden yh-

distelmiä niin, että kaikki annetut ehdot esiintyvät hakutuloksissa. Jos yhtä haku-

sanoista tai halulausekkeista ei esiinny aineistossa se rajautuu pois. Tällöin ha-

kua voidaan kohdentaa ja rajata haluttujen ehtojen mukaisesti.  
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-NOT operaattorilla voidaan poissulkea tai rajata ei haluttuja hakusanoja tai ha-

kulausekkeita. NOT operaattorin käytössä on oltava kuitenkin tarkkana, että pois-

sulkutermeinä ei käytetä esim. aihealueen yleissanoja. Tällöin on vaarana, että 

haku voi olla liian rajaava. 

(Atkinson & Cipriani 2018) 

 

Haussa voidaan käyttää myös lainausmerkkejä (”) jos halutaan käyttää tarkkaa 

viitehakua hakusanoille tai fraasihaulle. Tällöin haku palauttaa viitteet, joissa 

esiintyy lainausmerkeissä oleva viite täsmälleen samassa muodossa. Jos ha-

kuun halutaan sisällyttää eri sanojen taivutusmuotoja, voidaan käyttää hakusa-

nan katkaisua * -merkillä.  Tietokantojen välillä voi kuitenkin olla eroja siinä mitä 

yhdistämissääntöjä tai hakumerkkejä tietokannassa käytetään, joten samoja pe-

riaatteita ei voi noudattaa kaikille tietokannoille suoraan. (Atkinson & Cipriani 

2018)  

 

Käytettäessä asiasanoja, hakusanoja tai hakulausekkeita on tunnistettava niiden 

keskinäiset suhteet sekä esiintyvyys. Hakusanan tai hakulausekkeen rakenne voi 

olla hyvinkin erilainen käytettäessä haun suodatuksena otsikkoa, abstraktia tai 

sisällöstä tapahtuvaan tekstihakua. Tätä suodattimien valintaa ohjataan osaltaan 

tutkimuskysymyksien, kirjallisuuskatsauksen tavoitteiden ja tietokantojen tarjoa-

mat mahdollisuudet todennäköisimmän ja katsauksen tutkimuskysymysten kan-

nalta oleellisimman aineiston julkaisukieli on myös otettava huomioon hakusa-

noja sekä hakulausekkeita muodostettaessa.  (Atkinson & Cipriani 2018, 78) 

 

Tämän takia katsauksen asiasanojen sekä yhteyksien muodostamiseksi luotiin 

miellekartat KUVIO 2 ja KUVIO 3 kuvaamaan aihealueen termien yhteenliitty-

mistä sekä parhaan hakutuloksen saavuttamiseksi. Suoritettaessa yleishakua oli 

myös tunnistettavissa, että aineiston pääasiallinen julkaisukieli on englanti (britti 

-ja amerikanenglanti). Tämä osaltaan ohjaa valittujen hakusanojen- ja lausekkei-

den käyttöä.  
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KUVIO 2 Asiasanojen keskinäisten suhteiden kuvaamisen miellekartta (hakukieli: 

englanti) 

 

Tässä systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa haku suoritetaan niin, että ensi si-

jassa hakusanojen sekä hakulausekkeiden muodostaminen tehdään otsikko- 

sekä abstraktihaku huomioiden. Yleiskatsausvaiheessa testattaessa eri tietokan-

tojen hakutoimintoja oli huomattavissa, että ne suorittavat aineistohaun pääasi-

assa otsikon tai abstraktin mukaan. Ainoastaan Google Scholar suoritti haun 

myös aineistosta tekstihakuna, abstraktihakuna sekä otsikkohakuna alustavan 

testauksen aikana. Yleiskatsauksen aikana tutkimuskysymysten kannalta oleelli-

simpien hakutermien valinnassa painotettiin sitä, että asiasanat esiintyvät ylei-

sesti joko otsikkotasolla tai abstraktissa.  

 

 

KUVIO 3 Asiasanojen keskinäisten suhteiden kuvaamisen miellekartta varuste-

luiden osalta (hakukieli: englanti) 
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Yleistasoisen kirjallisuuskatsauksen aikana yleisimmin esiintyneet asiasanat tai 

otsikkotasolla olevat asiasanat olivat: Post-tension, prestressing, pre-tension, tie-

down, system, CLT, LVL, Concrete, timber-frame, vertical, wall, shear walls, 

beam, slab, horizontal, jälkijännitetty, esijännitetty 

 

Järjestelmiin liittyvät asiasanat: skipped floor, continuous hold-down, single wall, 

coupled wall, internal, external, PRESSS, PRES-LAM, STRONG-ROD 

 

Varusteluihin ja osiin liittyvät asiasanat: Cable, rod, tendon, strand, steel wire, 

corrosion, anchor plate, anchor nut, coupler, slot hole, korroosiosuojaus, 

ohjuriura, punos, jännetanko, ankkurilevy 

 

Rakenteiden mitoitusteorian asiasanat: overturning, tension loss, self-centering, 

unbonded, bonded, friction, friction loss, time-dependent, restrained, unre-

strained, energy dissipation, ductility, re-centering, lateral load, seismic design, 

base- rocking system, rocking system, jännityshäviö, relaksaatio 

 

Englanninkieliset termit on myös tarkastettu käyttäen TEPA-termipankkia sekä 

vertaamalla termien esiintyvyyttä kokotekstitarkastelun aikana. Osa termeistä on 

käännetty suomenkielisistä aineistoista olevista avainsanoista käyttäen MOT-sa-

nakirjaa sekä FinMesh sanakirjaa. Hakusanoiksi ja lausekkeiksi valitaan tällöin 

eri vaiheissa kirjallisuuskatsauksen suorittamista seuraavat alla olevat hakuter-

mit- ja lauseet numeroinnin kuvatessa aineistohaun vaihetta. Tarkempi kirjalli-

suuskatsauksen suorittaminen kts. kohta 5 SYSTEMOIDUN KIRJALLISUUS-

KATSAUKSEN SUORITTAMINEN. 

 

1. vaihe otsikon mukaan rajaus, jolloin haku suoritetaan otsikon,abstraktin ja ko-

koteksin perusteella niissä tietokannoissa, joissa toiminnot ovat mahdollisia ha-

kulauseilla: 

post-tension wall system NOT masonry NOT beam NOT slab 

post-tension AND CLT  

post-tension AND LVL 

post-tension AND timber 

self-center AND CLT 
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self-center AND LVL 

self-center AND timber 

self-center AND frame 

rocking wall AND CLT  

rocking wall AND LVL 

rocking wall AND timber 

 

2. vaihe otsikoiden ja abstraktin mukaan rajaus ja tarkastus painottaen, että esiin-

tyykö alla olevia hakutermejä. Kokotekstin silmäily ja pikahaku hakutermien sekä 

kuvien osalta: 

overturning, tension loss, self-centering, unbonded, bonded, friction, friction loss, 

time-dependent, restrained, unrestrained, energy dissipation, ductility, re-center-

ing, lateral load, seismic design, base- rocking system, rocking system ,wall, 

shear walls  

NOT slab, horizontal, pre-tension, beam 

 

3. vaihe kokotekstin mukaan rajaus ja tarkastus ennen synteesiä, esiintyykö 2. 

vaiheen hakusanojen lisäksi painotettuna seuraavia hakutermejä ja esiintyykö 

lähdeviittauksina tai tekijöinä kohdassa ”4.3 Tarkasteluprotokollan kehittäminen” 

mainittuja henkilöitä: 

design, design procedure, design method, design approach, method, analysis 

 

Tarvittaessa jos vaiheessa kolme huomataan hakutermien tai hakulausekkeiden 

muodostamisessa puutteita siihen voidaan palata vielä myöhemmässä kirjalli-

suuskatsauksen vaiheessa laadunvarmistustoimenpiteenä. Tällä pyritään var-

mistamaan osana tutkimuksen kriittistä arviointia, että mm. ajallinen edustavuus 

on riittävä tutkimuksen päättyessä.   

 

4.5 Hakuehtojen muodostaminen 

 

Hakuehtojen muodostaminen tapahtuu, joko käyttämällä tietokannan omaa si-

säistä tarkennettua hakua tai suoraan tietokannan valinnan kautta. Tällöin tieto-

kannan hakuehtojen muodostaminen voidaan jakaa hakuehtojen osalta seuraa-

viin alakohtiin tässä systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa: 
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-Tieteenala 

-Viittauksien lukumäärä 

-Julkaisutyyppi 

-Julkaisuvuosi 

-Tekijöiden mukaan 

-Otsikoiden mukaan 

-Asiasanojen mukaan 

-Organisaation tai yrityksen mukaan 

 

Tieteenalan tulee olla tutkimuskysymyksien kanssa yhtenevä sekä sitä parhaiten 

kuvaava. Tieteenalana tullaan käyttämään kirjallisuuskatsauksessa insinööritie-

teiden julkaisuja mm. maanjäristyssuunnittelu (seismic design) sekä maa- ja ve-

sirakentamisen aineistoja (civil engineering).  

 

Viittauksien lukumäärän käyttäminen rajaavana hakuehtona voi johtaa viimeisim-

pien aineistojen poissulkuun, joten sitä käytetään harkiten esim. viittauksien lu-

kumäärä käytössä vain ennen vuotta 2012 oleville julkaisuille tässä kirjallisuus-

katsauksessa. Tämä siitä syystä, että tutkimushankkeiden kestot voivat olla ly-

hyimmillään alle 2, keskimääräisesti +2-5 vuotta pidemmissä hankkeissa +5 

vuotta vaikuttaen julkaisujen tiheyteen. (Kyseiset ajat ovat arvioita perustuen tut-

kijan omiin huomioihin). Tällöin suoritettavassa kirjallisuuskatsauksessa viittauk-

sien lukumääränä aineistolle pidetään suositustasolla, että aineistoon on tehty 

enemmän kuin yksi viittaus.  

 

Tekijöiden mukaisessa hakuehdossa painotetaan niin tekijää tutkijatasolla kuin 

organisaatiota, joka aineiston on tuottanut. Tämän systemoidun kirjallisuuskat-

sauksen yhteydessä painoarvoa annetaan niille tekijöille, jotka ovat olleet edus-

tettuina hakuosumissa tai jotka ovat käyttäneet viittauksina kyseisten tekijöiden 

aineistoja.  

 

Julkaisutyypiksi hyväksytään niin ammattialan julkaisut, tutkimusraportit kuin tie-

teelliset artikkelit. Järjestelmien sekä valmistajakohtaisina hakuehtona tullaan 

käyttämään DOP (Declaration of Perfomance eli suoritustasoilmoitus), ETA (Eu-

ropean Technical Assessment eli tekninen arviointi)-hyväksyntää tai maa- alue-

kohtaista tuotehyväksyntää. 
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Julkaisuvuodella kuvataan, joko aineiston viimeisintä julkaisuajankohtaa tai revi-

sion päivämäärää. Hakuehtona tullaan käyttämään tämän systemoidun kirjalli-

suuskatsauksen yhteydessä vuoden 1985 jälkeen tehtyjä julkaisuja.  

 

Otsikoiden mukainen haku on ensisijainen kirjallisuuskatsauksen 1. vaiheessa. 

Hakutermien ja lausekkeiden ei tarvitse esiintyä annetussa järjestyksessä otsi-

koissa. Asiasanojen vastaavuutta ei aseteta määrääväksi hakuehdoksi tämän kir-

jallisuuskatsauksen suorittamisessa, jolloin se toimii 2. ja 3. vaiheen täydentä-

vänä huomioon otettavana hakuehtona. Organisaatio tai yrityskohtaista hakueh-

toa ei tulla käyttämään. Tämä sen takia, että taataan aineiston riittävä kattavuus 

sekä hyvä tutkimusetiikka, jolloin tutkimusta ei tulla rajoittamaan tiettyihin organi-

saatioihin tai yrityksiin. 

 

4.6 Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

 

Tarkasteltaessa aineiston sisäänotto- ja poissulkukriteerejä on tunnistettava, että 

valintaan vaikuttavat osaltaan jo saatavilla olevien tutkimuksien mm. julkaisukieli 

sekä maantieteellinen edustavuus tietokantojen osalta. Julkaisut sekä tietokan-

nat painottuvat maantieteellisesti tarkasteltaessa yleishaun perusteella sekä va-

littujen tietokantojen osalta Uuden-Seelannin, Yhdysvaltojen sekä Kanadan alu-

eelle. Osa julkaisuista on myös tehty Saksassa. Jotta valittava aineisto ei ole it-

seään referoiva, julkaisuja ei pyritä rajaamaan maantieteellisesti aineistohaun ai-

kana. Pääasiallisena rajaavana julkaisukielenä tullaan käyttämään englantia 

sekä suomea. Jos hakutuloksia ei saada riittävästi tai lähteet ovat toistuvia tai 

toisiaan ristiin viittaavia käytetään vaihtoehtoisesti saksan kieltä julkaisuja haet-

taessa.  

 

Jälkijännitettyjä betonirakenteita on käytetty Yhdistyneessä- kuningaskunnassa 

jo toisen maailmansodan jälkeen 1939 luvulta saakka ja 1960 luvun jälkeen ky-

seisten rakenteiden käyttö väheni, kun ruvettiin käyttämään pääasiassa esijänni-

tettyjä betonirakenteita. Ensimmäiset aihealueeseen liittyvät jännitettyjen betoni-

rakenteiden suunnitteluohjeet tai käsikirjatiedot on julkaistu jo ennen 1970- lukua. 

(Andrew & Turner 1985)   
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Tarkasteltaessa yleiskatsauksen aikana löytyneiden aineistojen lähdeviitteitä voi-

daan huomata, että vanhimmat viitatut julkaisut ovat 1985 vuoden jälkeen. Ai-

neistomäärä on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina sekä uutta tutkimustietoa on 

tullut aihealueeseen liittyen, jolloin haku suoritetaan uusimmasta vanhimpaan jul-

kaisupäivän osalta. Tällöin sisäänotossa suuremman painoarvon saavat viimei-

simmät julkaisut. Rajausehtona julkaisuvuoden osalta tullaan tällöin käyttämään 

vuotta 1985. Tällä pyritään estämään saman mm. tutkimusraportin aikaisempien 

versioiden sisäänotto, jos asiasisältö ei ole muuttunut merkittävästi.   Asiasisällön 

tai tutkimustulosten merkittävänä muutoksena voidaan tällöin olettaa koetulok-

sissa huomatut virheet tai poikkeavuudet muihin aihealueen vastaaviin tutkimuk-

siin.  

 

Sisäänottokriteerit: 

-Tieteellinen julkaisu tai ammattialan julkaisu esim. artikkeli 

-Tekstissä on mainittuna seinärakenteet 

-Tekstissä on käsitelty jälkijännitettyjä rakenteita 

-Aineistossa esiintyy valitut hakusanat tai hakulausekkeet otsikossa, 

abstraktissa tai kokotekstihaussa 

-Julkaisussa esitetään pohdinta tai perustelut saaduille johtopäätök-

sille 

-Julkaisukieli englanti, suomi tai saksa 

-Julkaisun tai aineiston julkaisuajankohta on vuoden 1985 jälkeen 

-Aineisto on insinööritieteisiin liittyvä (seismic design, civil enginee-

ring/mechanical engineering) 

 

Poissulkukriteerit 

-Teksti käsittelee ainoastaan palkki- tai laattarakenteita tai tasora-

kenteita 

-Tekstissä käsitellään pelkästään esijännityksen vaikutuksia 

-Tekstissä ei mainita seinärakenteita (esim. käsittelee vain vaakara-

kenteita tai kehärakenteita) 

-Teksti käsittelee muuta kuin puurakenteita, teräsrakenteita, tai te-

räsbetonirakenteita 

-Materiaalina on käsitelty muuta kuin puuta, terästä, tai betonia esim. 

lasi 



48 

   

-Julkaisun tai aineiston julkaisuajankohta ennen vuotta 1985. 

-Korroosion osalta tarkastellaan maanalaisia rakenteita tai rasitus-

luokaltaan muita kuin sisätiloissa tai säältä suojassa olevia raken-

teita 

-Julkaisu on sellainen, jolla ei ole toisen osapuolen tarkistusta esim. 

blogit. 

-Otsikossa, abstraktissa tai kokotekstihaussa ei mainita valittuja ha-

lulausekkeita tai hakusanoja 

-Valitusta julkaisusta on olemassa päivitetty versio, jolloin aikaisem-

paa versiota ei oteta mukaan tarkasteluun 

-Julkaisukieli muu kuin englanti, suomi tai saksa 

-Aineisto ei ole insinööritieteisiin liittyvä (seismic design, civil en-

gineering/mechanical engineering) 

 

Valittava aineisto voidaan hylätä myös myöhemmässä vaiheessa abstrakti tai ko-

kotekstitarkastelun aikana, jos aineistossa on huomattavissa poissulkukriteerien 

täyttyminen tai aineistosta on saatavilla päivitetty tai korjattu versio.  
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5 SYSTEMOIDUN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN SUORITTAMINEN SEKÄ 

HAKUSTRATEGIA 

 

Systemoitu kirjallisuuskatsaus suoritetaan Finkin mallin kts. KUVIO 1 sekä 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 

menetelmiä mukaillen. Tällöin kirjallisuuskatsaus noudattaa yleisesti vaiheiden 

osalta Finkin mallia, mutta aineiston käsittely sekä arviointi perustuu PRISMA- 

menetelmään ilman meta-analyysi vaihetta. Tietuista käytetään yhdenmukaisuu-

den vuoksi tässä systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa termiä aineisto. Suori-

tettavassa systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa identifiointivaiheena toimii 1. 

vaihe, seulontavaiheena 2. vaihe sekä kelpoisuuden ja lopullisen sisäänoton 

osalta 3. vaihe.  

 

KUVIO 4 PRISMA vuokaavio hakustrategiasta, muokattu lähteestä ( PRISMA. 

n/d) 

 

Tietokannoista tehtävä tiedonhaku suoritetaan kolmessa vaiheessa, mutta jos 

jossakin vaiheessa huomataan esim. hakutermien tai hakulausekkeiden osalta 

 

Tietokantahaun avulla tunnistetut 
tietueet 

Sisältäen vaiheet 1,2,3 
(n =   ) 
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Muista lähteistä tunnistetut 
tietueet 
(n =   ) 

Tietueet kaksoiskappaleiden poiston jälkeen 
(n =   ) 

Tietueiden sisäänotto 
(n =   ) 

Tietueet poissuljetut 
(n =   ) 

Tietueiden sisäänotto 
kokotekstin perusteella 

(n =   ) 

Tietueiden poissulku 
kokotekstin perusteella 

(n =   ) 

Laadulliseen synteesiin 
valitut tietueet 

(n =   ) 
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puutteita voidaan palata aikaisempaan vaiheeseen. Hakutermien ja hakulausek-

keiden osalta tallennetaan tiedot niin sisäänoton kuin poissulun osalta jokaiselle 

käytetylle termille tai lausekkeelle. Tiedot ilmoitetaan taulukkomuodossa sisäl-

täen tietokannan nimen, käytetyn termin/lausekkeen sekä hakuosumien määrän. 

Jos hakua suoritetaan ajallisesti eriävinä päivinä, ilmoitetaan myös päivämäärä 

ja vuosi taulukon tiedoissa. Sisäänotto- ja poissulku aineiston osalta suoritetaan 

sisäänotto- ja poissulkukriteerien kohdan ”4.6 Sisäänotto- ja poissulkukriteerit” 

mukaisesti sekä käyttäen valittuja hakutermejä ja hakulauseita kohdan ”4.4 Ha-

kutermien- ja lausekkeiden muodostaminen” mukaisesti. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa haku suoritetaan otsikkohaun perusteella, jolloin ha-

kutermejä- ja hakulausekkeita vastaavat hakuosumat kirjataan tietokantakohtai-

sesti.1. vaihe otsikon mukaan rajaus, jolloin haku suoritetaan otsikon perusteella 

hakulauseilla kohdan ”4.4 Hakutermien- ja lausekkeiden muodostaminen” mukai-

sesti: 

post-tension wall system NOT masonry NOT beam NOT slab 

post-tension AND CLT  

post-tension AND LVL 

post-tension AND timber 

self-center AND CLT 

self-center AND LVL 

self-center AND timber 

self-center AND frame 

rocking wall AND CLT  

rocking wall AND LVL 

rocking wall AND timber 

 

Hakutulokset/osumat tallennetaan tietokantakohtaisesti ja siirrytään ensimmäi-

seen aineiston poissulkuvaiheeseen. Selausvaiheessa poissulku suoritetaan ma-

nuaalisesti otsikkoluettelosta ja valittavat aineistot tallennetaan erilliseen 

RefWorks- projektikansioon ”Tiedonhaku 1.vaihe” ja tietokantakohtaisiin alakan-

sioihin. Kun aineistot on tallennettu manuaalisisäänotosta tietokantakohtaisiin 

kansioihin sisältäen sisäänotot kaikille käytetyille hakutermeille ja hakulauseille  

suoritetaan RefWorksilla kaksoiskappaleiden poistaminen käyttäen kaksoiskap-
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paleiden tunnistusta kahdella eri toiminnolla Refworkissa, jotka ovat ”Tarkka vas-

tine- Exact match” sekä ”Lähes tarkka vastine- Close match”. Tarkka vastine ha-

kee vastaavuuksia otsikoista, tekijöistä ja julkaisupäivistä viitetietojen osalta. 

Isoja ja pieniä kirjaimia ei eritellä ja vertailu tehdään myös osittain syötettyjen 

tietojen osalta. Lähes tarkka vastine ilmoittaa myös ne lähdeviitteet, joissa on riit-

tävä osuus samankaltaisuuksia kenttien tiedoissa. Kun haut ovat suoritettu pois-

tetaan kaksoiskappaleet tietokannoittain ja tietueet yhdistetään 2. vaihetta varten. 

Ennen 2. vaihetta suoritetaan yhdistetyn tietokannan sisäinen kaksoiskappalei-

den tarkastus aikaisemmin mainitun mukaisesti sekä suoritetaan aineiston poh-

jalta koonti analyysia varten.  

 

Toisessa vaiheessa suoritetaan ensimmäisessä vaiheessa valittujen aineistojen 

valinta otsikoiden ja abstraktien perusteella, jolloin käytetään aikaisemmassa vai-

heessa käytettyjä sisäänotto- ja poissulkukriteerejä sekä tarkistetaan hakuter-

mien ja hakulausekkeiden esiintyvyys.  

 

2. vaihe otsikoiden, abstraktien mukaan rajaus ja tarkastus, esiintyykö kyseisiä 

hakutermejä kohdan ”4.4 Hakutermien- ja lausekkeiden muodostaminen” mukai-

sesti. Kokotekstin silmäily ja pihahaku hakutermien osalta sekä kuvien selailu: 

overturning, tension loss, self-centering, unbonded, bonded, friction, friction loss, 

time-dependent, restrained, unrestrained, energy dissipation, ductility, re-center-

ing, lateral load, seismic design, base- rocking system, rocking system ,wall, 

shear walls (NOT slab, horizontal, pre-tension,beam) 

 

Toisen vaiheen lopuksi toistetaan valitun aineiston sisäänkirjaus RefWorks pro-

jektikansioon ”Tiedonhaku 2.vaihe” sekä suoritetaan RefWorks kaksoinskappa-

leiden suodatus kuten 1. vaiheessa. Lopuksi valitut aineistot yhdistetään vii-

meistä kolmatta vaihetta varten.  

 

Kolmannessa vaiheessa suoritetaan aineiston valinta kokotekstin perusteella, 

joka suoritetaan aikaisemmissa vaiheissa käytettyjen sisäänotto- ja poissulkukri-

teerien avulla sekä tarkennetaan arviointi- ja valintakriteeristö toisen vaiheen 

huomioiden pohjalta. Kokotekstitarkastelussa kiinnitetään erityistä huomioita sii-

hen, että esiintyykö 2. vaiheen hakusanojen lisäksi painotettuna seuraavia haku-

termejä kohdan ”4.4 Hakutermien- ja lausekkeiden muodostaminen” mukaisesti 
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ja esiintyykö lähdeviittauksina tai tekijöinä kohdassa ”4.3 Tarkasteluprotokollan 

kehittäminen” mainittuja henkilöitä sekä asiasanoista: 

design, design procedure, design method, design approach, method, analysis 

 

Valitut aineistot tallennetaan RefWorks projektikansioon ”Tiedonhaku 3.vaihe” 

sekä suoritetaan kaksoiskappaleiden poisto 1–2. vaiheen mukaisesti. Kolmannen 

vaiheen aineiston sisäänoton jälkeen tehdään lopullisen sisäänoton valinta laa-

dullista aineiston synteesiä varten. Synteesiin valittavat aineistot käyvät läpi kriit-

tisen arvioinnin ja valinnat tehdään tehtyjen havaintojen pohjalta. Synteesiä var-

ten suoritetaan tietojen laadullinen sekä kriittinen arviointi tietokantojen valintaa 

vastaavilla kriteereillä. Kaikkien vaiheiden osalta noudatetaan tiedonhaun rapor-

tointia sekä analysoidaan tulokset 1. vaiheen osalta tietokannoittain, 2.vaiheessa 

sisäänoton osalta sekä 3. vaiheessa lopullisen sisäänoton mukaisesti.  

 

5.1 Tiedonhaun suorittaminen ja aineiston identifiointi (1.vaihe) 

 

Tiedonhaku suoritettiin 14.6.2020-25.07.2020 välisenä ajanjaksona. Tiedot ovat 

ilmoitettuna hakustrategian mukaisesti vaiheittain koottuna. Tiedonhakuvaihe on 

ensimmäisenä hakustrategiassa ja PRISMA menetelmän mukaisena identifioin-

tivaiheena. Taulukointi on suoritettu hakutermeittäin ja hakulausekkeittain ja liit-

teessä 1 tarkemmat hakutermi ja lausekekohtaiset tulokset/osumat tietokannoit-

tain.  

 

Tiedonhaun ensimmäisessä vaiheessa oli huomattavissa, että osassa tietokan-

toja tai tietokannoista hakunsa suorittavia hakukoneita hakutermien katkaisu ei 

toiminut ilmat katkaisumerkin käyttöä (*). Kyseinen tietokanta oli mm. Scobus (El-

sevier), joka tarvitsee katkaisumerkin käytön mm. hakutermille ”self-center*” 

osana hakulauseketta. Huomattavaa oli myös, että aikaisemman yleiskatsauksen 

pohjalta muodostetut hakulausekkeet osoittautuivat liian useita tieteenaloja käsit-

täviksi, jolloin tuloksia/osumia tuli myös insinööritieteiden ulkopuolelta. Tämä li-

säsi käsiteltävän aineiston määrää etenkin niissä tietokannoissa sekä hakuko-

neissa, joissa ei ollut sisäänrakennettua rajaustoimintoa tieteenalakohtaiselle ai-

herajaukselle. Tarkasteltaessa taulukon 4 aineisto-osumia voidaan kyseinen 

seikka huomata tuloksien/osumien lukumäärässä ja tietokantakohtaisesti liitteitä 

1-6 tarkasteltaessa.  
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TAULUKKO 4 Kaikkien tietokantojen sekä hakukoneiden 1. vaiheen tiedot yh-

teenlasketut koontitiedot ristiinvertailulle. (Ei sisällä kaksoiskappaleiden poistoa) 

Hakulauseke Tulokset 

/osumat  

yhteensä 

n 

Sisään-

otto n 

Sisäänotto n-% 

(Suhteutettuna 

osumien määrään) 

post-tension wall system NOT ma-

sonry NOT beam NOT slab 

39194 76 0,19 % 

post-tension AND CLT 875 107 4,55 % 

post-tension AND LVL 555 125 6,16 % 

post-tension AND timber 5540 135 1,95 % 

self-center AND CLT 2059 42 1,22 % 

self-center AND LVL 726 31 1,42 % 

self-center AND timber 11053 52 0,45 % 

self-center AND frame 11894 83 0,70 % 

rocking wall AND CLT 2360 118 3,10 % 

rocking wall AND LVL 954 83 3,39 % 

rocking wall AND timber 23944 64 0,25 % 

Yhteensä n= 99154 916  

Kaksoiskappaleet  

(Exact+Close) n= 

 383  

Kaksoiskappaleet poistettu n=  272  

Sisäänotto 1. vaihe tietokantojen 

ristiinvertailu 

 643  

 

Etenkin hakulausekkeiden osalta laajoja aineistomääriä tuottivat hakulausekkeet 

”post-tension wall system NOT masonry NOT beam NOT slab”, ”post-tension 

AND timber”, ”self-center timber”, ”self-center AND frame” sekä ”rocking wall 

AND timber”. Hakutermi ”system” palautti aineistohaun aikana tuloksia niin bio-

tieteiden kuin yhteiskuntatieteidenkin alalta. Hakutermi ”self-center” liittyy huma-

nistisiin aloihin luonnetta kuvaavan termin yhteydessä ja ”timber” hakutermi on 

yleinen kuvattaessa niin puunsolurakennetta, puun ominaisuuksia tai metsänhoi-

dollisiakin toimenpiteitä palauttaen laajan hakuosumien määrän. Sisäänotoltaan 
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parhaat tulokset tulivat käytettäessä hakulausekkeessa insinööripuutuotteita ku-

vaavia termejä LVL ja CLT, jotka johtivat muita suurempiin aineistojen sisäänot-

toihin kyseisten hakulausekkeiden osalta tietokannasta riippumatta. 

 

Tietokantojen aihealueen osuvuus korostui etenkin niiden tietokantojen osalta, 

jotka olivat tieteenalaltaan erityisesti insinööritieteisiin painottuneita. Tietokan-

noissa aineiston osumien sisäänottoprosentit olivat yleensä yli yhden prosentin 

luokkaa suhteutettuna osumien kokonaislukumäärään tietokannan osalta (TAU-

LUKKO 5). Erityisesti sisäänoton kannalta parhaimpia tietokantoja aineiston osu-

vuuden ja vastaavuuden kannalta olivat nzresearch.org.nz, Think Wood Re-

search Library, Asce Library sekä Google Scholar. 

  

TAULUKKO 5 Tiedonhaku 1. vaiheen tietokantakohtaiset tulokset sekä sisään-

otot (tietokannan sisäisten kaksoiskappaleiden poiston jälkeen) 

Tietokanta 

Tulokset/ 

osumat 

yhteensä 

Sisäänotto n 

Sisäänotto n-% 

(Suhteutettuna tie-

tokannan osumien 

määrään) 

ASCE Library 7371 95 1,29 % 

Google Scholar 20814 216 1,04 % 

nzresearch.org.nz 117 50 42,74 % 

ProQuest 5309 57 1,07 % 

ResearchGate 4409 95 2,15 % 

ScienceDirect 53484 59 0,10 % 

Scopus (Elsevier) 1361 37 2,72 % 

SpringerLink   1453 5 0,34 % 

Think Wood Research Library 224 20 8,93 % 

Wiley Online Library 4612 9 0,20 % 

Yhteensä 99154 643 100 % 

 

Toisen vaiheen sisäänottoa varten suoritettiin aineiston seulonta yhdistämällä tie-

tokannat alkuvaiheen seulonnassa vertaamalla tietokantojen RefWorks kansioi-

den aineistoja sekä poistamalla kaksoiskappaleet otsikkotasoisen sekä sisältö-

perusteisen haun avulla kohdan ”5 SYSTEMOIDUN KIRJALLISUUSKATSAUK-
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SEN SUORITTAMINEN SEKÄ HAKUSTRATEGIA” mukaisesti. Kyseisen seulon-

nan jälkeen toisen vaiheen sisäänottoon tuleva aineistomäärä oli n=471 aineistoa 

(TAULUKKO 6 Aineiston sisäänotto 2. vaiheeseen tietokannoittain) 

 

TAULUKKO 6 Aineiston sisäänotto 2. vaiheeseen tietokannoittain 

Tietokanta Sisäänotto n 

Sisäänotto n-% 

(Suhteutettuna  

kokonais sisäänot-

toon n) 

ASCE Library 81 17,20 % 

Google Scholar 130 27,60 % 

nzresearch.org.nz 35 7,43 % 

ProQuest 55 11,68 % 

ResearchGate 72 15,29 % 

ScienceDirect 43 9,13 % 

Scopus (Elsevier) 32 6,79 % 

SpringerLink   3 0,64 % 

Think Wood Research Library 11 2,34 % 

Wiley Online Library 9 1,91 % 

Yhteensä 471 100 % 

 

5.2 Aineiston käsittely (2.vaihe) 

 

Toisessa vaiheessa suoritettiin aineiston valinta otsikkkotasolla, abstraktin perus-

teella sekä kokotekstin selailuna. Aineiston osalta oli huomattavissa, että ensim-

mäisen vaiheen sisäänotossa aineistojen otsikot sekä abstraktit eivät täysin ku-

vanneet aineiston todellista sisältöä. Tämä johti alkuvaiheessa laajaan sisäänot-

toon (TAULUKKO 6), jonka sisäänoton lukumäärä väheni kuitenkin huomatta-

vasti tarkasteltaessa aineiston asiasisältöä tarkemmin toisessa vaiheessa. 
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TAULUKKO 7 Systemoidun kirjallisuuskatsauksen toisen vaiheen sisäänoton 

määrät sekä siirto kolmanteen vaiheeseen 

Tietokanta 

Sisäänotto 

(2.vaihe) 

(n) 

Poissulku 

(2.vaihe) 

(n) 

Sisäänotto 

(3.vaihe) 

(n) 

Sisäänotto 

n-% 

(n/n,tot) 

 

ASCE Library 81 54 27 33,33 % 

Google Scholar 130 91 39 30,00 % 

nzresearch.org.nz 35 18 17 48,57 % 

ProQuest 55 38 17 30,91 % 

ResearchGate 72 55 17 23,61 % 

ScienceDirect 43 35 8 18,60 % 

Scopus (Elsevier) 32 23 9 28,13 % 

SpringerLink   3 1 2 63,64 % 

Think Wood Research 

Library 

11 4 7 44,44 % 

Wiley Online Library 9 5 4 31,21 % 

Yhteensä (n,tot) 471 147 147 100 % 

 

Toisen vaiheen suurimpia poissulun aiheuttaneita tekijöitä olivatkin (TAULUKKO 

7) se, että aineisto käsitteli joko yksinomaan tasomaisten rakenteiden jälkijänni-

tystä (jännitetyt palkki- tai tasomaiset laattarakenteet) tai kehärakenteita. Osa-

syynä tähän voidaan nähdä, että jännitettyjen rakenteiden käyttö on yleisempää 

mm. tasomaisten rakenteiden osalta sekä kehämäisten rakenteiden osalta esiin-

tyvyyttä selittää PRESSS ja Press-Lam järjestelmien laaja tutkimustulosten hyö-

dyntäminen niin betoni, teräs kuin puurakenteisilla myöhemmillä kehärakenteilla 

tutkimuksen osalta. Kyseiset rakennejärjestelmät eivät kuitenkaan kuuluneet tä-

män tutkimuksen aihepiiriin tai tutkimuskysymyksiin johtaen niiden poissulkuun 

aineiston osalta.  

 

Osassa aineistoa oli myös huomattavissa, että lukijoita oli tietoisesti johdateltu 

lataamaan kyseinen julkaisu tai raportti käyttämällä otsikossa tai abstraktissa ai-

healueen asiasanoja ilman, että aineistossa suoraan tutkittaisiin tai käsiteltäisiin 
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jälkijännitettyjä rakenteita (taso, kehä- tai seinämäiset rakenteet). Kyseiset ai-

neistot käsittelivät tällöin yleisesti vaihtoehtoisia jännityksen jälkeen palautuvia 

”self-centric” rakenteita tai energiavaimentimien ”energy dissipators” käyttöä, joh-

taen aineistojen poissulkuun.  

 

Kaksoiskappaleiden osalta huomattavaa oli, että vaikka aineiston kaksoiskappa-

leiden haku suoritettiin käyttäen RefWorks omaa työkalua jo ensimmäisessä vai-

heessa oli niitä edelleen sisäänoton joukossa myös toiseen vaiheeseen tulta-

essa. Kyseisissä tapauksissa syyksi paljastui se, että vaikka käytetään eri tieto-

kantojen ASCE vs. ResearchGate omia referenssien siirtotoimintoa RefWorksiin 

voi niissä tulla eroja mm. tekijöiden nimien kirjaamistavassa sekä DOI tai URL 

(aineistoon viittaavan verkkosivun osoite, jossa DOI kiinteä/muuttumaton ja URL 

ei kiinteä/muuttumaton) viittauksien osalta. Tällöin RefWorks ei tunnista niitä 

vaan käsittelee niitä toisistaan poikkeavina aineistoina. Tällöin poissulku kaksois-

kappaleiden osalta on suoritettava manuaalisesti otsikkotasoisen luokittelun 

kautta. Osassa aineistoa oli myös kyseessä saman julkaisun uudelleenjulkaisu, 

joka näkyi etenkin konferenssi sekä seminaarijulkaisujen osalta. Kyseisissä ta-

pauksissa julkaisun kirjoittajat eivät olleet selkeästi ilmaisseet, että julkaisu oli uu-

delleenjulkaisu tai otteita alkuperäisestä tutkimuksesta. Kyseiset tapaukset oli-

vatkin lähellä itseplagiointia vaikeuttaen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

suorittamista.  

 

Huomattavaa oli myös, että vuoden 2019 jälkeen ilmestyneistä julkaisusta maan-

tieteellinen edustavuus oli kasvanut etenkin kiinalaisten tutkimuslaitosten tai tut-

kijoiden osalta. Kyseiset aineistot olisivat olleet kattavuudeltaan sekä edustavuu-

deltaan tutkimuskysymyksiin vastaavia, mutta kokotekstiaineisto oli kyseisten jul-

kaisujen osalta kiinaksi (abstraktit englanniksi) vaikeuttaen niiden saatavuutta 

sekä tulkintaa. Kyseiset aineistot poissuljettiin toisessa vaiheessa poissulkukri-

teerien mukaisesti.  

 

Aineiston huono saatavuus tai aineiston maksullisuus oli parin aineiston osalta 

myös poissulkuun johtanut tekijä, mutta aineistojen saatavuus tarkistetaan uu-

destaan ennen lopullista tutkimuksen päättämistä.  Joissain tapauksissa aineis-

ton laajuus ei ollut riittävä käsitellyn aihepiirin tai tietojen osalta, joka näkyi mm. 

yhden tai kahden sivun pituisina julkaisuina kuvaten päätutkimuksen tavoitteita. 
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Kyseiset julkaisut poissuljettiin toisessa vaiheessa, mutta tilalle pyrittiin ottamaan 

joko aikaisemmassa sisäänotossa havaittu alkuperäinen tutkimus tai lisäämällä 

se sisäänottoon poissuljetun aineiston tilalle.  

 

Aineistoa käsiteltäessä voitiin havaita selkeästi aineiston luokittuminen alla ole-

van mukaisesti ja suluissa mainittuna yleisin asiasana aineiston osalta: 

-Seisminen suunnittelu ja suorituskyky (seismic performance) 

-Testaus ja mittaukset (experimental investigation) 

-Kohdekuvaukset ja testaukset (long-term behaviour, on-site testing) 

-Menetelmäkuvaukset tai teoriat (Seismic design, basis of design, 

design approach, design procedure) 

-FE mallinnus sekä mallinmuodostaminen ja mitoitus (modeling tech-

niques, analytical model) 

-Patentit (patents) 

-Ohjeet 

-Järjestelmät (state-of the art) 

 

Toisen vaiheen huomioiden pohjalta laadittiin tarkennettu kolmannen vaiheen ar-

viointi- ja valintakriteeristö kokotekstiaineiston sekä aineistojen keskinäisten ver-

tailujen pohjaksi.   

 

5.3 Arviointi- ja valintakriteeristö (3. vaihe) 

 

Arviointi- ja valintakriteeristön tarkoituksena on tuoda esille niitä laadullisia teki-

jöitä, jotka vaikuttavat tutkimukselle asetettavien tutkimuskysymysten sekä tavoit-

teiden saavuttamiseen. Ne osaltaan rajaavat käsiteltävää aineistoa, mutta luovat 

myös yhtenäisen pohjan niiden yhtenäiselle arvioinnille sekä vertailulle. Kolman-

nessa vaiheessa painotettiin ensimmäisen sekä toisen vaiheen huomioiden mu-

kaisesti tietojen edustavuutta sekä luotettavuutta. 

 

Tekijöiden ja aineiston välisen ajalliseen sekä tiedollisen edustavuuden tar-

kastaminen, huomioidaan ettei aineistosta esiinnyt uudempia päivitettyjä versi-

oita, uudelleenjulkaisuja tai oleellisia muutoksia sisältäviä mm. konferenssijulkai-

suja.  Jos aineistosta havaitaan kokotekstitarkastelun yhteydessä aineistojen si-

sältävän merkittäviä asiasisällöllisiä yhteneväisyyksiä, sisällöltään suppeampi 
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versio poissuljetaan lopullisesta synteesistä. Poikkeuksena tähän toimivat alku-

peräiset tutkimusraportit sekä lopputyöt, jolloin sisäänottoon sisältyy alkuperäi-

nen aineisto sekä mahdollisesti päivitetty versio analyysia sekä synteesiä varten.  

Aineistojen luokitus ja luokitusten sisäinen aineiston vertailu, jossa tavoitteena 

tässä vaiheessa on tunnistaa aineistojen väliset ristikkäiset viittaukset, jotka ovat 

mahdollisia usean tekijän yhteisartikkeleissa. Näissä tapauksissa sisäänottoon 

pyritään ottamaan alkuperäiset julkaisut kultakin tekijältä. Kaksoiskappaleiden tai 

aihealueeseen liittymättömien aineistojen poissulku aikaisemmin mainittujen kri-

teerien mukaisesti.  

 

Lähdetietojen ja aikaisemmin julkaistujen aineistojen tunnistaminen, verrat-

taessa kokotekstiä 3.vaiheen sisäänottoon tehdään alustava vertailu tekstissä 

käytettyjen kuvaajien sekä taulukoiden perusteella. Jos huomataan merkittävää 

yhteneväisyyttä mm. kuvaajissa, siirrytään tarkempaan vertailuun kappalekohtai-

sesti asiasisällön tarkastamiseksi. Jos tässä vaiheessa huomataan puutteita viit-

tauksissa tai lähteiden maininnassa käytetään aikaisemmin julkaistua aineistoa 

sisäänotossa tai jos viittauksissa puutteita omaava aineisto sisältää aikaisemmin 

julkaistuun aineistoon nähden uusia näkökulmia tai tutkimustuloksia säilytetään 

se myös sisäänottoon synteesiä varten.  

 

Kolmannessa vaiheessa aineisto voitiin luokitella aikaisemmin mainittujen pois-

sulku- ja sisäänottoehtojen jälkeen pääluokkiin KUVIO 5mukaisesti, joissa n- 

osoittaa sisäänoton kappalemäärän 3. vaiheen lopussa luokituksen jälkeen. Ko-

konaislukumäärä aineiston sisäänotolle kolmannessa vaiheen lopussa oli tällöin 

80 kappaletta. 

 

 

KUVIO 5 Sisäänotto luokituksien mukaan 

 

Sisäänotto 

synteesiin 

n=80 
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KUVIO 5 osoittaa samalla myös aineiston keskinäistä hierarkiaa ja luokittumista, 

jossa voidaan huomata aineiston osalta painottumista testaukseen sekä mitoitus-

menetelmiin. Kolmannen vaiheen alustavasta sisäänotosta poissuljettiin lopulta 

67 aineistoa eli noin 45 %.  

 

Suurimpana yksittäisenä tekijänä aineiston poissulkuun voitiin havaita kokoteks-

titarkastelussa aineistojen uudelleenjulkaisu sekä pahimmillaan tutkijoiden itse-

plagiointi kyseisissä tapauksissa. Kyseinen itseplagiointi oli huomattavissa sel-

keimmin seminaarijulkaisuissa, joiden julkaisuajankohta oli samana vuonna. 

Näissä tapauksissa aineiston kappaleiden sijoittelua, otsikointia tai kuvia oli muo-

kattu, jotta aineisto näyttäisi uudelleenjulkaisulta. Kyseiset aineistot tuottivatkin 

suurimman työmäärän, koska osalla tutkijoita julkaisut tuli tällöin tarkistaa vertail-

len koko tekijöiden julkaisemaa aikaisempaa aineistoa suhteessa uusimpaan ja 

yksittäisiin julkaisuihin. 

 

Toiseksi merkittävimpänä syynä poissulkuun havaittiin aineistojen päivittyminen 

uudelleenjulkaisun tai korjauksien muodossa. Tämä johti aikaisempien tutkimuk-

sien poissulkuun, jos aikaisempi versio ei sisältänyt merkittävissä määrin uudem-

masta versiosta poisjätettyä sisältöä. Kokotekstitarkastelun aikana oli myös huo-

mattavissa, että luettaessa tutkimuksen kuvauksen jälkeistä sisältöä ei se käsi-

tellytkään tässä tutkimuksessa asetettuja tutkimuskysymyksiä järjestelmien 

osalta. Kyseisissä tapauksissa suoritettiin myös aineiston poissulku lopullisesta 

synteesistä.  

 

5.4 Aineiston kriittinen arviointi ja analyysi 

 

Sisällönanalyysin menetelmällä voidaan analysoida aineistoa (kuten kirjat, artik-

kelit ja raportit) systemaattisesti ja objektiivisesti. Kyseisellä menetelmällä pyri-

tään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa 

tekstimuodossa. Tämä toimiikin järjestelynä lopullisten johtopäätösten tekoa var-

ten. Sisällönanalyysi voidaankin ymmärtää joko aineistolähtöiseksi, teorialäh-

töiseksi tai teoriaohjaavaksi. Aineiston analysointimenetelmänä on käytetty tässä 

systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa laadullisista analyyseista aineistoläh-



61 

   

töistä sekä teorialähtöistä sisällönanalyysia. Aineistolähtöisessä sisällönanalyy-

sissa aineiston analyysi perustuu aineiston pelkistämiseen, ryhmittelyyn sekä 

teoreettisten käsitteiden luomiseen sekä sen ohjaaminen tutkimuskysymyksillä 

sekä tutkimuksen tarkoituksella. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa aineisto 

luokitellaan aikaisempaan käsitejärjestelmään perustuen kuten teoria tai malli. 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa sen sijaan analyysi etenee aineiston eh-

doilla kuten aineistolähtöisessäkin, mutta teoreettiset käsitteet tuodaan valmiina 

ennalta määrättynä tietona. (Tuomi & Sarajärvi 2018) 

 

Mainitut sisällönanalyysin vaiheet ovatkin sisältyneet jo aikaisemmin kuvattuihin 

kirjallisuuskatsauksen suorittamisen vaiheisiin (kts. kohdat 5,5.1,5.2,5.3). Tällöin 

tämän osuuden tarkoituksena on tarkastella aineistoa kokonaisuutena sekä arvi-

oida kriittisesti aineistoa arvioinnin sekä analysoinnin kautta.  

 

Aineistosta on huomattavissa, että jälkijännitetyt järjestelmät ovat kehitetty alku-

jaan PRESSS- betonirakenteiden mitoitusperiaatteista ja jatkettu sen jälkeen 

PRESS-LAM kehittämisellä Cantenburyn yliopistossa, joka saatiin jo selville alus-

tavassa kirjallisuuskatsauksessakin. PRESS-LAM järjestelmän lanseerauksen 

jälkeinen tutkimus on vahvasti sitoutunut kyseisen järjestelmän testaukseen, mi-

toitusperiaatteiden luomiseen sekä järjestelmän käyttöönoton edistämiseen muil-

lakin manneraluilla kuin pelkästään Uudessa-Seelannissa. Tämä osaltaan on 

johtanut siihen, että systemoidun kirjallisuuskatsauksen aikana oli huomattavissa 

aineiston keskittymistä nimenomaan kyseisten järjestelmien kehittämiseen. Ky-

seiset kehitysvaiheet ovat sisältäneet niin University of Cantenburyssa tehtyjä 

maisteritason lopputöitä kuin myös tohtoritason väitöstutkimuksia, joita ovat olleet 

ohjaamassa alkuperäisten järjestelmien kehittämiseen osallistuneet tohtorit, tut-

kijat sekä keksijät. Suurilta osin aineisto keskittyykin järjestelmien testaukseen 

sekä siitä muodostettaviin johtopäätöksiin mitoitusteorian kuin rakennemallin 

muodostamiseksi. Kyseinen trendi on myös nähtävissä tarkasteltaessa tässä tut-

kimuksessa aineiston sisäänottoa tietokantojen sekä tietokannoista hakuja suo-

rittavien hakukoneiden osalta, jossa painottuu University of Cantenburysta ai-

neiston sekä julkaisujen osuus kokonaissisäänotosta (TAULUKKO 8)  
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Tutkimuksen mahdollista puolueellisuutta tai harhaa voidaan tarkastella parhai-

ten vertaamalla sisäänoton aineistojen tekijöiden sekä organisaatioiden ja-

kaumaa kokonaissisäänottoon ainestomäärään. Tällöin on tärkeää tunnistaa, 

että lopputöissä sekä väitöskirjoissa ilmoitetaan ainoastaan tekijät mm. tietokan-

noissa ja tiedot työn ohjaajien sekä tarkastajien osalta tulee systemoidun kirjalli-

suuskatsauksen tekijän itse tarkastaa kokotekstistä. Toisaalta tässä aineiston si-

säänotossa oli huomattavissa, että lopputyön/väitöskirjan tehnyt henkilö teki jat-

kojulkaisun yleensä aikaisemmassa lopputyön/väitöskirjan suorituspaikassa 

esim. seminaari tai konferenssijulkaisuna. 
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TAULUKKO 8 Merkittävimmät tekijät aineistojen osalta sekä heidän edustamat 

organisaatiot/yritykset 

Tekijän nimi Julkai-

sut kpl 

osuus 

esiinty-

mät 

Organisaatio/yritys, jossa aineistot 

julkaistu 

Pampanin, S. 22 8 % University of Cantenbury 

Palermo, A. 19 7 % University of Cantenbury 

Buchanan, A. 10 4 % University of Cantenbury 

Sarti, F. 10 4 % University of Cantenbury 

Fragiacomo, M. 9 3 % University of Sassari, 

Granello, G. 8 3 % University of Cantenbury 

Dao,ND. 7 2 % University of Alabama 

Iqbal,A. 6 2 % University of Cantenbury 

Smith, T. 6 2 % University of Cantenbury 

Li, Z. 4 1 % Tongji University 

Moroder,D. 4 1 % PTL | Structural Consultants / Univer-

sity of Cantenbury 

Popovski, M. 4 1 % FPInnovations 

Wiebe, R. 4 1 % University of Washington 

Chen, Z. 3 1 % FPInnovations 

He, M. 3 1 % Tongji University 

Kovacs, M. 3 1 % McMaster University 

Lam, F. 3 1 % University of British Columbia 

Pei, S. 3 1 % Colorado School of Mines 

Sritharan, S. 3 1 % Iowa State University 

Sun, X. 3 1 % Tongji University/  

University of Alabama 

van de Lindt, JW. 3 1 % University of Alabama 

Edustavuus  

kokonaisesiintymät (n=281) 

137 49 %  

 

Osaltaan tämä voi johtaa tutkimuksen harhoihin (bias), joka voidaan ymmärtää 

aikaisemmin muodostuneena asenteena tai akateemisena ajattelutapana aikai-

sempien ennakkokäsitysten, oletettujen itsestäänselvyyksien tai tiedon osalta 

muodostuen alitajuisesti. Tutkimuksen harha tai puolueellisuus (bias) voidaankin 

ymmärtää taipumuksena tai mieltymyksenä vaikuttaen arviointiin, jossa analyysi 

ei saata enää olla tasapainoinen tai tasapuolinen. Kyseinen tekijä voi vaikuttaa 

suoritetun tutkimuksen puolueettomuuteen sekä objektiivisuuteen, jos ennakko-

käsitykset aiheesta ovat vahvasti muodostuneita. Tällöin vertaisarviointi, johon 



64 

   

osallistuu vahvoja ennakkokäsityksiä omaavia henkilöitä voi toimia porttina uu-

sien ideoiden tai puutteiden esiintuomiseksi. Se voi näkyä esimerkiksi rahoitetta-

vissa tutkimuksissa tai julkaistavissa tutkimuksissa niin, että ainoastaan ne tutki-

mukset, jotka tukevat tai ovat yhteneviä aikaisemman tutkimuksen tai odotettujen 

tulosten kannalta tulevat esitetyiksi tai julkaistuiksi. (Jesson ym. 2011) 

 

Kyseinen tekijä voi vaikuttaa myös siihen miten todennäköistä on, että saman 

aihealueen julkaisuista vain tietyt aineistot tulevat viitatuiksi sekä nousevat tie-

deyhteisön tietoisuuteen tai suosimiksi lähteiksi. Tällöin vähemmän tunnettujen 

tekijöiden julkaisut voivat jäädä suositumpien tutkijoiden julkaisujen varjoon, 

vaikka tutkimustulokset voisivat ollakin merkittäviä alan kehityksen kannalta. 

(Ioannidis 2005) .Tämä tekijä on huomattavissa myös tässä systemoidussa kir-

jallisuuskatsauksessa sisäänotetun aineiston osalta tarkasteltaessa niissä viitat-

tuja lähteitä, jotka koostuvat pääasiassa tietyn järjestelmän (PRESS-LAM) tai tie-

deyhteisön julkaisuista (University of Cantenbury). Kyseinen viittauksien käyttö 

johtaa lopulta siihen, että viittauksia tehdään yhä enemmän aikaisempiin omiin 

tutkimuksiin pahimmassa tapauksessa nostaen aineistojen vaikuttavuuskerrointa 

(Impact Factor IF). Tällöin vaikuttavuuskerrointa ei voida täysin käyttää aineiston 

luotettavuuden kriteerinä vaan tärkeämpää on tarkastella aineiston sisältöä, si-

säisiä keskinäisiä viittauksia sisäänotetun aineiston välillä yhdessä vaikuttavuus-

kertoimen kanssa. (Smith 2006, Greenwood 2007). Aineistoon pyrittiinkin tällöin 

ottamaan laajempi otanta eri maista ja eri tutkijoilta olevia aineistoja, jotka toisivat 

esille myös vaihtoehtoisia menetelmiä tai ideoita käyttää jälkijännitettyjä seinära-

kenteita.  

 

Valitettavaa oli tietokannoista aineistoa haettaessa, että saatavilla ei ollut tieto-

kantaa, jossa olisi tietoa epäonnistuneista tutkimuksista tai hankkeista. Kyseiset 

tietokannat olisivat osaltaan voineet toimia hyvänä lähtökohtana tutkimuskysy-

myksien kannalta, kun halutaan pohtia tutkimustuloksien luotettavuutta sekä laa-

tua. Yleisesti ottaen epäonnistumisista kertovat tutkimustulokset toisivat esille 

myös selkeämmin jatkokehitystarpeita tai puutteita mm. mitoitusteorioissa. Jos 

tietokantoihin listataan vain onnistumisia, on vaarana tutkijayhteisön itsesensuuri, 

joka ei lisää tutkimuksen riippuvuutta sekä kriittisyyttä. Tällä voitaisiin myös vä-

hentää tutkimuksien toistoa samasta aihealueesta. Toisaalta osasyynä voi olla 

tutkimuksen yleiset rahoitusmallit, joissa rahoitusta annetaan tutkimuksessaan 
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tutkimustavoitteet saavuttaneille projekteille tai tutkimushankkeille. Toisaalta ky-

symyksessä on myös tutkimusyhteisön kulttuurinen tekijä, joka vaikuttaa osal-

taan siihen, ettei kyseisiä nollatuloksia saateta julkaista oman ammattiaseman tai 

rahoituksen saamisen heikentymisen pelon vuoksi.  Kyseinen tekijä on nähtä-

vissä mm. tarkasteltaessa aineistojen tekijöiden lukumäärän lisääntymistä tiet-

tyinä vuosina ja laskutrendiä vuodesta 2018 alkaen sisäänotetun aineiston osalta 

kts. KUVIO 6. 

 

 

KUVIO 6 Tekijöiden lukumäärä (n) suhteessa julkaisuvuosiin sisäänottoaineis-

tossa 

 

Aineiston sisäänotto painottuu ajallisesti tässä systemoidussa kirjallisuuskat-

sauksessa vuoden 2009 jälkeisiin aineistoihin ja erityisesti vuoden 2014 jälkeen 

on ilmestynyt runsaasti sisäänoton kriteerit täyttävää aineistoa kattaen neljä vii-

desosaa kokonaissisäänoton aineistosta kts. KUVIO 7. 
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KUVIO 7 Aineiston lukumäärä suhteessa julkaisuvuoteen 

 

Julkaisujen lukumäärä selittyy sillä, että ennen kyseistä vuotta 2014 on ollut käyn-

nissä tutkimuskampanja vuosina 2008–2013 Structural Timber Innovation Com-

panyn toimesta, jossa on kehittetty Pres-Lam järjestelmää. (PRES-LAM n.d). Ky-

seinä aikana tutkimusryhmässä ovat toimineet Pampanin, Palermo sekä Bucha-

nan, joka näkyy selkeimmin KUVIO 8 julkaisujen lukumäärissä. Toisaalta aineis-

toa kuvaavat tekijöiden sekä julkaisujen lukumäärien edustavuudet voisivat olla 

toisenlaiset, jos tarkastelua ei olisi suoritettu ainoastaan lopullisen sisäänoton 

kannalta vaan tarkastelu olisi tehty myös kirjallisuuskatsauksen ensimmäisen vai-

heen sisäänoton aineiston osalta.  

 

 

KUVIO 8 Pampanin, Palermo, Buchanan julkaisujen lukumäärä julkaisuvuosittain 
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Kyseinen seikka on kuitenkin johtanut laajoilta osin saatavilla olevan aineiston 

yksipuolistumiseen, joka on nähtävissä varhaisemmissa julkaisuissa. Tämä voi 

myös aiheuttaa aikaisemmin mainittua bias ilmiötä, koska vaarana on tutkimuk-

sen yksipuolistuminen sekä vaihtoehtoisten teorioiden tutkimatta jättäminen jäl-

kijännitettyjen järjestelmien osalta. Toisaalta tätä puutetta paikkaa onnistuneesti 

maantieteellisesti Uudesta-Seelannista eriävä tutkimus, jota suoritetaan mm. 

FPInnovationsin toimesta sekä aihealueelle aikaisemmin tuntemattomimmissa 

organisaatioissa sekä yrityksissä. 

 

Testaus sekä tutkimuskäytännöt ovat toisaalta vakiintuneita sekä standardoituja 

mahdollistaen tulosten vertailukelpoisuuden keskenään. Testauksessa on hyö-

dynnetty pääasiassa standardoituja menetelmiä (ACI ITG-5.1-07, ACI: T1.2-03 

2007, NZS3101 2006), jolloin aineisto on vertailukelpoista keskenään testauksen 

osalta.  Yleisesti testausmenetelmät olivat hyvin raportoituja julkaisuissa ja puut-

teena voidaankin nähdä vajavaiset viittaukset alkuperäiseen tutkimukseen kon-

ferenssijulkaisujen osalta.  

 

Toisena puutteena voidaan nähdä vaihtoehtoisten järjestelmien tarkastelu sekä 

niiden yhteneväisyyksien huomioinen mm. jälkijännitettyjen rakenneosien ja side- 

vetotankojärjestelmien osalta (hold-down/ tie-down system). Kyseisissä järjestel-

missä on yhteneviä rakenneosia sekä voimansiirtoperiaatteita siirtymätilassa. 

Järjestelmät ovat osaltaan myös yhteneväisiä käytettävien tarvikkeiden sekä va-

rusteluiden osalta, joten olisi ollut toivottavaa löytää tutkimusta, jossa näitä yhte-

neväisyyksiä olisi tarkasteltu laajemmin. 

 

5.5 Aineiston synteesi 

 

Aineiston synteesiä varten sisäänotetun aineiston osalta suoritettiin kokoteksti-

luku, jonka aikana suoritettiin muistiinpanojen tekeminen aineistoon PDF-muo-

dossa (Portable Document Format). Merkittävimmät tulokset tai tekijät kirjattiin 

ylös tutkimukseen aihealueiden otsikointien alle ja kokoaineiston käsittelyn jäl-
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keen suoritettiin aineiston synteesi. Aineiston synteesi suoritettiin vasta kokoai-

neiston käsittelyn jälkeen, jotta saadaan mahdollisimman laaja kokonaiskuva 

sekä yhdistettyä aineisto sekä tutkimuskysymykset tiivistettyyn synteesimuotoon.  

 

Aineistoa tarkasteltaessa voidaan huomata jälkijännitettyjen järjestelmien synty-

neen tarpeesta luoda maanjäristysalueille rakenteita, jotka voivat vastustaa ky-

seisestä kuormituksesta aiheutuvia vaakakuormia rakennusten kärsiessä vähäi-

sempiä vaurioita. Tavoitteena ei ole tällöin, että rakenne ei kokisi lainkaan vauri-

oita kyseisessä tilanteessa järjestelmän avulla vaan vähentäisi sekä estäisi ra-

kenteellisia vaurioita ja siirtymiä suunnitelluilla sekä toteutuvilla maanjäristyskuor-

milla. Tällöin rakenteiden kärsiessä vähäisempiä vaurioita voidaan ne saada ta-

kaisin turvalliseen asuinkäyttöön nopeammin ja parhaimmassa tapauksessa heti 

maanjäristyksen jälkeen. 

 

Jotta kyseinen tavoite saavutettaisiin, on kehitettävä kuormituksen jälkeen palau-

tuvia (keinuvia) rakenteita (self-centric/rocking), joissa tapahtuu vain vähäisiä 

vaurioita ja joissa vauriot rajautuvat pääasiassa mm. energiavaimentimien muo-

donmuutoksiin (energy dissipation devices) tai rakenneosien osalta rajatusti. Ai-

neisto kuvaakin menetelmiä, joilla voidaan testata, suunnitella sekä toteuttaa ky-

seiset tavoitteet täyttäviä jälkijännitettyjä rakennejärjestelmiä ilman vaimentimia 

sekä vaimentimien kanssa. Tällöin huomioida seinämateriaalien sekä geometrian 

osalta kyseisiä rakenteita suunniteltaessa mm. tukireaktio juuressa sekä puris-

tuskapasiteetin ylittymisestä aiheutuva vaurioituminen (toe crushing).  

 

Aineisto luokittuukin kyseisten ominaisuuksien perusteella järjestelmiin, jotka 

käyttävät hyödyksi pelkästään tartunnattomia jälkijännitettyjä punoksia/tankoja, 

pelkästään energiavaimentimia tai energiavaimentimien sekä jännitettyjen raken-

teiden hybridijärjestelmää. Tällöin jälkijännitetyt punokset/tangot toimivat palau-

tuvina rakenneosina kimmoisella alueella ja takaavat rakenteen palautumiskyvyn 

syklisen kuormituksen jälkeen keinuvana liikkeenä. Keinuva liike aiheutuu siitä, 

että rakenteeseen pääsee muodostumaan tukipinnan sekä elementin välille rako 

kuormitettaessa ja sen sulkeutuminen poistettaessa vaikuttanut kuormitus. Vai-

mentimet sen sijaan seinien juuressa toimivat ”koiranluiden” tapaan uhrautuvina 

rakenteina estäen laajempia vaurioita. Tällöin kyseiset energiavaimentimet ovat 
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vaihdettavissa maanjäristyksen jälkeen. Seinärakenteet ja kehärakenteet toimi-

vat tällöin elastisella (kimmoisella) alueella vähentäen niiden vaurioita.  

 

Rakenteiden toiminnan kannalta tätä kuvataan tutkimuksissa uudelleenpalautu-

vaksi hystereesikäyttäytymiseksi tarkoittaen tässä tapauksessa rakenteelle koh-

distuvan vaakakuormituksen sekä siirtymien yhteyttä sekä siitä palautumista al-

kutilannetta vastaavaan tilaan. Toisaalta ilmiö voidaan esittää myös seinän juu-

ressa vaikuttavan momentin sekä kulmamuutoksen suhteeksi. Jälkijännitetyt ra-

kenteet saavuttavat toimiessaan ainoastaan bilineaarisen muodon kuormitusti-

lanteessa ja vaimentimet kimmoplastisesti. Vaimentimet voivat toisaalta käyttäy-

tyä myös vaihtoehtoisesti hysteriaalisesti, viskoosimaisesti tai viskoelastisesti, 

jolloin voidaan järjestelmästä käyttää nimitystä ”Advanced Flag-Shaped (ASF)”- 

systeemi.  Kyseistä ilmiötä kuvataan hybridijärjestelmillä yleensä ”flag-shape” 

muodoksi, jossa yhdistyvät kummankin järjestelmän toiminnat kuormitettaessa. 

Kyseiset mallit ovat soveltuvia etenkin teräs- ja puurakenteille ja ne ovat yleisesti 

tunnustettuja sekä testattuja aineiston osalta. Betonirakenteiden osalta halutun 

toiminnan saavuttaminen sen sijaan vaatii tarkempia suunnittelutoimenpiteitä. 

Iowa State Universityn konferenssijulkaisussa kuitenkin arvostellaan kyseistä lä-

hestymistapaa, koska se ottaa huomioon vain päärakenteen palautumisen kuor-

mituksen poistamisen jälkeen ilman liittyvien rakenteiden huomioimista. Tällöin 

vaarana voi olla, että vaikka päärakenne pystyisi palautumaan voivat viereiset 

rakenteet estää tämän ajatellen koko rakennuksen palautumista.  (Henry ym. 

2011, 2,7) 

 

Tällöin, jotta rakenne voi toimia palautuvana rakenteena vaaditaan sen suunnit-

telussa jännetankojen/punosten sekä vaimentimien tasapainottamista. Jos käy-

tetään pelkästään jännetanko/punos ratkaisua ei saavuteta optimaalista palautu-

mista vaan vaimennus tapahtuu pääasiassa rakenneosan muodonmuutoksien 

kautta mm. tukireaktio ja siitä seuraava nurkan puristuskapasiteetin ylittyminen 

siirtymätilassa. Rakenne pystyy palautumaan kuormituksen jälkeen alkuperäi-

seen asemaan, mutta syklisessä rasituksessa palautumiskyky huononee johtuen 

rakenteen muodonmuutoksista johtaen suurempiin siirtymiin. Kyseistä tilannetta 

on kuvattu niin, että jänneteräkset muodostavat rakenteessa bi-lineaari elastisen 

toiminnan ja vaimentimet sen sijaan toimivat elasto- plastisesti johtaen ”flag-

shape” hystereesimalliin (KUVA 3)  (Henry ym. 2011, 2) 
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KUVA 3 Ideaalinen "flag-shape" hystereesimalli, joka yleisesti oletetaan keinu-

ville sekä palautuville (self-centering) järjestelmille  (Henry ym. 2011, 2) 

 

Vaimentavina rakenneosina voivat toimia osaltaan erilliset vaimennusosat kuten 

injektoidut sisäiset liimaruuvit, ulkoiset kitkavaimentimet tai erikoisosat tai te-

räsosat mm. kulmalevyt ja ankkurointiosat. Aineisto tarkasteleekin kyseisten liit-

tymien suunnittelua ja tuo esille myös rakennusosien välisen kitkan vaimenta-

vana tekijänä mm. pysty- ja vaakasaumoissa. Aineistossa tuodaan esille myös 

sitä, kuinka liittämällä rakenneosat yhdistettynä rakenteena voidaan liittymien lii-

tinmäärällä vaikuttaa seinän siirtymiin sekä toimintaan ja vaimennukseen. 

 

Aineisto on tietoisesti rajattu tutkimuskysymysten osalta käsittelemään jälkijänni-

tettyjä seinämäisiä rakenteita, joissa voidaan erottaa järjestelmien osalta jälkijän-

nitettyihin punoksiin/tankoihin yksinään perustuvat järjestelmät sekä vaimenti-

mien ja jälkijännitettyjen osien yhdistelmiin. Yhteistä järjestelmissä on kuitenkin 

se, että tangot/ punokset ovat yleisesti tartunnattomia sisäisesti tai ulkoisesti si-

joitettuja, jolloin ne mahdollistavat työmaalla tapahtuvan rakenneosien jännityk-

sen sekä huollot/vaihtomahdollisuuden maanjäristystilanteessa. Tämä on osal-

taan ohjannut tutkimukseen valittua aineistoa käsittelemään juuri kyseisen tapai-

sia järjestelmiä niiden korostuneen yleisyyden vuoksi.  

 

Teoreettinen puoli on kuitenkin edelleen kehitysasteella, joka näkyy vallitsevien 

mitoitusmenetelmien vaihteluna sekä kehittymisenä. Yleisimmät teoriat mitoituk-

sen osalta ovat Newcomben  (Newcombe, Michael Paul 2011; Newcombe, M. P. 

2015), Sartin  (Sarti, Francesco 2011; Sarti, Francesco 2015) sekä Kovacsin  (Ko-

vacs, Michael 2016) kehittämiä ja niissä olevina keskinäisinä eroina voidaan 
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nähdä tankojen sijoitusperiaatteet, neutraaliakselin sijainnin määritys sekä FEM 

(Finite Elelent Analysis) menetelmät. Yhteisenä tekijänä voidaan nähdä menetel-

missä se, että niissä tarkastellaan osaltaan yksittäisen jälkijännitetyn jäykistys-

seinän mitoitusta. Jäykistysseinän oletetaan olevan reunoiltaan tukematon sekä 

yläpäästä vapaa ilman liittyviä rakenneosia. Osassa aineiston mitoitusmenetel-

miä levyrakenne ymmärretään jäykkänä rakenteena, joka pyrkii kaatumaan nurk-

kapisteensä ympäri, kun taas toisissa tuodaan esille levyrakenteiden käyttäyty-

minen elastisena rakenteena. Elastisena rakenteena käsiteltäessä levyrakenne 

pyrkii kaatumaan neutraaliakselin kolmannespisteestä (tukireaktion sijainti) kun 

vaakavoiman suuruus on riittävä (kaatava momentti) pystyssä pitäviin voimiin 

nähden (pystyssä pitävä momentti), joka vaikuttaa osaltaan momenttivarsiin 

omapainon sekä jännitysvoiman huomioinnissa mm. momenttien osalta. Kyseisiä 

tekijöitä tarkastellaan myöhemmin tämän tutkimuksen aikana.  

 

FEM menetelmien osalta käytössä voidaan nähdä suurimpana erona tutkijayh-

teisön sekä suunnittelijayhteisöjen käyttämät ohjelmat. Yleisesti tarkasteltaessa 

niin testauksia kuin simulointejakin on niissä käytetty testausten varmentamiseen 

joko OpenSees tai Ansys analyyseja. Kyseisille ohjelmille on johdettu hyvinkin 

tarkkoja määritysperiaatteita ajatellen tutkijayhteisöä, mutta suunnittelun kan-

nalta käyttökelpoisempia ovat tukien sekä liittymien määritysperiaatteet. FEM 

osalta käytettyjä menetelmiä ovat ”rotational spring model”, ”multi-spring model”, 

”fiber element model”, “lumbed plasticity model”, “High-Order model/Reduced-

Order model”, “Winkler Spring Analogy” sekä “Material Based model”. Kyseisten 

menetelmien laajuus johtuu osittain siitä mitä halutaan rakenteen osalta selvittää. 

Maanjäristyssuunnittelun kannalta on tärkeää selvittää rakenteen palautumisky-

kyä sekä siirtymiä. Perinteisemmässä suunnittelussa kiinnostus kohdistuu raken-

teen kestävyyteen sekä siirtymiin käyttörajatilassa, koska siirtymät ovat rajoitet-

tuja ja suhteessa pienempiä kuin seismisessä tilanteessa. Lähimpänä tavan-

omaista suunnittelua voidaan tällöin nähdä ”Material Based model” (Chen & Po-

povski 2020), jossa tarvitaan tietää vain materiaalien ominaisuudet, kappaleiden 

geometria, kiinnitystavat sekä vaimentimien tiedot analyysin suorittamiseksi. Ai-

neisto onkin osaltaan hyvä alku jälkijännitettyjen rakenteiden toteutuksen kan-

nalta, mutta vaatii kyseisten tutkijoiden päivityksien aktiivista seuraamista.  
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6 TUTKIMUKSEN KRIITTINEN ARVIOINTI 

 

Tarkasteltava aihe on osaltaan ajankohtainen korkean rakentamisen yleistyessä 

myös puurakentamisessa. Toisaalta tutkimukseen valitun rakennejärjestelmän 

käyttö ei ole levinnyt laajalle vielä edes betonirakentamisessa PRESSS järjestel-

män puitteissa, joka voi näkyä laajemmin myös jälkijännitettyjen järjestelmien 

käyttöönotossa puurakentamisen osaltakin. Tällä hetkellä jälkijännitettyjä järjes-

telmiä harvemmin käytetään Suomessa puurakentamisessa ja vetotankoihin pe-

rustuvia järjestelmiäkin käytetään lähinnä hirsi- sekä matalassa kerrostaloraken-

tamisessa (alle 8 kerrosta). Suoritettaessa systemoitua kirjallisuuskatsausta on 

tullut selväksi, että mitoitusmenetelmien kehitys on toisaalta aluillaan vielä myös 

jälkijännitettyjen puujärjestelmien syntymaassa Uudessa- Seelannissa. Julkaisua 

NZ Wood Design Guides numeroa ”9 Timber Systems” ja tarkemmin ottaen kap-

paletta ”9.12 Post-Tensioned Timber Structures” ei ole vielä ilmestynyt tämän tut-

kimuksen kirjoittamishetkellä, joka voisi hyvinkin antaa lähtölaukauksen muiden 

maiden mitoitusohjeiden ja määräysten kehittämiselle.  

 

Tällöin tuleekin aiheelliseksi miettiä olisiko tämä tutkimus pitänyt suorittaa vasta 

myöhempänä ajankohtana, jolloin olisi ollut kenties jo saatavilla mitoitusohjeita 

Eurokooditasolla tai kansallisesti. Vastaus tähän on lyhyesti, että kyllä. Tutkimuk-

seen käytettävät resurssit eivät olleet riittäviä käsittelemään kaikkia jälkijännitet-

tyihin puurakenteisiin liittyviä aihealueita, jolloin tutkimukseen valikoituivat tutkijan 

mielestä merkittävimmät tekijät mitoituksen, toteutuksen sekä toiminnallisuuden 

kannalta. Kyseiset näkemykset pohjautuvat osaltaan Lighthouse Joensuu koh-

teen aikana tehtyihin huomioihin suunnittelun, rakennusvaiheen sekä tutkimus-

työn osalta niiltä osin mitä tutkija on ollut osana niitä. Tämä on osaltaan vaikutta-

nut mm. valittavaan aineistoon sekä tutkimuksessa käsiteltäviin varusteluosiin 

sekä puutuotteisiin. Tutkimusaineisto on osaltaan rajoittunut englanninkielisiin jul-

kaisuihin ja esimerkiksi aineiston sisäänotossa eivät ole näkyvissä kirjoittamis-

työn aikana löydetyt muut lähteet tai aikaisemmin tiedossa ollut aineisto tai tutki-

mustulokset. Jos käytössä olisi ollut kansallisia ohjeita mitoitukselle olisi tutkimus 

voitu suorittaa vertailevana tutkimuksena mitoitusmenetelmien osalta. Tällöin re-

surssit olivat olleet selkeämmin kohdistettuina.  
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Varsinaista eturistiriitaa tai rahallista hyötyä tutkimuksesta ei kuitenkaan synny 

tutkijalle, koska tutkija ei työskentele tuotteita valmistaville tai suunnitteleville yri-

tyksille, omaa patentteja tai ole osakkaana palveluita tuottavissa tai kehittävissä 

yrityksissä/organisaatiossa. Tutkimuksen tekohetkellä pääasiallisena työnanta-

jana toimii myös muu kuin työn toimeksiantaja. Tällöin motiivit tutkimuksen suo-

rittamiselle ovat lähinnä ammatillisia liittyen haluun koota aikaisempaa tutkimusta 

yhteen aihealueesta helpottamaan muita rakennesuunnittelijoita työssään. Tutki-

mus toimiikin tällöin osaltaan aihepiirin tietolähteenä, jossa mainittuja tietoja tulee 

tarkastella maakohtaisesti sekä suunnittelutekijät huomioon ottaen.  

 

Ei taloudellisina hyötyinä voidaan tällöin nähdä korkeintaan järjestelmien laa-

jempi käyttöönotto, joka kuitenkin hyödyttää myös muita suunnittelijoita kuin toi-

meksiantajayrityksessä työskenteleviä. Toisena ei taloudellisena hyötynä voi-

daan nähdä oman asiantuntijuuden sekä osaamisen nosto jälkijännitettyihin puu-

rakenteisiin liittyen. Tutkimusaineisto käsittää tutkijan aikaisemmin julkaistuja ai-

neistoja viittauksina nostaen osaltaan näiden viitattujen aineistojen näkyvyyttä. 

Aineistojen käyttö on kuitenkin perusteltua, koska ne sisältävät todellisen Light-

house Joensuu kohteen toteutuksen periaatteita sekä tutkimustulosten analyysia.   

 

Tällöin suoritetun tutkimuksen osalta voidaan antaa seuraava lausunto ”Tutki-

muksen sekä tutkimusaiheen välillä ei nähdä potentiaalista eturistiriitaa tai mer-

kittävää taloudellista tai ei- taloudellista hyötyä, joka vaikuttaisi tutkimustuloksiin.” 
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7 TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS 

 

Tutkimusaineisto koostuu aihealueittain luokitelluista aineistoista, jotka on otettu 

systemoidun kirjallisuuskatsauksen kolmannen vaiheen sisäänotossa. Tutkimus-

aineiston kuvaus on suoritettu taulukkomuodossa tekijän mukaan aakkosjärjes-

tyksessä sisältäen seuraavat tiedot (Liitteet 11–14): 

-Tekijä (t), julkaisuvuosi, aineiston nimi 

-Luokitus 

-Tutkimuksen tarkoitus/tavoite 

-Menetelmät 

-Keskeiset tulokset 

 

Tutkimusaineiston kuvaus on suoritettu pelkästään niille aineistoille, jotka on ke-

rätty systemoidun kirjallisuuskatsauksen aikana. Tällöin kuvaus ei sisällä kirjoit-

tamisen aikana kerättyjä lähteitä vaan ne ovat ilmoitettuna tämän tutkimuksen 

lähdeluettelossa.  
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KUVIO 9 Systemoidun kirjallisuuskatsauksen tutkimusaineiston sisäänoton ku-

vaus 

 

Kuviosta 9 voidaan nähdä tutkimusaineistoon sisäänoton kuvaus, jonka tarkem-

mat sisäänotto- sekä poissulkukriteerit ovat mainittuina aikaisemmissa kappa-

leissa. Kuvio ei sisällä kirjoittamisen aikana sisäänotettuja aineistoja vaan aino-

astaan kirjallisuuskatsauksen aikaiset. Myöhemmin lisätyt aineistot voidaan erot-

taa sisäänotosta vertaamalla tutkimusaineiston kuvauksen taulukkotietoja tämän 

tutkimuksen lähdeluetteloon. 
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Tietueet kaksoiskappaleiden poiston jälkeen (vaihe 1) 
(n = 471) 

Tietueiden sisäänotto (vaihe 2) 
(n =147) 

Tietueet poissuljetut 
(n =324) 

Tietueiden sisäänotto 
kokotekstin perusteella 

(n =80) 

Tietueiden poissulku 
kokotekstin perusteella 

(n =67) 

Laadulliseen synteesiin 
valitut tietueet 

(n =80) 

Sisäänotto 
(n = 916) 

Kaksoiskappaleiden 
poisto 

(n =272) 

Sisäänotto tietueet, Vaihe 1 
(n =471) 

Sisäänotto 
(n = 643) 

Poissulku 
(n =172) 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tutkimustuloksiin on koottuna systemoidun kirjallisuuskatsauksen aikaiset tutki-

jan näkemykseen perustuvat aihepiiriin liittyvät oleelliset tiedot, jotka vaikuttavat 

jälkijännitettyjen seinämäisten puurakenteiden suunnitteluun. Tarkoituksena on 

kuvata niin jälkijännitettyjen rakenteiden historiallisia taustoja, kehityskulkua, 

markkinoilla olevia valmiita järjestelmiä kuin periaatteita siihen miten voidaan to-

teuttaa jälkijännitettyjä järjestelmiä käyttävä rakennuskohde markkinoilla olevia 

mm. infrapuolella olevia jännitettäviä tuotteita sekä puurakentamisessa olevia 

ranka- ja massiivipuurakenteita käyttäen.  

 

Tutkimuksessa tuodaan myös esille perinteisempien järjestelmien mm. teräskiin-

nitysosilla sekä vetotankoilla toteutettavien kohteiden eroavaisuuksia ja yhtäläi-

syyksiä jälkijännitettyihin järjestelmiin verrattaessa. Tämä johtuen siitä, että ky-

seisiä tuotteita voidaan käyttää rinnan rakentamisessa ilman, että tarvitsee valita 

tuotteita tai järjestelmiä joko tai periaatteella.  

 

Huomioitavaa on kuitenkin, että tutkimustulokset on koottu aineistosta, joka on 

keskittynyt pääasiassa testaamaan jälkijännitysjärjestelmien seismistä suoritus-

kykyä ja vastaamaan tähän suunnittelutarpeeseen. Toisaalta aineistojen kirjoitta-

jat ovat myös tuoneet esille järjestelmän soveltuvuuden vähäisesti seismisille alu-

eille, joissa määräävä vaakakuormana toimii esim. tuuli syklisten kuormitusten 

sijaan määräävässä mitoitustilanteessa. Tällöin kohteen suunnittelijan kuin ra-

kennuttajankin on tiedostettava tarve paikalliselle hyväksynnälle mitoitusperiaat-

teiden sekä järjestelmien osalta mm. rakennusvalvonnalta. Tähän tarkoitukseen 

on pyritty vastaamaan kokoamalla tutkimusaineistoon myös jo rakennettujen jäl-

kijännitettyjen kohteiden toteutustietoja sekä testaustietoja järjestelmien osalta. 

Tutkimustulosten tarkoituksena on tällöin toimia myös avustavana tietolähteenä 

paikallisen hyväksynnän saamiseksi. 

 

Tutkimustuloksia ei sellaisenaan tule käyttää ilman harkintaa rakennuskohteen 

toteutukseen, vaan rakennuskohdetta tulee tarkastella kokonaisuutena suunnit-

telijan omaa parasta harkintakykyä käyttäen. Tutkimustulokset antavat suunnit-

telijalle tällöin työkalut, joilla pohtia toimivinta toteutustapaa.  
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9 JÄNNITETTYJEN RAKENTEIDEN KEHITYSHISTORIA 

 

Lukijaa pyydetään tutustumaan tarkemmin Marc Sanabra-Loewe ja Joaquin Ca-

pellà-Llovera artikkeliin ”The four ages of early prestressed concrete structures” 

sekä Dinges T. ”The history of prestressed concrete:1888 to 1963” pro gradu 

työhön, jotka tarjoavat seikkaperäisemmät katsaukset jännitettyjen rakenteiden 

kehityshistoriaan. Jälkijännitettyjen rakenteiden kehityshistoriasta tarkemmin tie-

toa löytyy myös Kurama ym. ”Seismic-Resistant Precast Concrete Structures: 

State of the Art” artikkelista. Alla olevat otteet ovat tiivistelmiä kyseisistä aineis-

toista.   

 

Jännitettyjen rakenteiden kehityshistoriassa voidaan nähdä selkeitä kehitysvai-

heita niin jännityksen käyttämisessä rakenteen toimintaa parantavana tekijänä 

kuin jännityksessä vaikuttavien tekijöidenkin ymmärtämisen kautta. Ensimmäi-

senä aikakautena ennen 1900 lukua jännitys perustui lähinnä näkemykseen mitä 

vaikutuksia jännityksellä todennäköisesti olisi rakenteille, mutta tutkittua tietoa ei 

ollut vielä saatavilla. Jännitettyjen puurakenteiden ensimmäiset sovellukset juon-

tavat juurensa sillanrakennukseen 1829 luvulle Baltimoreen Yhdysvaltoihin, 

jossa sotilasinsinööri Stephen Harriman Long käytti puurakenteisen sillan raken-

teissa jännitettyjä sauvarakenteita. Sillan pituus oli 15 m, mutta sen suunnitte-

lussa ei kyseisenä aikana vielä pystytty ymmärtämään mm. jännityshäviöiden 

merkitystä. Ensimmäiset patentit ilmestyivät myös 1888 luvulla P.H Jacksonin 

toimesta. (Sanabra-Loewe & Capellà-Llovera 2014, Dinges T. 2009)  

 

Toisella aikakaudella ymmärrys 1900 luvun vaihteen jälkeen oli lisääntynyt ja jän-

nitetyissä rakenteissa ruvettiin käyttämään yhä enemmän terästankoja sekä te-

räslankoja. Kyseisellä aikakaudella todennettiin betonirakenteissa esiintyvää ku-

tistumaa sekä ymmärrettiin sen esiintymisen syyt. Kutistumasta johtuville ei ha-

lutuille vioille kuten halkeilulle pyrittiin kehittämään myös estämiskeinoja sekä 

menetelmiä vähentää niitä. Jännityshäviöiden arveltiin kyseisenä aikakautena 

myös johtuvan pääasiassa betonin kutistumista ja yhteyttä betonin virumaan ei 

vielä kyetty täysin ymmärtämään. (Sanabra-Loewe & Capellà-Llovera 2014, Din-

ges T. 2009) 
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Kolmannella aikakaudella jännitettyjen rakenteiden käyttöä ymmärrettiin kutistu-

man kautta, mutta materiaalikohtaisia ajallisia tekijöitä kuten virumaa tai pitkäai-

kaisia tekijöitä ei vielä täysin ymmärretty. Tutkimuksen kautta virumaa ruvettiin 

lopulta ymmärtämään osasyynä jännityshäviöihin 1930 luvulle tultaessa. Kysei-

sen aikakauden merkittäviin nimiin kuuluukin Freyssinet, joka kenties parhaiten 

ymmärsi virumasta sekä elastisesta lyhenemästä johtuvia ilmiöitä jännitetyillä ra-

kenteilla. Myös tartunnan yhteyttä betonin sekä jännitettyjen tankojen välillä ru-

vettiin ymmärtämään paremmin. (Sanabra-Loewe & Capellà-Llovera 2014, Din-

ges T. 2009) 

 

Neljännellä aikakaudella 1930 luvun jälkeen ymmärrys jännitysosien sekä rau-

doituksen välillä ymmärrettiin paremmin, jotta voitiin luoda insinöörimäisempiä 

jännitettyjä rakenteita huomioiden viruma sekä kutistumat luoden tehokkaita ra-

kenneratkaisuja. Kyseisellä aikakaudella annettiin myös ensimmäiset suositukset 

käyttää korkean lujuusluokan betoni sekä korkealujuusterästä rakenteissa. Myös 

eri menetelmiä punosten jännittämiseksi annettiin sekä raudoituksen toteuttamis-

periaatteita. Tällöin julkaistiin myös ensimmäiset teokset koskien jännitystöiden 

suorittamista betonirakenteille. 1939 luvulla Freyssinet patentoikin kuuluisimman 

patentin koskien järjestelmää, jolla voitiin jälkijännittää betonia. Järjestelmä si-

sälsi kokonaisuudessaan ankkurointikappaleet, suojaputket, jännitystunkin sekä 

punokset. Kyseisten rakenteiden toteutus sekä suunnittelu koettiin silti kyseisellä 

aikakaudella vielä kovin työläänä vähentäen sen yleistymistä. (Sanabra-Loewe & 

Capellà-Llovera 2014, Dinges T. 2009) 

 

Jännitetyt ja jälkijännitetyt rakenteet alkoivat kuitenkin yleistyä laajemmin 1950 

luvun vaihteessa. Osasyynä tähän voidaan nähdä kehitys korkealujuusteräksien 

valmistuksessa, halkeilun vähentämisessä ja pienemmät taipumat/ siirtymät kuin 

kyseisen aikakauden ei jännitetyissä rakenteissa. T.Y Lin esittikin 1960 luvun ai-

kana periaatteet kuormien tasaukselle, jotta voitiin paremmin arvioida esi- ja jäl-

kijännityksen vaikutukset pysyvien kuormien vähennystekijänä. Menetelmän yk-

sinkertaisuus mahdollistikin osaltaan jännitettyjen rakenteiden laajemman käyt-

töönoton rakentamisessa mm. Yhdysvalloissa.(Aalami 2007) 1980 luvulla ele-

menttirakentamisen yleistyessä lisääntyi myös tutkimus liittyen kyseisten raken-
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teiden seismiseen toimintaan sekä sen parantamiseen. Jälkijännitettyjen raken-

teiden osalta tämä tarkoitti 1990 luvulta alkaen uusien vaurioita rajaavien järjes-

telmien kehittämistarvetta. (Kurama ym. 2018) 

 

Kyseiset kehitysvaiheet ovat osaltaan nähtävissä jälkijännitettyjen puurakentei-

den nykykehityksessä ja voimme kenties sanoakin, että puurakenteiden osalta 

olemme vielä kolmannen ja neljännen aikakauden vaihteessa. Tämä johtuu osal-

taan vaadittavasta laajasta tutkimustyöstä, jota on edelleen suoritettava niin viru-

man kuin jännityshäviöiden ymmärtämisenkin osalta.  

 

9.1  Jälkijännitettyjen puurakenteiden kehityshistoria 

 

Jälkijännitettyjen puurakenteiden kehitys on jatkumoa lähes kymmenvuotisesta 

(1990-2002) PRESSS (Precast Seismic Structural Systems) kehityshankkeesta, 

jonka tavoitteena oli kehittää betonielementtirakenteille kattavat ja järkevät suun-

nittelusuositukset seismisillä alueilla. Osatavoitteena oli myös tuottaa uusia ma-

teriaaleja, konsepteja sekä teknologioita eri seismisille alueille. Hankkeen ku-

vauksessa tuodaan myös esille, että järjestelmää oli tarkoitus tulla kehittämään 

myös teräs/betoni komposiittirakenteille sekä puurakenteille. (Priestley, N. 1991, 

50) Hankkeen aikana kehitettiin periaatteet niin seinien toiminnan arvioimiseksi 

kuin yhdistettyjen rakenteiden toiminta vaimentimia käytettäessä. Tutkimusohjel-

man näkyvimmät henkilöt olivat Priestley, Sritharan sekä Conley. Hankkeeseen 

osallistui myös tutkimusavustajia kuten Pampanin, jotka myöhemmin tulivat ke-

hittämään järjestelmää edelleen puurakenteille. Hankkeessa saatiin aikaiseksi 

2000 luvun vaihteessa viisikerroksisen testirakennuksen mitoitusperiaatteiden 

varmennus sekä testaukset.(Priestley, M. ym. 1999) Rakennus toteutettiin käyt-

täen tartunnattomia jälkijännitettyjä jänneteräksiä sekä vaimennuksena toimivalla 

mm. raudoituksella, joka myötää maanjäristystilanteessa. Testausten perusteella 

järjestelmä koettiin toiminnaltaan halutuksi, joka on nähtävissä järjestelmällä to-

teutetuissa kohteissa kuten Southern Cross Medical Building, Christchurch, Uusi-

Seelanti. Kyseisen hankkeen tulokset toimivat pohjana myöhemmin kehitetyille 

seinämäisille jälkijännitysjärjestelmille. (Kurama ym. 2018, 9: Sritharan ym. 2002; 

Priestley ym. 1999).  
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Puurakenteiden jälkijännitysjännitysjärjestelmien kehittäminen aloitettiinkin 

PRESSS- ohjelman jälkeen University of Cantenburyssa, Uudessa- Seelannissa 

2004–2005 luvulla Pampanin, Buchananin, Palermon sekä Newcomben toi-

mesta. Testit suoritettiin käyttämällä LVL seinä- ja kehärakenteita. (Palermo ym. 

2005). Pres-Lam (Post-tensioned Timber) järjestelmää kehitettiin 2008–2012 vii-

sivuotisella kehityshankkeella, jonka aikana syntyivät ensimmäiset järjestelmän 

testaukset sekä mitoitusperiaatteet. Kehityksen takana olivat samat henkilöt kuin 

aikaisemmassa testauksessa sekä Structural Timber Innovation Company 

(STIC) sekä Prestressed Timber Limited (PTL). Kyseiset yritykset omaavat myös 

oikeudet järjestelmien käytölle. (Engineered wood construction system for high 

performance structures. )  Pres-Lam järjestelmä on otettu käyttöön myös Kana-

dassa sekä Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun FPInnovations hankki oikeuden jär-

jestelmän käyttämiseen kyseisillä markkinoilla. (Pres-Lam n.d; Zhen ym. 2018)  

 

FPInnovations suorittaa kuitenkin lähes samat testit kuin mitä on suoritettu Uu-

dessa-Seelannissakin johtuen eriävistä rakennustuotteista maiden välillä (Zhen 

ym. 2018). Yhtenäistä järjestelmäriippumatonta mitoitusohjetta ei ole kuitenkaan 

vielä laadittu, vaan tutkimustyö on käynnissä olevaa tutkimusajankohtana. Uu-

simpana maantieteellisenä alueena tutkimusta ovat alkaneet tehdä myös erinäi-

set kiinalaiset organisaatiot sekä yliopistot systemoidun kirjallisuuskatsauksen 

perusteella.  

  

9.2 Jälkijännitetyt puukohteet 

 

Jälkijännitettyjä järjestelmiä käyttävät rakennukset ovat pääasiassa olleet tähän 

mennessä alle kolmekerroksisia Pres-Lam järjestelmällä toteutettuja rakennuk-

sia. Osasyynä alhaiseen kerroslukumäärään voidaan nähdä se, että Pres-Lam 

järjestelmällä seinärakenteet ovat mastoseiniä (balloon frame). Tällöin element-

tien välillä ei ole vaakasuuntaisia saumoja vaan kerroskorkeutta rajoittaa tuottei-

den maksimidimensiot korkeuden suhteen. Tällöin jännitys tapahtuu yhdestä ta-

sosta kyseisten järjestelmien osalta, ja seinärakenteet toimivat pääasiassa vaa-

kavoimia vastaan jäykistävinä rakenteina muun rakenteen ollessa kehärakentei-

nen (pilari-palkki) pystysuuntaisia kuormia vastaanottavana rakenteena.  



81 

   

 

KUVA 4 Jälkijännitettyjä seinärakenteita Trimbe toimistokohteessa a. kuva sei-

närakenteista ja b. detaljikuva. (Granello ym. 2020, 3) 

 

Korkea rakentaminen vaatii kuitenkin platform rakentamisen hyödyntämistä, jol-

loin rakenteen toimivat yhdistettynä rakenteena jälkijännityksen ansiosta. Ky-

seistä järjestelmää on käytetty mm. Lighthouse Joensuussa, jossa elementit ovat 

jännitetty kolmen kerroksen välein ja jännetankojen määrät vähenevät edettä-

essä ylempiin kerroksiin. Joensuun kohde onkin tällä hetkellä korkein jälkijänni-

tettyjä järjestelmiä käyttävä täysin puurakenteinen kerrostalokohde. (Keskisalo 

2018)  

 

Platform rakenteiden kanssa käytettävät vetotankojärjestelmät, joissa tankoihin 

kohdistuu jännitys vasta siirtymätilassa ovat sen sijaan yleisempiä Yhdysval-

loissa sekä Kanadassa. Kyseisissä maissa vetotankojärjestelmiä kuten Simpson 

Strong-Rod käytetään alle kuusikerroksisissa kerrostaloissa. Kyseisiin tapauksiin 

on saatavilla valmiita järjestelmäsuosituksia mm. vetotankojen, ankkurointiosien 

sekä painuman huomioivien osien osalta.  (Strong-Tie Company Inc. 2018) Ruot-

sin Limnologenissa Växjössä on myös toteutettu samaa menetelmää toteuttava 

puukerrostalo, joka on 8 kerrosta korkea. (Serrano 2009) Myös Puukuokka 2 ker-

rostalokohteessa on käytetty samantyylistä järjestelmää, mutta kyseinen tieto on 

saatu rakennusasiakirjoista ja varmennettua lähdettä ei ole saatavilla. Seuraa-

vassa taulukossa (TAULUKKO 9) on listattuna esim. paikallista hyväksyntää var-

ten jälkijännitettyjä toteutettuja puukohteita.  
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TAULUKKO 9 Jälkijännitetyillä järjestelmillä toteutettuja rakennuskohteita 

Valmis-

tumis-

vuosi 

Kohteen 

nimi 

Sijainti Kerroslu-

kumäärä/ 

laajuus 

(m2) 

Liittyvä aineisto tai koti-

sivut 

2009 Lim-

nologen 

Välle Broar, 

Växjö, Swe-

den 

8/10700 https://www.swedish-

wood.com/inspi-

red_by_wood/architec-

ture/limnologen/ 

2011 Carterton 

Events 

Centre 

Carterton, 

New Zea-

land 

1/1250 Dekker, D., Chung, S. 

and Palermo, A. 

2012.Carterton Events 

Centre Auditorium 

Pres-Lam Wall Design 

and Construction. 

2011 NMIT, 

Arts and 

Media 

Building 

Nelson, 

Uusi-See-

lanti 

3/3000 http://pres-

lam.com/projects/nmit/ 

2011 Nikau 

Building 

Judgeford, 

New Zea-

land 

1/300 http://pres-

lam.com/projects/ni-

kau/ 

2012 College of 

Creative 

Arts 

(CoCA 

Building) 

Massey Uni-

versity, Wel-

lington, New 

Zealand 

3/3000 http://pres-

lam.com/projects/coca/ 

2014 Young 

Hunter 

House 

Christ-

church, New 

Zealand 

3/1850 http://pres-

lam.com/pro-

jects/young-hunter-

house/ 

2014 House of 

Natural 

Zürich, 

Switzerland 

3/ ? https://honr.ethz.ch/en  
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Vetotankojärjestelmiä (tie-down) käyttäviä kohteita ei ole kuitenkaan listattuna 

erikseen järjestelmiä myyvien valmistajien sivuilla, joten tietoa niiden todellisista 

toteutusmääristä ei ollut saatavilla kirjallisuuskatsauksesta huolimatta.  

 

Jälkijännitettyjä järjestelmiä käyttäviä rakennuskohteita, jotka ovat joko suunnit-

teilla tai ovat lykättyjä löytyi kaksi kappaletta. Ensimmäinen kohde on vuonna 

2015 suunnitteilla ollut 15 kerroksinen ja 59 metriä korkea toimistorakennus. Ra-

kennuksen olisi ollut tarkoitus käyttää osiin jaettua Pres-Lam LVL- seinäjärjestel-

mää, jolloin seinärakenteiden jännitystasot olisivat olleet 2,3 ja 4 kerroksen välein 

jännitettyjä (KUVA 5). Tällöin taataan rakennuksen stabiliteetti rakennusvai-

heessa sekä jänneterästen määrän vaihtelut kerroksittain. Kyseisessä tapauk-

sessa jännitystasojen yhdistämät seinärakenteet käsitellään yksittäisinä keinu-

vina rakenteina. Tuulivoimien ollessa seismisiä kuormituksia määräävämpiä 

kuormia ei kohteessa ollut tarkoitus käyttää vaimentimia.  (Below & Sarti 2016) 

 

Resources 

(HoNR) 

2014 Trimble 

Navigation 

Office 

Christ-

church, New 

Zealand 

2/6700 http://pres-

lam.com/projects/trim-

ble/ 

2015 Sumitomo 

Fire 

Laboratory 

Tsukuba 

Science 

City, Japani 

1/390 http://pres-

lam.com/projects/sumi-

tomo-firelab/ 

2016 Kaikoura 

Civic Cen-

tre 

Kaikoura, 

New Zea-

land 

3/2400 http://pres-

lam.com/projects/kai-

koura-civic/ 

2018 Lighthouse 

Joensuu 

Joensuu, 

Suomi 

14/5935 https://www.woodarchi-

tecture.fi/fi/pro-

jects/lighthouse-

joensuu 

2020 Oregon 

State Uni-

versity 

Peavy Hall 

Corvallis, 

Oregon, 

USA 

3/7432 

m2 

https://structure-

craft.com/projects/ore-

gon-state-university-

peavy-hall  
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KUVA 5 Cathedral Hill 2, suunniteltu a. segmentoitu seinärakenne sekä b. nu-

meerinen malli (Below & Sarti 2016, 14) 

 

Toinen rakennus olisi ollut Framework, Portlandissa Yhdysvalloissa (KUVA 6), 

jonka olisi ollut tarkoitus olla valmistuessaan 12 kerrosta ja noin 40 metriä korkea 

kerrostalo koostuen niin liikehuoneistoista, toimistoista kuin asuinrakennuksista. 

Kohteessa olisi ollut tarkoitus käyttää Pres-Lam järjestelmän mukaisesti jälkijän-

nitettyjä CLT seiniä sekä pilari-palkkijärjestelmää. Viimeisimmän tiedon mukaan 

vuodelta 2018 hanke ei toteudu rahoitussyistä. Rakennuksessa oli ollut tarkoitus 

käyttää kerroksittain jännitettyjä seinärakenteita sekä vaimentimia. Jännetanko-

jen oli tarkoitus olla ulkoisesti sijoitettuja kummallekin puolelle CLT-seinäraken-

netta (KUVA 6). (Zimmerman & McDonnell 2017) 

 

KUVA 6 Framework kohteen liittymädetaljiikkaa  (Zimmerman & McDonnell 2017, 

78) 
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Suurimpaan osaan toteutetuista kohteista on myös suoritettu työmaa- sekä käy-

tönaikaisia mittauksia niin painumien, kosteuselämisen kuin jännityshäviöiden 

osaltakin. Kyseisiä kohdekohtaisia tietoja tullaan esittämään myöhemmin jänni-

tyshäviöitä käsittelevissä kappaleissa. Lukijaa pyydetään tutustumaan ”Tutki-

musaineiston kuvaus” liitteisiin, joissa on tarkemmat tiedot kohteisiin liittyvistä ai-

neistoista. Vaikka Pres-Lam järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2010 on jäl-

kijännitettyjen kohteiden lukumäärän lisääntyminen ollut hidasta, joka voi kuiten-

kin muuttua, kunhan FPInnovationsin testaus järjestelmän osalta Yhdysvaltain ja 

Kanadan osalta on päättynyt.  
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10 PERINTEISEN JÄRJESTELMÄN JA JÄLKIJÄNNITYSJÄRJESTELMÄN 

EROT 

 

Perinteisissä kiinnitysjärjestelmissä voimansiirtoreitit jäykistysseinien osalta pe-

rustuvat ankkurointiteräsosiin tai kulmalevyihin. Näissä järjestelmissä vaakavoi-

mat sekä pystyvoimat siirtyvät rakenteessa olevien kiinnikkeiden kautta kulmale-

vylle ja siitä kiinnikkeiden välityksellä esim. perustusrakenteelle (kuva 7). Voiman 

ankkuroimiseksi kiinnikkeiden määrän on vastattava haluttua ankkurointivoimaa, 

jolloin liittimet toimivat yhdessä teräslevyrakenteisen kulmalevyn tai pajaosan 

kautta mm. leikkauksessa sekä ulosvetokestävyyden kautta vaikuttavia voimia 

vastaan. Teräslevykiinnitteisessä rakenteessa esiintyviä murtotapoja ovat niin 

palalohkeaminen, läpilohkeaminen, liitinten leikkauskestävyyden ylittyminen kuin 

puukappaleen leikkautuminen ja halkeaminen. 

 

 

 

KUVA 7 Perinteinen kiinnitysjärjestelmä (hold-down system) (vasemmalla) ja ve-

totankojärjestelmä (oikealla) (tie-down/hold-down system) (Strong-Tie Company 

Inc. n.d)  

 

Jälkijännitysjärjestelmässä voimansiirtoreittinä toimii tartunnaton tai tartunnalli-

nen jänneteräs (punos tai tanko), johon aiheutetaan jännitystila esim. jännitystun-

kin avulla. Jännitettäessä jänneteräs viruu ja poikkileikkaus tulee vedetyksi. 

Voima välittyy jännitetyltä jänneteräkseltä ankkurointikappaleen välityksellä kan-

tavalle rakenneosalla. Tällöin voimat välittyvät suoraan jänneteräksen kautta pe-

rustusrakenteille ilman välillistä voimansiirtoreittiä. Murtotapoina ovatkin tällöin 

liittymien osalta esim. tukipaineen ylittyminen ankkurointiosan kohdalla sekä juu-

ressa ja rakenneosan nurjahdus. Perinteisessä järjestelmässä käytetään vetovoi-

mien vastaanottamiseen ankkurointiosia sekä vaakavoimien vastaanottamiseen 
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leikkausvoimia vastustavia kiinnitysosia. Tällöin yleisenä oletuksena on, että ky-

seiset kiinnitysosat mitoitetaan toisistaan riippumattomina, jolloin mitoitus on 

yleensä varmemmalla puolella. Jälkijännitetyillä järjestelmillä vetovoimia vastaan 

käytetään jänneterästä, joka kuormittaa rakennusosaa jänneteräkseen vaikutta-

van jännitysvoiman suuruudella. Seinän juuressa vaakavoimia vastaanottavat 

tällöin erilliset kiinnitysosat, leikkausosat, vaimentimet sekä kitkavoimat. Jänne-

teräksen poikkileikkausta ei huomioida tällöin vaakavoimia ja leikkausta vastaan-

ottavana rakenteena mitoituksessa (KUVA 8). (Sun ym. 2020, 1-2) Liittimiin pe-

rustuvissa kiinnitystavoissa siirtymät aiheutuvat liittimien muodonmuutoksista, 

joka määritetään liittimien siirtymäkertoimen (Kser) avulla.  

 

 

Siirtymäkertoimeen vaikuttavat niin puumateriaalin tiheys kuin liittimien halkaisi-

jatkin. Jälkijännitysjärjestelmissä pääasialliset siirtymät sen sijaan aiheutuvat niin 

välittömistä kuin ajallisesti riippuvista jännityshäviöistä. Jännityshäviöt eivät itses-

sään aiheuta siirtymää vaan jännityshäviöiden kasvaessa huomattavasti kasvaa 

seinärakenteen siirtymä kuormitustilanteessa suunnitteluarvoa suuremmaksi jän-

nitysvoiman tukevan vaikutuksen vähentyessä. Jälkijännitetyt yksittäiset seinära-

kenteet toimivat myös yhtenäisenä rakenteena vaakakuormituksessa, jolloin kaa-

tuminen ja keinunta tapahtuu yhtenä kappaleena (KUVA 9). Kyseistä yhtenä kap-

paleena toimintaa ei tapahdu perinteisillä järjestelmillä seinärakenteita toteutet-

taessa, ellei elementtien vaakasaumaa saada toteutettua momenttijäykästi. Ky-

seisiä seikkoja käsitellään myöhemmin tämän tutkimuksen tulevissa kappaleissa.  

KUVA 8 Vasemmalla perinteinen järjestelmä ja oikealla jälkijännitysjärjes-

telmä (muokattu lähteestä (Sun ym. 2020, 4) 
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KUVA 9 Seinärakenteen keinuva muodonmuutos a. jälkijännitetty järjestelmä b. 

perinteinen järjestelmä (Sun ym. 2020, 10) 

 

Jälkijännitysjärjestelmien osalta haasteita sekä kehityskohteita esille ovatkin tuo-

neet esille mm. Sandoli, Tomei sekä kumppanit alla olevan mukaisesti: 

More in general, further technological aspects encountered in this 
system are: (i) difficult in providing in situ the post-tension forces to 
the steel tendons, (ii) anchorage of the tendons into the foundation, 
(iii) realizing of perforated timber walls for allocating the tendons, (iv) 
ensure an adequate key shear at the base of the wall able to resist 
the base shear and to ensure its complete re-centering during the 
rocking motion (v) structural detail carefully designed for transferring 
the seismic action from diaphragm to the walls, (vi) skilled workers 
to take care of the structural de-tails during the construction phases  
(Sandoli ym. 2018, 9) 

 

Kyseiset kohdat tarkoittavat vapaasti suomennettuna. 

(i) Vaikeudet taata työmaaolosuhteissa halutut jälkijännitysvoimat 
jänneteräksiin (ii)Jänneterästen ankkurointi sekä kiinnitykset perus-
tuksiin (iii) Reitettyjen ja työstettyjen puuseinien toteuttaminen jäntei-
den sijoittamiseksi (iv) Taata riittävä vaakavoiman vastustus kiinni-
tyksillä seinän alapäässä ilman, että vaikutetaan rakenteen toimin-
taan sekä palautumiskykyyn kuormituksen jälkeen (keinunta) (v) 
Huolellisesti suunniteltu detaljiikka, jolla mahdollistetaan seismisten 
voimien (vaakakuormat) siirtyminen(vi) Ammattitaitoiset työntekijät, 
jotka pystyvät toteuttamaan rakenteellisen detaljiikan rakennustyön 
aikana 

 

Etuina jälkijännitysjärjestelmän osalta voidaan kuitenkin nähdä vähentyvä liitti-

mien määrä sekä teräspajaosan koko, joka tarvitaan vastustamaan jänneteräk-

sellä saavutettavaan ankkurointivaikutukseen verrattuna. Kiinnitysosien mm. te-

räskulmalevyt etuina voidaan sen sijaan nähdä vähäinen tarve erityisvalmiste-

luille elementtien varustelun osalta, tekijöiden hyvä saatavuus sekä tunnetut työ-
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menetelmät. Jälkijännitysjärjestelmillä tarvitaan sen sijaan huolellisempaa ele-

menttien varustelua mm. varauskolot, kokonaisuuden hahmottamista mm. jänni-

tyshäviöiden vähentämiseksi sekä jännitystyöhön vaadittava erityisosaaminen 

toteutuksen osalta.  

 

10.1 Vetotankojärjestelmän ja jälkijännitysjärjestelmän erot 

 

Tarkasteltaessa tankoilla tai punoksilla toteutettavia sidejärjestelmiä ja jännete-

räsjärjestelmiä voidaan niiden osalta havaita kaksi eri toteutusvaihtoehtoa: ei jän-

nitetyt sekä jännitetyt järjestelmät. Ei jännitetyillä järjestelmillä tangot vastaanot-

tavat jännityksiä vasta kun rakenteessa tapahtuu siirtymätila ja vetotanko vastus-

taa nostetta ankkurointilevyn ja lukitusmutterin kautta kantavalle päärakenteelle, 

joka aiheuttaa jälkijännitystä vastaavan tilan tankoon (kuva 7). Järjestelmään voi 

syntyä kuitenkin puun kuivumisen takia rako ankkurointilevyn sekä lukitusmutte-

rin välille, joka tulee huomioida rakenteen kokonaissiirtymissä yhdessä mm. tan-

gon venymän sekä rakenteellisen viruman kanssa. Jännitetyillä järjestelmillä tan-

koon aiheutetaan esi- tai jälkijännityksen avulla nostetta vastustava voima, jota 

kutsutaan jättövoimaksi. Jättövoiman lopullinen arvo voi kuitenkin mm. puun ku-

tistumasta, teräksen ja puun virumasta sekä jännetangon relaksaation takia muo-

dostua jännityshäviöiden suunniteltua alkuperäistä jättövoimaa pienemmäksi. 

Kyseiset tekijät tulee huomioida joko korotettuna jättövoimana tai osana jännitys-

häviöllistä pitkän aikavälin jättövoiman mitoitusarvoa.  

 

Ei jännitettyjen järjestelmien sekä jännitettyjen järjestelmien osalta voidaan kui-

tenkin havaita yhtäläisyyksiä järjestelmien ominaisuuksia, varusteluita sekä vaa-

timuksia tarkasteltaessa (KUVA 10). Näitä yhtäläisyyksiä esiintyy niin puuraken-

teiden kutistuman/ turpoaman, ankkurointilevyn mitoituksen, tankojen/punoksien 

venymän, rakenteiden viruman kuin yleisesti tankojen valinnan sekä sijoituksen 

osaltakin.  
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KUVA 10 Vasemmalla tyypillinen esimerkki vetotankojärjestelmästä (hold-down 

system)  (Pei & van de Lindt, J. W. 2009) ja oikealla jälkijännitetty CLT seinära-

kenne (Akbas ym. 2017) 

 

Ei jännitettyjä tankoside/vetotankojärjestelmiä käytetään erityisesti Yhdysval-

loissa puurankarakenteisissa rakennuksissa. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta ra-

kennejärjestelmästä toimii Simpson Strong-Rod, joka perustuu jatkuvaan kerrok-

sittaiseen sidontaan jäykistysseinien vaakavoimien (seismiset ja tuulikuormat) 

vastaanottamiseksi. (Strong-Tie Company Inc. 2018). Jännitettyjen puurakentei-

den osalta tunnetuin on jo aikaisemmassa kappaleessakin mainittu PRES-LAM, 

johon muut myöhemmät jälkijännitetyt puurakennejärjestelmät pääasiassa pe-

rustuvat.  

 

Tarkasteltaessa PRES-LAM jälkijännitysjärjestelmää voidaan siinä kuitenkin 

nähdä suurimpana puutteena, että se ei ole ottanut huomioon tiettyjä ilmiöitä, 

joihin on kiinnitetty paremmin huomiota ei jännitettyjä sidejärjestelmiä koskevissa 

mitoitusohjeissa.  

 

Yhdysvaltojen mitoitusohjeita käsitellään myöhemmässä vaiheessa tätä kehitys-

tehtävää, mutta merkittävimpinä voidaan mainita vetotankojärjestelmien osalta 

”ICC-ES- Acceptance Criteria 391 AC391”. Kyseisessä ohjeessa annetaan suo-

situksia niin jatkoskappaleiden, jänneterästen virumien sallitut rajat kuin periaat-

teet mitoitukselle.  
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Kyseisten järjestelmien mitoitukseen sekä ohjeistukseen liittyvät aineistot ovat 

hyödyllisiä myös jälkijännitysjärjestelmillä:  

- IBC 2015 Section 2304.3.3 

- ACI 318- Anchor Provisions 

- ICC-ES AC316- Shrinkage Compensating Devices, 

- ICC-ES AC391 - Continuous Rod Tie-down Runs and Continuous Rod 

Tie-down Systems Used to Resist Wind Uplift. 
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11 JÄLKIJÄNNITYSJÄRJESTELMÄT SEINÄRAKENTEILLE 

 

Tarkasteltaessa markkinoilla olevia järjestelmiä on tunnistettava, että ne 

yleensä pohjautuvat seinämäisten rakenteiden osalta PRESSS- järjestelmään 

ja jos mitoitusperiaatteita ei suoraan ole saatavilla valmistajakohtaisesti on täl-

löin järkevintä käyttää vertailussa ja mitoitusperiaatteissa alkuperäisiä järjestel-

miä. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole monia kokonaisratkaisuja tarjoavia järjes-

telmiä, mutta tähän tutkimukseen on pyritty kokoamaan niistä tunnetuimmat.  

 

Markkinoilla käytetään järjestelmistä myös useita synonyymeja kuvaamaan jär-

jestelmää ja tällöin järjestelmän tai tuotteen nimessä esiintyy jälkijännitykseen 

tai rakenteen palautumiseen viittaava termi tai lyhenne. Yleisesti esiintyviä jär-

jestelmää kuvaavia lyhenteitä ovat: PT (Post-tension), SC (self-centering), RW 

(rocking wall). Kyseiset termit esiintyvät yleensä yhdessä ”system” sekä järjes-

telmän pääasiallista materiaalia kuvaavan lyhenteen kuten Precast/RC, 

CLT,LVL kanssa. Kyseisillä yhdistelmillä on tällöin mahdollista löytää myös jär-

jestelmiä markkinoivia mm. yrityksiä. 

 

11.1 Tartunnalliset, tartunnattomat sekä ulkopuoliset jännitysjärjestelmät 

 

Useimmin puhuttaessa jännitetyistä rakenteista voidaan ne ymmärtää raken-

teina, joissa punokset siirtävät jännitysvoiman esim. betonirakenteella tartunnan 

avulla tai ankkuroinnin välityksellä. Tällöin puhuttaessa tartunnattomista järjestel-

mistä ei tartuntaa päästetä muodostumaan rakenteen sekä jänneteräksen välille 

rakenteen käyttöiän aikana. Tällöin rakenteen sekä jänneteräksen välillä voi ta-

pahtua liikettä. Sen sijaan tartunnallisissa järjestelmissä käytetään tartunnan saa-

miseksi juotosvalua (esim. betoni tai epoksi), joka tehdään jänneterästen jänni-

tystyön jälkeen. Juotosvalun kuivaessa ja kovettuessa toimii jälkijännitetty tartun-

nallinen rakenne yhtenäisenä rakenteena (monoliittisena). Tällöin voidaan puhua 

myös tartunnallisten ja tartunnattomien olevan sisäisiä järjestelmiä ollen sijoitet-

tuna rakenteeseen. Ulkoiset järjestelmät koostuvat sen sijaan jänneteräksistä, 

jotka on sijoitettu rakenteen ulkopuolelle.  (Post-Tensioning Institute 2006, 59-61) 
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KUVA 11 Termien selitykset 

 

Kyseiset järjestelmät voidaan toteuttaa käyttäen, joko jännelankoja, punoksia 

(KUVA 11) tai jännetankoja käyttäen. Tässä tutkimuksessa käytetään tekstissä 

näihin viitatessa yleisesti näiden osalta ”jänneteräs” termiä. Jännitysmenetel-

missä on kuitenkin eroavaisuuksia niiden käyttötarkoituksen mukaan ja tunne-

tuimpia niistä ovat alla olevat.  

-Freyssinet 

-Gifford-Burrow C.C.L Standard 

-Dywidag/Dividag 

-Gifford-Udall 

-Hoyer 

-Lee-McCall/ Macalloy 

-Magnel Blaton 

-P.S.C Monowire 

 

Jälkijännitettyjen rakenteiden osalta yleisimmin käytettyjä järjestelmiä syste-

moidun kirjallisuuskatkauksen perusteella ovat alla olevat ja puurakenteiden 

osalta Dywidag järjestelmä on yleisin tutkimusaineistossa esiintyvä.  

-Freyssinet 

-Magnel Blaton 

-Gifford-Udall 

-Lee-McCall/ Macalloy (yleinen puurakenteilla) 

-Dywidag/Dividag (yleinen puurakenteilla) 
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Jännitys voidaan muodostaa jänneteräkseen joko jännitystunkin avulla hydrauli-

sesti tai mekaanisesti (yleisin), elektorisella jännityksellä (jänneteräksen lämmi-

tys) tai kemikaalisella jännityksellä (paisuva sementti). Tässä tutkimuksessa ei 

käsitellä seikkaperäisemmin eri jännitysmenetelmiä vaan pääpaino kohdistuu 

jännitystunkin avulla jännitettäviin jälkijännitysjärjestelmiin mm. Dywidag ja Lee-

McCall/Macalloy. Kyseisissä järjestelmissä jänteet koostuvat yksittäisistä jänne-

teräksistä, jotka jännitetään yksittäin. 

 

11.1.1 Jänneteräkset 

 

Jälkijännitysjärjestelmissä käytetään yleensä, joko seitsemän lankaista säiettä 

tai jännetankoa. Säikeiden ja punosten materiaalina käytetään vähäisesti relak-

soituvaa tai normaalisti relaksoituvaa korkealujuusterästä. Jännetangot ovat kyl-

mämuovattua korkealujuusterästä ollen joko kierteitettyä tai sileää tankoa. Silei-

den tankojen tapauksessa on pää kierteitetty. Punosten ja säikeiden ankkurointi 

muodostuu ankkurointilevyjen sekä kiilojen yhteistoiminnasta ja jännetankoilla 

ankkurointilevyn sekä ankkurointimutterin kautta.  (Post-Tensioning Institute 

2006, 74) Tarkempia tietoja jänneterästen materiaaliominaisuuksista kts. kohta 

”13.2.3 Jänneterästen mitoitus murto- ja käyttörajatilassa”. 

 

 

KUVA 12 Rajatilojen muodostuminen jälkijännitetyillä seinärakenteilla käytettä-

essä a.) jälkijännitettyjä jännetankoja b.) jälkijännitettyjä jännepunoksia  (Chan-

cellor ym. 2014, 530) 

 

Suunnittelun näkökulmasta säikeiden/ punoksien myötääminen tapahtuu sitke-

ämmin kuin jännetankoilla rajatilojen näkökulmasta ja rajalliset vahingot esiinty-
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vät varhaisemmassa vaiheessa, mutta toisaalta merkittävät rakenteelliset vau-

riot esiintyvät yhtä aikaa myötörajan saavuttamisen kanssa. Jännetankoilla saa-

vutetaan myötöraja aikaisemmilla materiaalin osalta, mutta ennen myötäämistä 

vahingot ovat pienempiä seinärakenteelle. Vaurioita alkaa esiintyviä myöhäi-

semmässä vaiheessa siirtymätilaa (drift). Merkittävien rakenteellisten vaurioiden 

muodostuminen tapahtuu kumpaakin punosta tai jännetankoa käytettäessä lä-

hes samansuuruisella vaakavoimalla ja siirtymällä. (KUVA 12).  

 

11.2 PRESSS 

 

PRESSS (Precast Seismic Structural Systems) kehitysohjelman tuloksena syntyi 

rakennejärjestelmä, joka koostui yksittäisistä ja yhdistetyistä teräsbetonielement-

tiseinistä, joka olivat keskeisesti jälkijännitettyjä. Kyseiset seinät toimivat 

PRESSS järjestelmässä jäykistävinä seinärakenteina vaakakuormia vastaan ja 

kehärakenteet (pilari-palkkijärjestelmä) toimivat pystykuormille. Palkkirakenteet 

ovat myös jälkijännitettyjä ja liitos pilarin sekä palkin välillä toimii kyseisen jälki-

jännityksen ankkuroinnin välityksellä. Vaimennus perustui kyseisissä rakenteissa 

kehärakenteen osalta pilarin- ja palkin liikkeen sallivaan vaakaliitokseen ja seinä-

rakenteilla erillisiin vaimennusosiin (raudoitus juuressa) (KUVA 13). Seinäraken-

teen vaurioitumisen vähentäminen sekä palautuminen kuormituksen poistumisen 

jälkeen sen sijaan perustuvat siihen, että seinärakenteen juureen sallitaan raon 

muodostuminen.  (Kurama, Yahya C. ym. 2018) 

 

KUVA 13 PRESSS seinäjärjestelmän toteutusvaihtoehtoja a. yksittäinen seinä b. 

yhdistetty seinä (vaakasaumalla) c. yhdistetty seinä (pystysaumalla) d. yhdistetty 

seinä kytkentäpalkilla 
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Yhdistetyillä seinärakenteilla pystysaumassa käytössä on joko liikkeen sallivat lii-

tososat tai kytkentäpalkki sekä jälkijännitys vaakasuunnassa seinien välillä. Jäl-

kijännityksessä käytettävät jänneteräkset ovat tartunnattomia sallien liikkeen suo-

japutkessa kuormitustilanteessa.  

 

11.3 PreWEC 

 

PRESSS ohjelman aikana syntynyt yhdistetty ja jälkijännitetty teräsbetoniele-

menttirakenne pystyi osoittamaan huomattavaa suorituskykyä maanjäristyskuor-

milla testattaessa. Kyseisen järjestelmän kuormituskapasiteetti oli kuitenkin huo-

mattavasti vähemmän kuin verrattaessa vastaavaan paikalla valettuun teräsbe-

toniseinään vaikuttaen järjestelmän taloudelliseen kannattavuuteen sekä kilpai-

lukykyyn. Kyseiseen ongelmaan kehitettiin vastaamaan järjestelmä ”Precast Wall 

with End Columns”, joka koostui elementtirakenteisesta seinästä sekä päädyissä 

sijaitsevista pilareista (KUVA 14).(Aaleti & Sritharan 2007) 

 

Mitoitusperiaatteiden osalta järjestelmä noudattaa pitkälti PRESSS- järjestelmän 

mitoitusperiaatteita. Tarkempia tietoja mitoituksen kulusta on saatavilla Iowan yli-

opistossa tehdyssä raportissa Aaleti, Sriram and Sritharan, Sri, "Performance Ve-

rification of the PreWEC Concept and Development of Seismic Design Guideli-

nes" (2011), joka käsittelee mitoituksen kulkua sekä todentamista PreWEC jär-

jestelmälle.  .   

 

KUVA 14 PreWEC järjestelmän periaate  (Aaleti & Sritharan 2007) 
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PreWEC järjestelmässä elementtirakenteinen teräsbetoniseinä liittyy kahteen 

päätypilariin (teräsbetoni tai teräs) energiavaimentimien välityksellä. Seinät ja pi-

larit ankkuroidaan perustuksiin käyttämällä jälkijännitettyjä tartunnattomia jänne-

teräksiä. Tämä sallii seinän ja pilarien keinuvan/toimivan erillisinä rakenteina 

seismisessä tilanteessa. Jänneteräs toimii kyseisessä tilanteessa elastisesti ja 

mahdollistaen rakenteen palautumisen kuormituksen jälkeen. Vaakavoimia sei-

nän ja pilarien juuressa vastustetaan kitkan avulla.  (Aaleti & Sritharan 2007) 

 

11.4 PRES-LAM  

 

Pres-LAM (Prestressed- Laminated timber system) järjestelmä koostuu jälkijän-

nitetyistä seinärakenteista yksittäisinä tai yhdistettyinä joko usean seinän parina 

tai sisältäen ulkosivuilla pilarirakenteet. Järjestelmässä on saatavilla myös kehä-

rakenteita (pilari-palkki), jotka ovat jälkijännitettyjä vaakatasossa palkin osalta 

ankkuroituen pilarirakenteeseen. Pilarit ovat sen sijaan, joko massiivirakenteisia 

tai onttoja poikkileikkauksia. (Pres-Lam n.d) 

 

 

KUVA 15 Pres-Lam järjestelmävaihtoehtoja. 1a. yksittäinen seinärakenne 1b. yh-

distetty seinärakenne (pystysauma) tai liittyvillä pilarirakenteilla 2a. Jännitetty 

palkkirakenne suorilla jänteillä tukeutuen pilariin 2b. Jännitetty palkkirakenne 

(korotuksella) (Pres-Lam n.d) 
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Järjestelmä onkin yhdistelmä niin PRESSS ja PreWEC järjestelmää, mutta ma-

teriaalina ovat pääasiassa LVL tai CLT massiivipuurakenteet. Pres-LAM järjes-

telmän omistaa Prestressed Timber Ltd (PTL), Uudesta-Seelannista, mutta aikai-

semmin mainitun mukaisesti FPInnovations on ostanut järjestelmäoikeudet myös 

Yhdysvaltain sekä Kanadan markkinoilla käytettäväksi. (Pres-Lam n.d) 

 

11.5 LiFS ja CLT-LiFS  

 

LiFS (Light-Frame Wood System) koostuu yhdistelmäseinärakenteesta, joka 

koostuu levyrakenteesta sekä sahatavararungosta. Tällöin kyseessä on perintei-

sempi levyrakenteinen seinärakenne, jota ei ole jälkijännitetty jänneteräksillä, 

vaan seinärakenteen jäykkyys perustuu levyrakenteen sekä liittimien yhteistoi-

mintaan.  

 

KUVA 16 CLT-LiFS seinärakenteen havainnekuva  (Nguyen 2017, 15) 

 

Maanjäristystilanteessa kyseisen rakenteen energiavaimennus perustuu liitti-

mien myötäämiseen. Kyseisellä rakenteella on kuitenkin rajallinen kapasiteetti 

vaakavoimia vastaan, joten sen yhdistäminen jäykkyydeltään suuremman raken-

teen kanssa mahdollistaa sen tehokkaamman käytön seismisillä alueilla. Tällöin 

kyseessä on CLT-LiFS rakenne (KUVA 16), joka yhdistää perinteisen LiFS sei-

närakenteen jälkijännitetyn massiivirakenteisen CLT-seinärakenteen kanssa. 

Jälkijännitetty CLT rakenne mahdollistaa rakenteen palautumisen alkuperäiseen 

asemaan kuormituksen jälkeen ja levyrakenteinen seinärakenne toimii vaimenta-

vana rakenneosana. (Ho ym. 2017, 1-2) (Nguyen 2017, 15, 27)  
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12 PUURAKENTEET, RAKENNEJÄRJESTELMÄT 

 

Tutkimustyö on tutkimuskysymyksien osalta rajattu koskemaan vain seinämäi-

siä rakenteita, joten tämä rajaa osaltaan käsiteltäviä rakennejärjestelmiä niin ai-

neiston pohjalta laadittujen havaintojen kuin toteutusmenetelmien osaltakin. Ai-

neiston osalta onkin huomattavaa, että jälkijännitetyt seinärakenteet toimivat 

pääasiassa jäykistävinä seinärakenteina vaakavoimia vastaan niin tuulikuormia 

kuin seismisiä kuormituksiakin vastaan. Jälkijännitetyt seinärakenteet voivat toi-

mia myös pystyvoimia vastaanottavina kantavina seininä, jolloin niiden jälkijän-

nitystarve vähenee osittain rakennuksen omapainon edullisen vaikutuksen ta-

kia.  

 

Järjestelmien yhdistämisestä esimerkkinä toimikoon Pres-Lam järjestelmä, 

jossa seinärakenteet toimivat kyseisellä tavalla yhdessä pilari-palkkijärjestelmän 

kanssa.  Vaikka tässä tutkimuksessa ei tulla suoraan mainitsemaan pilariraken-

teiden jälkijännityksen toteuttamis- tai mitoitusperiaatteita voidaan ne suorittaa 

käyttäen hyväksi seinärakenteiden tai Pres-Lam jälkijännitysperiaatteita sovel-

taen. Kantavat seinät rakennejärjestelmässä jäykistysseinien osalta voidaan ha-

vaita kaksi päätoteutustapaa rakenteiden osalta ja kyseisille toteutustavoille an-

netaan alla myös suositus vetotankojärjestelmän tai jälkijännitysjärjestelmän so-

veltuvuudesta tutkimusaineistosta tehtyjen havaintojen perusteella. 

 

1. Rankarunkoiset suurelementtitalot, joissa elementit ovat kerroksittaisia 

(platform rakenne). Kantavina linjoina toimivat rakennuksen ulkoseinät ja osa 

väliseinistä. Runko voi olla toteutettu käyttäen liima, liimapuu- tai sahatavara-

runkotolpista ja jäykistävänä rakenteena toimii levyrakenne yhden tai kahden 

puolen sijoitettuna. (Puuinfo n.d) Haluttaessa käyttää jälkijännitysjärjestelmiä 

rankarunkoisilla rakenteilla on huomioitava samat tekijät kuin käytettäessä veto-

tankojärjestelmiäkin (mm. ACI mitoitusohjeet). Merkittävimmäksi tekijäksi perin-

teiseen rankajärjestelmään verrattuna muodostuu jänneterästen läheisten run-

kotolppien mitoittaminen, joka vaatii paikallisten puristusvoimien sekä nurjah-

duksen tarkemman huomioimisen siirtymätilassa ei-jännitetyillä järjestelmillä ja 

jännitystilassa/siirtymätilassa jälkijännitysjärjestelmiä käytettäessä. Etuina ran-

karunkoisessa järjestelmässä voidaan kuitenkin nähdä jänneterästen sijoittami-
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sen helppous levyrakanteen sisäpuolelle runkotolppajakoa muuttamalla, eri-

tyistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää mm. yläjuoksun dimensioihin ankku-

rointilevyn pistekuormille sekä sen aiheuttamalle taipumalle ja kiertymälle.  Pa-

losuojauksen toteuttaminen jänneterästen osalta on vaivattominta käyttäen le-

vysuojausta, paloeristeitä tai lämmöneristeitä.  

 

Tutkijan näkemyksenä on, että matalissa rankarunkoisissa kohteissa (alle 8 ker-

rosta) on järkevintä käyttää vetotankojärjestelmää ei- jännitettynä yhdessä kui-

vumiskutistuman huomioivien ankkurointiosien kanssa jatkuvana toteutuksena 

kerroksittaisilla ankkurointitasoilla. Korkeammissa (yli 8 kerrosta) toteutettavissa 

kohteissa voidaan käyttää jälkijännitettyjä rakenteita jatkuvana/kerroksittain to-

teutettuna jännitystasojen osalta tai CLT-LiFS järjestelmän tyylistä toteutusta-

paa. Kuivumiskutistuma tulee tällöin huomioida jännityshäviöissä, kuivumisku-

tistuman huomioivilla ankkurointiosilla tai kasvattamalla alkuvaiheen jännitys/jät-

tövoimaa jännityshäviöden suhteessa. Yhden tason jännitystä (vain rakennuk-

sen yläpohjatasosta) ei nähdä suositeltavana siirtymien, jännityshäviöiden sekä 

mahdollisen paikallisen puristuskapasiteetin (juuressa) ylittymisen vuoksi.  

 

2. Massiivipuurakenteet voivat toimia rankarunkoisten rakenteiden kor-

vaajana tai yhdessä kyseisten rakenneosien kanssa. Massiivipuulevyt ovat 

dimensioiden osalta esivalmistettuja ja työstettyjä, sisältäen aukotukset sekä lä-

pivientien varaukset. (Puuinfo n.d). Jänneteräkset voidaan sijoittaa massiivipuu-

rakenteissa, joka ulkoisesti tai sisäisesti. Ulkoisesti sijoitettaessa voidaan käyt-

tää suojaputkia tai ilman suojaputkia tapahtuvaa sijoitusta. Sisäisesti jännete-

räksiä sijoitettaessa on ohjuriurat, varaukset sekä muut tarvittavat varustelut 

työstettävä tai porattava ennalta elementteihin tai huomioitava esim. CLT:n la-

mellikerrosten ladonnassa tai LVL:llä viilunippujen kerrannaisten ladonnassa.  

Tutkijan näkemyksen mukaan massiivipuurakenteiden jäykkyys on riittävä vaa-

kakuormituksessa, jotta korkeitakin (yli 8 kerroksisia) rakennuksia voidaan to-

teuttaa käyttäen kerroksen korkuisia elementtirakenteita. Tällöin suunnittelija voi 

valita käytetäänkö kohteessa jatkuvaa tai kerroksittain vaihtuvia ankkurointita-

soja. Yhden jännitystason käyttö ei kuitenkaan ole suositeltavaa pelkästään ylä-

pohjatasosta, johtuen mm. työnaikaisen stabiliteetin takaamiseksi. Kerroksittai-

silla useilla jännitystasoilla toteutettaessa työvaiheiden rytmitys on myös hel-

pompaa vaatien vähemmän ylimääräisiä työnaikaisia tuentoja tai kiinnityksiä.  
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Keskeisimpinä tekijöinä korostuvatkin jälkijännitettyjen seinärakenteiden osalta 

jännitystasojen määrä sekä eri syysuuntaan olevien rakennekerrosten kosteus-

eläminen sekä viruman muodostuminen. Tällöin suunnittelijalla on valittavaan 

käyttää mastoseinärakenteita (balloon frame) tai kerroksittaisia rakenteita (plat-

form frame) 

 

 

12.1 Platform ja balloon frame rakenne 

 

Platform tai kerroksittaisessa rakentamisessa seinäelementit ovat yleensä yhden 

kerroksen korkuisia tukeutuen, joko alapuoliseen seinäelementtiin tai välipohja-

rakenteen päälle. Tällöin voimat siirtyvät, joko suoraan seinäelementtien välityk-

sellä tai välipohjarakenteen kautta. Välipohjarakenteen ollessa sijoitettuna sei-

näelementtien välillä on rakennuksen korkeutta rajoittava tekijä mm. CLT raken-

teisella välipohjarakenteella sen syysuuntaa vastaan oleva puristuslujuus sen ol-

lessa määräävä tukipaineiden osalta.  (Chen, Zhiyong & Popovski ym. 2018, 9) 

 

 

KUVA 17 Yksinkertaistettu havainnekuva järjestelmistä a. platform/kerroksittai-

nen rakenne b. balloon/mastoseinärakenne (Chen ym. 2018, 9) 

 

Balloon frame tai mastoseinärakenteessa seinärakenteet ovat yli kahden kerrok-

sen jatkuvia rakenteita tai joissain tapauksissa koko rakennuksen korkeuden mit-

taisia. Kyseisellä menetelmällä toteutettaessa vältetään syysuuntaa vastaan ta-

pahtuvat kuormitukset.  (Chen ym. 2018, 9) 
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13 JÄLKIJÄNNITETTYJEN PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU 

 

Aineiston pohjalta sekä tutkimustulosten kautta jälkijännitettyjen seinämäisten 

mitoitukseen on löydetty kolme yleisimmin viitattua mitoitusmenelmää, jotka ovat 

Newcombelta, Sartilta sekä Kovacsilta  (Newcombe 2011; Sarti 2011; Sarti 2015; 

Kovacs, Michael A. 2016). Kyseiset mitoitusmenetelmät käsittelevät yleensä jäl-

kijännitettyjen seinämäisten rakenteiden käyttöä seismisillä alueilla. Kovacs 

(2016) esittää myös vaihtoehtoisia menetelmiä alueille, joissa ei esiinny huomat-

tavaa seismistä toimintaa. Kyseiset mitoitusmenetelmät käsittelevät yksittäisen 

seinärakenteen mitoitusperiaatteita ja rakennusta kokonaisuutena. Liittyvät ra-

kenteet huomioivia aineistoja on saatavilla vähemmän. Kuilurakenteiden sekä liit-

tyvien rakenteiden rakenteellista toimintaa ovat tutkineet mm. Dunbar  (Dunbar 

2014) sekä Gabriele  (Gabriele, T. ym. 2020).  

 

Periaatteena kyseisten mitoitusperiaatteiden takana on taata, että rakenteet toi-

mivat ennakoidulla tavalla kuormitettaessa. Käyttörajatilassa (KRT) sekä murto-

rajatilassa (MRT) kantavat rakenteet eivät vahinkoitu vaan vaurioita kärsivät hei-

koimmat rakennejärjestelmän osat kuten mm. vaimentimet, jotka myötäävät sit-

keällä murtotavalla suojellen vahvempia rakenneosia kuten puurakenteita sekä 

jänneteräksiä vaurioilta. Suuren voimakkuuden maanjäristystilanteessa tai siirty-

mien kasvaessa voi esiintyä paikallista puristuskapasiteetin ylittymistä seinien 

alapään nurkka-alueilla, mutta muilta osin rakenneosien kuten jänneterästen tu-

lisi toimia kimmoisella alueella.  

 

Jälkijännitetyn seinärakenteen palautumiskykyä alkuperäiseen ennen kuormi-

tusta vallinneeseen tilaan voidaan kuvata rakenteen hystereerimallilla, jossa tar-

tunnattomat jänneteräkset toimivat vakauttavana (self-centering) rakenneosana 

ja vaimennusosien kuten elastoplastiset, kitkavaimentimet tai viskoosivaimenti-

met toimivan vaimentavina ja myötäävinä (esim. liimatankot, kulmalevyt sekä liit-

timet).  Tällöin rakenne voi saavuttaa mm. seismisesti kuormitettaessa hysteeri-

sen ”flag-shaped” muodon ja jota kutsutaan myös hybridirakenteeksi (KUVA 18). 

Tämä edellyttää sitä, että seinän alapäähän pystyy muodostumaan rako jänne-

teräksen viruman sekä alapään lähes vapaan kiinnityksen ansiosta. (Iqbal, Asif 

ym. 2019, 2) 



103 

   

 

KUVA 18 "Flag-Shaped" hystereesimalli  (Iqbal ym. 2019, 2) 

 

Kyseinen jälkijännitysjärjestelmän hystereesimallin mukainen toiminta on kuiten-

kin riippuvainen jälkijännityksen sekä vaimentimien suhteesta seinän kokonais-

momenttikapasiteettiin (pystyssä pitävä momentti). Vaimentimien ja jänneteräs-

ten yhteistoimintaa voidaan kuvata pystyssä pitävän kokonaismomenttikapasi-

teetin kautta (Mpt (jälkijännityksen momenttikapasiteetti) +Ms (vaimentimien mo-

menttikapasiteetti)). Rakenteen toiminnan kannalta tätä palautumiskykyä kuormi-

tuksen jälkeen voidaan kuvata jälkijännitysjärjestelmän momenttikapasiteetin 

suhteella kokonaismomenttikapasiteettiin (kaava 1) tästä suhdeluvusta voidaan 

käyttää nimitystä rakenteen palautumisen suhdeluku (β re-centering ratio). Jotta 

seinärakenne voi palautua kuormituksen jälkeen tulee jälkijännitysvoiman olla 

suurempi kuin vaimentimien vastustavan voiman. Tällöin suhdeluvun on oltava 

β≥0,55 ja tyypillisesti kyseisen arvon tulisi olla välillä 0,6 ja 1,0, kun β=1,0 tarkoit-

taa se, ettei seinärakenteessa ole erillisiä vaimennusosia vaan seinärakenne on 

ainoastaan jälkijännitetty. (Henry ym. 2011, 3; Granello, Gabriele & Palermo ym. 

2020) Seinä pystyy palautumaan alkuperäiseen kuormittamattomaan tilantee-

seen, kun momenttisuhdelukukerroin λ (moment contribution ratio) on suurempi 

kuin λ≥1,15 NZS3101 Appendix B mukaan (kaava 2), jolloin vaimentimien osuus 

seinän kokonaismomenttikapasiteettiin ei saa olla liian suuri. Jos vaimentimien 

momenttikapasiteetti on liian suuri seinän pystykuormien sekä jälkijännityksen 

suhteen ei seinän palautumista tapahdu.  (Henry ym. 2011, 3; Iqbal, A. ym. 2015, 

386) 
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 β =
Mpt

Ms +MPt
 (1) 

 λ =
Mpt +MN

Ms
≥ 1,15 (2) 

 

missä β rakenteen palautumisen suhdeluku (re-centering ratio) 

 λ momentinsuhdelukukerroin (moment contribution ratio) 

MPt jälkijännityksen aiheuttama pystyssä pitävä momentti 

MS vaimentimien aiheuttama pystyssä pitävä momentti 

MN pystykuormien aiheuttama pystyssä pitävä momentti 

  

Toisaalta on muistettava, että vaimennusta tulee rakenteeseen hieman myös ra-

kenneosien ja liittimien muodonmuutoksista, jotka ovat suurempia lähinnä ranka-

runkoisissa kuin massiivipuuseinärakenteissa. Granello, Palermo sekä kumppa-

nit toteavatkin julkaisussaan (Granello ym. 2020), että vaikka ei seismisillä tai 

vähäseismisillä alueilla voidaankin käyttää pelkästään jälkijännitettyjä rakenteita 

olisi suositeltavaa käyttää energiavaimentimia, koska ne lisäävät momenttikapa-

siteettia ja onnettomuustilanteessa esim. jänneteräksen pettäessä tarjoavat ne 

lisäkapasiteettia sekä varmuutta rakennejärjestelmän osalta. Tutkijan näkemys 

on se, että kyseisiä vaimentimia tulee luonnostaan rakennukseen, koska raken-

nuksessa on huomioitava työmaa-aikainen toteutus ennen jänneterästen jänni-

tystyötä sekä jatkuvan sortuman estämisen huomiointi mm. vaihtoehtoisten kuor-

mansiirtoreittien muodossa. Testatut järjestelmät ovat yleisesti sisältäneet raken-

teita vaimentimilla ja jälkijännitetyillä jänneteräksillä varustettuina.  (Ponzo ym. 

2017) 

 

Kansallisia tai kansainvälisiä mitoitusohjeita tai määräyksiä ei kuitenkaan ole tut-

kimuksen suorittamishetkellä vielä saatavilla jälkijännitetyille seinämäisille puura-

kenteille. Tällöin mitoituksessa olisi suositeltavaa soveltaa rakenneosien osalta 

puurakenteiden sekä betonirakenteiden yleisiä mitoitusohjeita mm. seinille, te-

räsosien osalta soveltaa niin teräs- kuin betonipuolen ohjeistusta tartunnattomille 

jänteille mm. relaksaation sekä jännityshäviöiden arvioimiseksi. Puumateriaalien 

osalta on suositeltavaa käyttää niille normeissa ja ohjeissa mainittuja materiaali-

osavarmuuslukuja sekä jänneteräksille betonirakentamisessa käytettävien tuot-

teiden materiaaliosavarmuuslukuja sekä yleisiä kuormitusyhdistelmiä kuormien 
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aikaluokat huomioiden. Kyseisen tilanne on silloin kun mitoitus suoritetaan käyt-

täen rajatilamitoitusta ja osavarmuuslukumenetelmää.   

  

13.1 Osavarmuuslukumenetelmä ja sallittujen jännitysten menetelmä 

 

Valmistuneiden kohteiden tietoja ja mitoitusmenetelmiä sovellettaessa on huomi-

oitava maakohtaiset eroavaisuudet mitoitusmenetelmien ja asetusten välillä. Ra-

jatilamitoitus ja osavarmuuslukumenetelmät ovat Eurokoodien mukainen mitoi-

tusmenetelmä, joka on korvannut Suomessa rakentamismääräyskokoelman mu-

kaisen (RakMK) sallittujen jännitysten menetelmän mukaisen mitoitusmenetel-

män. Yhdysvalloissa, Uudessa- Seelannissa sekä Kanadassa, jossa jälkijännitet-

tyjä järjestelmiä on laajemmin käytössä, käytetään sallittujen jännitysten mene-

telmää. Tällöin eroja muodostuu niin kuormitusyhdistelmien, materiaalien lujuu-

den kuin materiaalien kestävyyksien määrityksessä.  

 

Esimerkiksi Kanadassa puurakenteiden kestävyyksien laskennassa ei käytetä lu-

juusominaisuuden mitoitusarvossa pelkästään materiaalin osavarmuuslukuja 

vaan erillisenä kuorman aikaluokan sekä kosteuden huomioonottavaa muunnos-

kerrointa. Mitoitusarvon määrittämiseksi sekä rakenteellisen kestävyyden määrit-

tämiseksi käytetään erillisiä arvoja niin aikaluokasta riippuville tekijöille (Load Du-

ration Factor KD), käyttöolosuhdekerrointa eri kuormitustapauksille (Service Con-

dition Factor KS), käsittelykerrointa (Treatment Factor KT), järjestelmäkerrointa 

(System Factor KH) kuin rakenteellista vähennyskerrointa (resistance factor). 

(Gagnon & Karacabeyli 2019) Kyseinen tapaus on otettu esimerkiksi, jotta käy-

tettyjä järjestelmiä tai niiden mitoitustietoja ei ilman erillistä tarkastelua ja harkin-

taa käytettäisi suoraan Eurokoodien mukaiseen mitoitukseen tai verrokkina ma-

teriaalien ja tuotteiden kestävyyden osalta.  

 

13.2 EUROKOODISUUNNITTELU JA STANDARDIT 

 

Tähän kappaleeseen on koottuna jälkijännitettyjen järjestelmien mitoittamiseen 

soveltuvat Eurokoodit, joita voidaan käyttää puurakenteisille seinärakenteille. Ky-

seisten Eurokoodien osalta ei kuitenkaan oteta tähän tutkimukseen suoraan ot-

teita standardeista vaan tuodaan esille kohdat sekä huomiot, joita aineistosta on 

tehty. Lukijaa pyydetäänkin tällöin tutustumaan mainittuihin standardeihin sekä 
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huomioimaan tutkimusajankohdan jälkeen mahdollisesti tapahtuvat päivitykset 

kyseisissä standardeissa. Kunkin alaotsikon yhteydessä mainitaan sovellettava 

standardi/ohje sekä huomioita, jotka suunnittelijan tulee huomioida kyseistä mi-

toitusmenetelmää käytettäessä. Kyseiset huomiot ovat tutkimusaineistosta esiin-

tulleita tekijöitä, joita ei välttämättä suoraan mainita soveltuvissa mitoitusohjeissa 

tai menetelmissä. Mainittujen standardien tarkoituksena on tällöin toimia suunnit-

telijan opastuksena perustuen tutkimusaineistoon, muualla toteutettuihin kohtei-

siin kuin tutkijan omaan kokemusperäiseen tietoon.  

 

Massiivipuurakenteiden (mm. CLT ja LVL) osalta Eurokoodeissa ei ole vielä saa-

tavilla mitoitusohjeita SFS-EN 1995-1-1 tai SFS-EN 1995-1-2 standardeissa, jol-

loin on suositeltavaa käyttää kyseisten materiaalien mitoituksen osalta rinnan 

kansallisia ohjeita RIL 205-1-2017 ja RIL 205-2-2019. LVL tuotteiden osalta suo-

siteltavaa on käyttää valmistajakohtaisia suoritustasoilmoituksiin (DOP) perustu-

via mitoitusmenelmiä tai ”Finnish Woodworking Industries-European LVL Hand-

book” julkaisua. Tässä tutkimuksessa CLT-seinärakenteiden osalta käytetään 

”proHolz Cross-Laminated Timber Structural Design Volume 1 (2014) ja 2 (2018)” 

mitoitusohjeita standardien ja kansallisten ohjeiden rinnalla soveltaen CLT ja 

LVL-massiivipuuseinärakenteille.  

 

13.2.1 Kuormat ja kuormitusyhdistelmät 

 

Kuormitusyhdistelmät voidaan määrittää standardin SFS-EN 1990 ja ”Liite A” mu-

kaisesti. Kuormat voidaan sen sijaan määrittää SFS-EN 1991-1-1 mukaisesti. 

Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat kansalliset suositukset tulee 

huomioida ”Rakenteiden lujuus ja vakaus: Rakenteiden kuormat sekä Kantavien 

rakenteiden suunnitteluperusteet” mukaisesti.   

 

Esijännitysvoimat voidaan sisällyttää kuormayhdistelmiin SFS-EN 1990-1-1 koh-

dan A2.3.1(8) ja standardien SFS-EN 1992 sekä SFS-EN 1993 mukaisesti. Osa-

varmuusluvun arvo (γP) voidaan määrittää kansallisessa liitteessä tai hankekoh-

taisesti riippuen jännittämistavasta, esijännitysvoiman luokituksesta (välitön vai 

välillinen), rakenteen analyysimenetelmästä tai siitä onko esijännitysvoima luon-
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teeltaan edullinen tai epäedullinen sekä luonteeltaan määräävä vai muu saman-

aikainen kuorma. Jännevoiman mitoitusarvo voi perustua jännevoiman keskiar-

voon. (SFS-EN 1990 2006, 112-113)  

 

Rakenneanalyysi tulee suorittaa ottaen huomioon mitoitustilanteet niin tilapäi-

sessä rakennusvaiheessa kuin rakentamisen päättymisen jälkeen vallitsevassa 

normaalissa käyttötilanteessa. Tilapäinen rakennusvaihe sisältää niin rakennus-

prosessin asennuksen, jännittämistyöt sekä rakenteen geometrian luomisen niin, 

että saavutetaan haluttu geometrinen muoto sekä pysyvien jännitysten jakaantu-

minen täyttäen käyttö- ja murtorajatilan ehdot kaikkien mitoitustilanteiden osalta.  

Tilapäisessä rakennusvaiheessa laskelmat tehdään käyttäen ominaisarvoja mm. 

pysyvien kuormien osalta ja esijännityksen osavarmuusluvun (γP) suositusarvo 

on 1,0. (SFS-EN 1993-1-11 2006, 28) Rakennusvaiheen aikaiselle tilanteelle voi-

daan käyttää osavarmuusluvun γGy suositeltuina arvoina SFS-EN 1993-1-11 mu-

kaisesti: 

γG= 1,10 ensimmäisen punoksen asentaminen, kun asentaminen ta-
pahtuu punos punokselta lyhyenä aikana (vain muutama tunti) 
γG= 1,20 muiden punosten asentaminen 
γG = 1,00 suotuisille vaikutuksille. 
(SFS-EN 1993-1-11 2006, 18) 

 

Normaalisti vallitsevassa mitoitustilanteessa omasta painosta aiheutuva pysyvä 

kuorma ”G” ja esikuormista aiheutuvat mm. jälkijännitysvoimat ”P” voidaan yhdis-

tää yhdeksi pysyväksi kuormaksi ”G+P”, johon sovelletaan osavarmuuslukuja γG. 

(SFS-EN 1993-1-11 2006, 14, 28). Kyseisessä mitoitustilanteessa käyttörajatilan 

kaikille osavarmuusluvuille (γ) käytetään arvoa 1,0 (SFS-EN 1990 2006, 121). 

Murtorajatarkastelussa osavarmuuslukuna käytetään γG,sup kun pysyvän kuor-

man ja muuttuvan kuorman vaikutukset ovat epäedullisia ja kun kyseessä ovat 

edulliset vaikutukset käytetään osavarmuuslukua γG,inf. Muodonmuutoksista ai-

heutuvat epälineaariset vaikutukset, joilla on merkittävä vaikutus käytön aikana, 

tulee ottaa huomioon mm. rakenteen epätarkkuuksien takia (SFS-EN 1993-1-11 

2006, 28–30). Paikallisia vaikutuksia tarkasteltaessa voidaan käyttää arvoa γP,un-

fav=1,2 paikallisille vaikutuksille joita ovat esimerkiksi ankkurointialueet. (Suomen 

Betoniyhdistys ry 2017, 10) 
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Kirjoittajan näkemys on kuitenkin tutkimusaineiston pohjalta hieman Eurokoodien 

ohjeistuksesta poikkeava käyttörajatilan osalta. Käyttörajatilassa rakenneosan tai 

rakennuksen vaakasiirtymiä tai stabiliteettia arvioitaessa tulisi käyttää jälkijänni-

tysvoiman osalta todellisia jännityshäviön jälkeisiä jännitysvoimia. Tällöin käyttö-

rajatilan ehtona voidaan pitää, että ”P” jännitysvoimana käytetään laskennallista 

lopullista jännitysvoimaa ”P- ΔP” tai jälkijännitysjärjestelmän lopullista arvioitua 

hankekohtaista osavarmuuslukua γP= γG,inf =0,7 (jännityshäviöt max. 30 % jättö-

voimasta kts. kohta ”17.1 Jännityshäviöiden arviointi”). Murtorajatilassa voidaan 

käyttää jännitysvoimana ”P” jättövoiman arvoa ilman erillisten rakenneratkaisujen 

osoittamista.  Ehdoksi muodostuu tällöin käyttörajatilan osalta Psuositeltu= min. 

(0,7*P; ”P- ΔP”). Jos voidaan osoittaa rakenneratkaisuin, että merkittäviä jänni-

tyshäviöitä ei synny jännitystyön jälkeen rakennuksen käytön aikana, voidaan 

edullisesti vaikuttavassa tapauksessa jännitysvoimana käyttää ”P” jättövoiman 

arvoa sekä osavarmuuslukuna γP=0,9 niin käyttö- ja murtorajatilassakin edulli-

selle vaikutukselle. Tällöin suosituksena on, että osavarmuusluku edullisille vai-

kutuksille olisi 0,7 ≤ γG,j,inf ≤ 0,9. 

 

13.2.2 Puurakenneosien mitoitus murto- ja käyttörajatilassa 

 

Rakenneosien mitoitus voidaan suorittaa rankarunkoisilla seinärakenteilla sekä 

lujuusominaisuuden mitoitusarvojen osalta normaaliin tapaan SFS-EN 1995-1-1 

mukaisesti. Massiivipuurakenteilla kuten CLT: llä mitoitus voidaan suorittaa RIL-

205-1-2017 ja lisäohjeiden mukaisesti. Laskenta voidaan suorittaa käyttäen 

Gamma-menetelmää huomioiden ainoastaan kuormituksen suuntaiset lamelli-

kerrokset. Seinärakenteet voidaan mitoittaa käyttäen kaistamenetelmää yhden 

metrin levyisinä huomioiden pistemäisten kuormien todelliset kuormien jakautu-

misen kuormitusleveydet. Tarkempia tietoja mitoituksen kulusta laskuesimerkkei-

neen on löydettävissä teoksista ”Swedish Wood- The CLT Handbook CLT Struc-

tures-facts and planning” sekä ”proHolz Cross-Laminated Timber Structural De-

sign Volume 1 (2014) ja 2 (2018)”.  

 

LVL-massiivipuurakenteiden osalta voidaan käyttää Gamma-menetelmää tai yk-

sinkertaistettua mitoitusmenetelmää riippuen liimattujen viilunippujen kerrannais-

ten ladonnasta. Jos kaikki viiluniput sekä viilut ovat samansuuntaisia sekä sisäl-

tävät saman LVL- luokan tuotteita esim. LVL C sekä LVL G (entinen LVL-X tai 
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Kerto-Q) seinärakenteilla voidaan laskenta suorittaa käyttäen homogeenisen 

kappaleen mitoitusperiaatteita käyttäen mm. nurjahdustarkastelussa koko kap-

paleen poikkileikkausta. Haluttaessa lisätä seinärakenteen jäykkyyttä vaakavoi-

mia vastaan voidaan käyttää ristisuuntaisia viilunippukerrannaisia, jolloin las-

kenta voidaan suorittaa CLT rakenteen tapaan Gamma- menetelmällä. Kyseistä 

menetelmää käytetään myös, jos rakenne sisältää useita LVL- laatuja.  

 

Kyseisillä Eurokoodien mukaisilla menetelmillä laskettaessa tulisi jännitysvoiman 

epäkeskisyys huomioida niin, että suunnittelija arvioi mahdollisen jännitysvoima-

linjan sijaintipoikkeaman suhteessa seinäelementin neutraaliakseliin. Sijaintipoik-

keamat voivat johtua niin ohjuriurien toteutustavoista ja toleransseista, työmaa-

aikaisista toleransseista sekä ankkurilevyn sijoituksesta.  

 

Suositusarvona on käyttää alustavana epäkeskisyytenä betonipuolellakin käy-

tössä olevia 20 mm tai hw/4 (hw=elementin paksuus). Jos käytetään tarkempia 

toleranssiluokkia tai väljää varauskoloa/ohjuriuraa jänneteräksen kohdalla voi-

daan hankekohtaisesti käyttää pienempiä arvoja. Kyseiset epäkeskisyydet huo-

mioidaan seinän nurjahduksessa taivutusmomenttina yhdessä mm. jännitysvoi-

man sekä ohjuriuran suoruuspoikkeaman aiheuttaman taivutusmomentin kanssa 

kts. kohta ”22.1 Ohjuriurat sekä varustelut”. Murtorajatilassa tulisi käyttää jänni-

tysvoiman arvona suunnitelmissa mainittua jättövoiman arvoa osavarmuusluvulla 

huomioituna. Käyttörajatilassa voidaan käyttää jännityshäviöt huomioivaa jänni-

tysvoimaa. Onnettomuustilanteen tarkastelu seinärakenteille sekä kiinnitysosille 

mm. ankkurointiosat tulisi suorittaa käyttäen jänneteräksen jännitysvoimana myö-

törajan ominaisarvon mukaista kestävyyttä (Fuk). Tällä varmistetaan, että jänne-

teräs myötää ennen kantavia rakenneosia. Kyseiset suositukset ovat tutkimusai-

neiston sekä suunnittelutyön pohjalta laadittuja havaintoja.  

 

13.2.3 Jänneterästen mitoitus murto- ja käyttörajatilassa 

 

Jänneteräksen keskimääräisenä tiheytenä voidaan käyttää 7850 kg/m3. Yleisesti 

lankojen kimmokertoimen arvona langoilla ja tangoilla Ep= 205 GPa ja punoksilla 

195 GPa ellei käyttöselosteessa jänneterästen osalta mainita toisin.  (Liikennevi-

rasto 2017) Vedetyt rakenneosat voidaan jakaa standardin EN1993-1-11 mukai-

siin ryhmiin (TAULUKKO 10). 
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TAULUKKO 10 Vedettyjen rakennusosien ryhmät (SFS-EN 1993-1-11 2006, 6) 

 

 

Vedettyjen rakenneosien (jänneteräkset) osalta on varmistuttava, että murtoraja-

tilassa (ULS) aksiaalisen voiman mitoitusarvo ei ylitä vastaavaa vetokestävyyden 

mitoitusarvoa standardien SFS-EN 1993-1-1 tai SFS-EN 1993-1-4 mukaan te-

räslajista riippuen. Esijännitetyillä tangoilla sekä ryhmiin B ja C kuuluvilla raken-

neosilla tulee olla voimassa kaavan (3) mukainen ehto (SFS-EN 1993-1-11 2006, 

30).  

 

 
FEd
FRd

≤ 1 (3) 

 

missä: FEd aksiaalisen voiman mitoitusarvo 

 FRd  vetokestävyyden mitoitusarvo 

 

Vetokestävyyden mitoitusarvo FRd määritetään kaavan alla olevan kaavan 4 mu-

kaisesti (SFS-EN 1993-1-11 2006, 32) 

 

 FRd = min {
Fuk
1,5γR

;
Fk
γR
} (4) 

 

missä:  Fuk  murtolujuuden ominaisarvo 

Fk  TAULUKKO 11 mukainen kokeisiin perustuva vedetyn 

rakenneosan lujuuden mitoitusarvo 
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 γR jänneteräksen osavarmuusluku, toteutusluokka 3 

γR=1,1, toteutusluokka 2 γR=1,15 (suositeltava), onnet-

tomuustilanne/palotilanne γR=1,00  (Liikennevirasto 

2017, 24) 

  

TAULUKKO 11 Vedettyjen rakenneosien vetolujuuden ominaisarvo Fk (SFS-EN 

1993-1-11 2006, 32) 

 

 

Murtolujuuden ominaisarvo määritetään kaavalla 5 esijännitetyille tangoille ja ryh-

män C vedetyille rakenneosille. (SFS-EN 1993-1-11 2006, 32) 

 

 Fuk = Amfuk (5) 

 

missä: Am metallisen osan poikkipinta-ala 

fuk tangon, lankan tai (esijännitetyn) punoksen vetolujuu-

den ominaisarvo kyseeseen tulevan standardin mukaan 

 

Ryhmän B vedetyille rakenneosille Fuk lasketaan kaavalla 6. (SFS-EN 1993-1-

11 2006, 32, 34) 

 Fuk = Fminke (6) 

 

missä: Fmin vähimmäismurtokuormitus,  

määritetään standardin EN12385-2 ja kaavan 7 mukaan 

ke häviökerroin kts. TAULUKKO 12  

 

 Fmin =
Kd2Rr
1000

 (7) 

 

missä: K murtokuormituskertoimen minimiarvo 

 d köyden nimellinen halkaisija (mm) 
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 Rr köyden lujuusluokka N/mm2 

 

TAULUKKO 12 Häviökerroin ke (SFS-EN 1993-1-11 2006, 34) 

 

 

Käyttörajatilassa (KRT) jänneteräksen jännitys- ja venymätasot eivät saa ylittää 

raja-arvoja. Venymien rajoittamisella pyritään siihen, että korroosionestojärjestel-

miä ei vaurioitettaisi sekä, että voidaan ottaa huomioon väsymiseen liittyvät epä-

varmuudet. Jännitysrajat suhteutetaan murtolujuuteen (σuk) kaavan 8 mukaan. 

(SFS-EN 1993-1-11 2006, 42) 

 

 σuk =
Fuk
Am

 (8) 

 

Jännitysrajoina rakennusvaiheessa ja asennusvaiheessa (fconst) voidaan pitää 

ensimmäisten vedettyjen rakenneosien osalta (jännitys kestää vain muutamia mi-

nuutteja) 0,6 𝜎𝑢𝑘. Käyttöolosuhteet (fSLS) voidaan määrittää väsymisen suhteen, 

kun taivutusjännitykset otetaan huomioon jännitysrajana 0,5 𝜎𝑢𝑘. Kun taivutusjän-

nityksiä ei oteta huomioon, jännitysrajana on 0,45 𝜎𝑢𝑘. (SFS-EN 1993-1-11 2006, 

42) Muodonmuutoksen εud ylärajana on 2 %, jos jänneteräksen myötölujittumista 

käytetään mitoituksessa. Todellinen murtovenymä tulee selvittää jänneteräksen 

valmistajalta. Jos tietoa ei ole saatavilla käytetään murtovenymän osalta arvoa 8 

%.   (Suomen Betoniyhdistys ry 2017, 14) Suurin jännitysvoima (Pmax) jännete-

räksen aktiivisessa päässä saa olla enintään alla olevan kaavan 9 mukainen 
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 Pmax =
Ap

σp,max
 (9) 

 

missä Ap jänneteräksen poikkileikkauspinta-ala 

 σ(p,max) jänteeseen vaikuttava suurin jännitys 

  min (0,8fpk; 0,9 fp0,1k) 

 

Jänteessä vaikuttava mitoitusjännitysvoima (Fyd,γ jättövoima),jota käytetään tule-

vissa kappaleissa on tällöin kaavan 10 mukainen. Käytettäessä esim. geopuolella 

käytössä olevia jänneteräksiä käytetään niissä ETA:ssa mainittua suurinta sallit-

tua mitoitusjännitysvoimaa (Pm0,GEO).  

 Fyd,γ = ApFRd (10) 

 

13.3 ASCE (American Society of Civil Engineers)/ACI 

 

Parhaiten ASCE mukaista mitoituksen suorittamista sekä sovellettavia vaatimuk-

sia on käsitelty Framework toimistorakennuksen suunnittelua käsittelevissä do-

kumenteissa. Framework kohteessa jälkijännitetyille seinille käytettiin Sartin mi-

toitusperiaatteista johdettuja käytäntöjä täydennettynä jälkijännitettyjen betoni-

seinäelementtien vaatimuksilla. Kyseinen tieto onkin tässä tutkimuksessa tuotu 

suunnittelijoiden käytettäväksi mm. vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseksi.  

(Basis of Design - Performance-Based Design and Structural CD Drawings for 

Framework Office Building in Portland, OR. 2017; Zimmerman & McDonnell 

2017) Ohjeita ja vaatimuksia ei käsitellä tässä tutkimuksessa tarkemmin vaan 

lukijaa pyydetään perehtymään osoitettuun aineistoon. Tällöin suunnittelu voi-

daan suorittaa kyseiselle maantieteelliselle alueelle käyttäen Framework periaat-

teita. Vaatimuksenmukaisuus voidaan myös osoittaa viittaamalla Framework 

suunnitteludokumenttien mukaisesti seuraaviin alla oleviin asiakirjoihin.  

 

- ACI ITG-5.1-07 Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Pre-

cast Structural Walls Based on Validation Testing 

- ACI ITG-5.2-09 Requirements for Design of a Special Unbonded Post-Ten-

sioned Precast Shear Wall Satisfying ACI ITG-5.1 (ACI ITG-5.2-09) and Com-

mentary 
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14 SEINIEN MATERIAALIOMINAISUUDET 

 

Tutkimusaineiston pohjalta voidaan havaita, että yleisimmin käytettäviä materi-

aaleja sekä tuotteita ovat LVL (laminated veneer lumber) sekä CLT (cross lami-

nated timber). Kyseisten tuotteiden osalta on tunnistettava, että LVL: n koostu-

essa useista samansuuntaisista viilunipuista (etenkin LVL-C ja GLVL-C) tai yh-

teen liimatuista kerrannaisviilunipuista on se luonteeltaan aikaisemman tuote-

nimikkeen Kerto-Q/ LVL-X laadun osalta hyvin homogeeninen rakenne kuormi-

tettaessa. CLT tuotteen koostuessa ristiinliimatuista lamelleista on sen toiminta-

tapa heterogeenisempi, jolloin ristikkäislamellien ladonta vaikuttaa sen toimin-

taan niin pysty- kuin vaakasuunnassa.  

 

LVL ja CLT ovat dimensionaalisesta toiminnaltaan hyvinkin stabiileja rankarun-

koiseen rakenneratkaisuun verrattuna vaikuttaen osaltaan pienempiin mm. kui-

vumisesta- sekä turpoamisesta aiheutuviin jännityshäviöihin ja painumiin. LVL 

etuina voidaankin nähdä sen suurempi lujuus puristussuunnassa, jolla voidaan 

välttää keinuntavaiheen vaurioiden muodostumista seinän juuressa. Toisaalta 

CLT ristikkäissuuntaiset lamellit lisäävät seinärakenteen jäykkyyttä sekä pienen-

tävät siirtymiä vaakavoimia vastaan. Parhaiten kyseisiä eroja LVL ja CLT materi-

aalien ja tuotteiden välillä on koonnut Kovacs omassa pro gradu- työssään (TAU-

LUKKO 13). (Kovacs 2016) 

 

TAULUKKO 13 CLT erot LVL osalta, huomioiden CLT komposiittirakenteen omi-

naisuudet koko bruttopoikkileikkauksen osalta  (Kovacs 2016, 24) 
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Tässä tutkimuksessa ei käsitellä tarkemmin LVL- ja CLT:n osalta perusmitoituk-

sen kulkuna, koska pääpaino kohdistetaan jälkijännitysjärjestelmän mitoitukseen. 

Tarkempia tietoja materiaaliominaisuuksista on saatavilla esimerkiksi European 

LVL Handbookista  (LVL Handbook Europe. 2020) sekä proHolz käsikirjoista  

(proHolz Austria 2014; proHolz Austria 2018) joihin lukijaa pyydetään tutustu-

maan.  
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15 KORROOSION KEHITTYMINEN  

 

Jälkijännitetyillä tartunnattomilla jänneteräksillä ympäristön korroosiovaikutus tu-

lee ottaa erityisesti huomioon, jos suojaputken, ohjuriurien- tai reikien täyttöä tai 

valuja ei käytetä. Etenkin jännitetyillä rakenteilla on kiinnitettävä huomiota tehol-

lisen poikkileikkausalan pienenemiseen yleisen korroosion ja pistekorroosion ta-

kia. Poikkileikkausalan väheneminen johtaa nettojännitysten lisääntymiseen jän-

neteräksessä ja mahdollisesti paikalliseen myötäämiseen tai murtoon. Korroo-

sion vaikutukset ovatkin suurempia käytettäessä jännepunoksia, jotka muodos-

tuvat pienemmän poikkileikkausalan punotuista lankoista. Kyseiset langat menet-

tävät suhteessa suuremman poikkipinta-alan kuin jännetangot samoilla korroo-

sionopeuksilla. Säikeillä ja punoksilla onkin merkittävämpää huolehtia korroo-

siosuojauksesta kuin jännetangoilla, joissa korroosio voidaan huomioida poikki-

leikkauksessa korroosion kehittymistä arvioitaessa. Korroosiovauriot voivat joh-

taa myös äkillisiin hauraisiin murtotapoihin jänneteräksillä. Korroosion kehittymi-

seen voidaan vaikuttaa niin käyttöolosuhteilla, käsittelyllä, suunnittelulla kuin to-

teutuksellakin. (ACI 2001, 5)  

 

Jänneteräksien korroosionkehittymistä voidaan tarkastella käyttöluokkien sekä il-

maston rasitusluokkien kautta.  Puurakenteiden EN1995-1-1 standardissa käyt-

töluokat jaetaan kolmeen pääluokkaan, jotka on tarkoitettu pääasiassa lujuusar-

vojen jaottelua varten sekä ympäristöolosuhteita vastaavien muodonmuutosten 

laskemiseen. (SFS-EN 1995-1-1 2014, 23) Käyttöluokkaan 1 luetaan myös ra-

kenteet, jotka sijaitsevat lämpöeristekerroksessa ja palkit, joilla vetopuoli on läm-

möneristeet sisällä.  (Puuinfo 2020, 15)  

Käyttöluokassa 1 on tyypillistä, että materiaalien kos-
teus on lämpötilaa 20 °C vastaava ja ympäröivän ilman 
suhteellinen kosteus ylittää arvon 65 % vain muutamana 
viikkona vuodessa. HUOM.  Käyttöluokassa 1 havupuun 
kosteus ei enimmäkseen ylitä arvoa 12 %.  
Käyttöluokassa 2 on tyypillistä, että materiaalien kos-
teus on lämpötilaa 20 °C vastaava ja ympäröivän ilman 
suhteellinen kosteus ylittää arvon 85 % vain muutamana 
viikkona vuodessa. Käyttöluokassa 2 havupuun kosteus 
ei enimmäkseen ylitä arvoa 20 %.  
Käyttöluokassa 3 on tyypillistä, että ilmasto-olosuhteet 
johtavat suurempiin kosteusarvoihin kuin käyttöluo-
kassa 2. 
(SFS-EN 1995-1-1 2014, 23) 
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Korroosiota esiintyy todennäköisemmin silloin kun suhteellinen kosteus on yli 80 

% ja lämpötila yli 0 °C. Epäpuhtauksien tai hygroskooppisien suolojen esiintymi-

nen voi johtaa korroosion esiintymiseen alhaisemmillakin kosteuden tasoilla. Ra-

kenteiden altistuessa ulkoilmalle vaikuttavat ilmastolliset tekijät herkemmin kor-

roosion muodostumiseen (mm. sade ja ilman epäpuhtaudet). Rakenteen ollessa 

katettuna vähentyvät kyseiset ilmastolliset tekijät ja sisätiloissa ilman epäpuh-

tauksien vaikutus pienenee.  

 

Sisätiloissa, joissa korroosiorasitukset kohdistuvat ulkoympäristöltä suojattuihin 

teräsrakenteisiin voidaan korroosiorasituksia pitää merkityksettöminä. Sisäosan 

ollessa osittain suojattu ulkoympäristöltä voidaan korroosiorasitusten olettaa ole-

van samat kuin rakennusta ympäröivästä ilmatilasta. Toisaalta rakenteiden vii-

leämmillä alueilla korroosiorasitukset voivat olla suurempia johtuen kausittaisesta 

kondensoitumisesta. Korroosionesto ei kuitenkaan nähdä tarpeelliseksi sisällä 

olevissa rakennusten rakenteissa SFS-EN 1993-1-1 mukaan, jos sisätilan suh-

teellinen kosteus on enintään 80 %. (SFS-EN ISO 12944-2 2017, 8, 13; SFS-

EN1993-1-1 2006, 29) Sisäilman syövyttävyyden tarkempi määritys ja arviointi 

voidaan suorittaa myös SFS-EN ISO 11844-1, SFS-EN ISO 11844-2 ja SFS-EN 

ISO 11844-3 mukaisesti.  

 
TAULUKKO 14 Ilmastokorroosiovaikutusluokat  (SFS-EN ISO 12944-2 2017, 

10) 

Korroosiovai-
kutusluokka 

Painohäviö pinta-alayksikköä kohden/ paksuushäviö (ensim-
mäisen altistusvuoden jälkeen) 

Matalahiilinen teräs Sinkki 

Painohäviö 
g/m2 

Paksuushä-
viö µm 

Painohäviö 
g/m2 

Paksuushä-
viö µm 

C1 hyvin lievä ≤ 10 ≤ 1,3 ≤ 0,7 ≤ 0,1 

C2 lievä >10…200 >1,3…25 >0,7…5 >0,1…0,7 

C3 kohtalainen >200…400 >25…50 >5…15 >0,7…2,1 

C4 ankara >400…650 >50…80 >15…30 >2,1…4,2 

C5 hyvin  

ankara 

>650…1500 >80…200 >30…60 >4,2…8,4 

CX  

äärimmäinen 

>1500…5500 >200…700 >60…180 >8,4…25 
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Teräsrakenteille käytetään yleisesti SFS-EN ISO 12944-2:2017 sekä ISO 9223 

mukaista kuutta ilmatilakorroosiovaikutusluokkaa (TAULUKKO 14). Ilmatilakor-

roosio tapahtuu metallipinnalla olevassa kosteuskalvossa. Korroosionopeus kas-

vaa ilman suhteellisen kosteuden noustessa, kondensoitumisen yhteydessä tai 

ilman epäpuhtauksien määrän kasvaessa. (EN ISO 12944-2:2017, 8) 

 
-C1 hyvin lievä korroosiovaikutus (kuivat ja lämpimät sisätilat) 

-C2 lievä korroosiovaikutus (maaseutualueet, lämmittämättömät rakennukset 

joissa voi esiintyä kondensoitumista) 

-C3 kohtalainen korroosiovaikutus (kaupunki ja teollisuusympäristöt, sisätilat 

joissa korkea kosteus ja hieman epäpuhtauksia) 

-C4 ankara korroosiovaikutus (teollisuus- ja rannikkoalueet, joissa kohtalainen 

suolapitoisuus) 

-C5 hyvin ankara korroosiovaikutus (teollisuusalueet, joilla kosteus korkea ja il-

matila syövyttävä, rakennukset joilla lähes jatkuvaa kondensoitumista ja saastei-

den määrä korkea  

-CX äärimmäinen (offshore- alueet, suolapitoisuus korkea, kosteus äärimmäinen 

ja ilmatila syövyttävä) 

(SFS-EN ISO 12944-2:2017, 9-10) 

 

Ontelomaiset rakenneosat, jotka ovat ilmatiiviisti suljettuja ja luoksepääsemättö-

miä, ei oleteta olevat alttiina minkäänlaiselle sisäpuoliselle korroosiolle. Tiiviit 

suojakotelot, joita avataan satunnaisesti ovat alttiina vähäiselle korroosiorasituk-

selle. Tällöin kotelo- ja ontelorakenteiden suunnittelussa tulee varmistaa niiden 

ilmatiiveys, koska muutoin kosteutta voi imeytyä pysyvästi sisään ja tällöin sisä-

pinnat on suojattava. Kondensoitumista on havaittu sellaisissakin koteloissa, 

joissa on tiiviiksi suunniteltu suljenta. Kotelo- ontelorakenteet, jotka eivät ole kai-

kilta sivuiltaan suljettuja on korroosiota odotettavissa huomioiden ilmatilakorroo-

siovaikutusluokka.  (SFS-EN ISO 12944-2 2017, 13) 

  

Jänneteräksillä huomioitavia korroosiomuotoja ovat pistekorroosio, vetyhauras-

tuminen, jännityskorroosio sekä korroosioväsyminen. Näiden lisäksi voi esiintyä 

jänneteräksen väsymisrasitusta syklisen kuormituksen takia. Korroosion osalta 

jänneteräksillä kaikkia korroosiomuotoja ei voida havaita päällepäin ja vauriot ta-

pahtuvat hauraalla murtotavalla, johon liittyy pientä venymää ennen murtoa. 
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Vaikka kyseisistä korroosiomuodoista johtuvia rakenteellisia vaurioita on suhteel-

lisen vähän on tärkeää, että suunnittelija on tietoinen ympäristöolosuhteista, jotka 

johtavat niiden esiintymiseen ja arvioi korroosiosuojausmenetelmien tarpeen 

tuote- sekä tapauskohteisesti.  (ACI 2001, 5) 

 

15.1 Pistekorroosio 

 

Pistekorroosion on paikallista korroosiota aiheuttaen pisteitä tai kuoppia, jotka 

etenevät metallin pinnalta sen sisälle standardin SFS-EN ISO 8044 määritelmän 

mukaisesti. Pistekorroosion vaikuttavat metallin koostumus, ympäristöolosuhteet 

pinnan potentiaalivaraus ja lämpötila. Pistekorroosio aiheutuu, kun metallia suo-

jaavaan passiivikerrokseen muodostuu vaurioita. Vaurioalueiden kohdalla on 

pieni anodinen alue passivoituneen pinnan katodialueseen verrattuna.  Pistekor-

roosion kasvuun vaikuttavat sähkökemiallisen korroosion tekijät (varauksensiirto, 

aineensiirto ja sähköiset vastukset). Tällöin vaurio voi rajautua pistekorroosioksi 

tai laajeta yleiseksi korroosioksi.  (Aromaa 2013, 135-138) 

 

15.2 Jännityskorroosio 

 

Standardissa SFS-EN ISO 8044 jännityskorroosio (stress- corrosion cracking) 

määritellään ulkoisen tai sisäisen vetojännityksen yhteydessä mainituksi ilmiöksi. 

Jännityskorroosio on riippuvainen metallin ominaisuuksista, ympäristöolosuh-

teista, sähkökemiallisista ilmiöistä sekä metallin jännitystilasta. Jännityskorroosi-

osta johtuvan hauraan murtotavan muodostumiseksi metalliin tulee kohdistua jat-

kuva vetojännitys sekä sen tulee altistua korroosiota edistävälle ympäristölle. Ve-

tojännitys voi aiheutettua ulkoisesti esim. jännitystunkilla tai sisäisesti jäännös-

jännityksestä esim. valmistuksesta. Ympäristön tulee olla myös nimenomaisen 

vahingollinen korroosion kannalta. Jännityskorroosiota ei kuitenkaan nähdä on-

gelmaksi kylmämuovatuille teräksille ympäristössä, jossa esiintyy klorideja. Klo-

ridien esiintymistä suuremmaksi merkittäväksi tekijäksi muodostuukin ympäristön 

happamuus (pH). Tällöin voidaan olettaa, että 2–10 pH arvoilla todennäköisem-

pää jännityskorroosiolle on vetyhauraudesta johtuvat vauriot. Ph- arvoilla 7–12,7 

ympäristö sisältää myös vetyä, mutta tarkempaa muodostumismekanismia ei ole 

tiedossa. Jännityskorroosio voidaankin jakaa kahteen tyyppiin, jotka ovat anodien 
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lioittumiseen liittyvä jännityskorroosio sekä vetyhaurauden edistämä jännityskor-

roosio. Murtotapojen osalta nämä johtavat viivästyneeseen murtoon, vetyhauras-

murtoon sekä jännityskorroosiomurtoon. Jännityskorroosio aiheuttaa murtuman, 

kun metallista riippuen sen vetojännitykset ovat 30–60 % murtolujuudesta.  (ACI 

2001, 6,10; Aromaa 2013, 151-154) 

 

15.3 Vetyhaurasmurto 

 

Standardin SFS-EN ISO 8044 mukaisesti vetyhaurasmurto (Hydrogen 

embrittlement) voidaan kuvata ilmiönä, jossa metallin lujuus tai sitkeus pienenee 

kun siihen absorboituu vetyä. Toisin kuin jännityskorroosiossa 

vetyhaurastumisen muodostuminen ei vaadi, että teräkseen kohdistuu 

jännityksiä. Kaikki teräkset ovat alttiita vetyhaurasmurrolle, mutta etenkin 

korkealujuusteräkset ovat alttiita tälle. Kylmämuovatut lankat tai säikeet ovat 

vähiten herkkiä vetyhaurasmurrolle, mutta sammutetut ja karkaistut teräkset ovat 

alttiimpia sille. Hiiliteräkset ovat alttiimpia vetyhaurasmurrolle kun 

lämpökäsittelyssä muodostostuu martensiittia, mutta vähemmän alttiita jos 

rakenne on perliittinen. Teräksen hiilipitoisuus vaikuttaa myös 

vetyhaurasmurtoon ja mitä suurempi on hiilipitoisuus sitä enemmän siihen pystyy 

absortoitumaan vetyatomeja edistäen vetyhaurasmurtoa. Jännitettyjen 

rakenteiden osalta vauriomekanismia johon liittyy vetykuplien aiheuttamat vauriot 

yhdessä jännityksen kanssa kutsutaan ”stress-oriented hydrogen-induced 

cracking” (SOHIC)   (ACI 20016, 11-14; Aromaa 2013, 157-159) 

 

 

KUVA 19 Vedyn (H) kehittyminen pistekorroosion kohdalla  (ACI 2001, 13) 
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Pistekorroosiokohdissa vetyhaurastumisnopeus voi olla suurempi kun 

passiivinen suojakerros häiriintyy käynnistäen aktiivisen korroosion. Rauta-ionien 

liuetessa pistekorroosion pohjalle muodostuu positiivinen varaus, joka vetää 

puoleensa negatiivisesti varautuneita kloori-ioneita muodostan ferriittistä kloridia. 

Ferriittinen kloridi hydrolysoituu muodostaen liukenematonta ruostetta ja vapaita 

happoja. Vapaiden happojen takia alue muodostuu entistä negatiivisemmin 

varautuneeksi ja viereisille alueille muodostuu hydroksyyli- ioneita, jotka nostavat 

pH- arvoa katodisilla alueilla. Tällöin pistekorroosion pohjalle muodostuu veden 

(H2O) dissosisaation kautta positiivisesti varautuneita vety (H) protoneita, josta 

ne kulkeutuvat katodiselle puolelle purkautuen vetyatomeiksi sekä absortoituen 

teräkseen. Toisaalta kyseisen prosessin on nähty tarvitsevan pistekorroosion 

pohjalla prosessia edistäviä ainesosia kuten rikkiä, arseenia tai tiosynaattia, jotta 

vetyatomeita voi muodostua.  (ACI 2001, 13) 

 

Galvanoinnin (sinkki) ja tuoreen portland sementin alkaalisten aineosien kanssa 

reagoidessaan muodostaa se vetyä. Kirjallisuudessa on esitetty huolta siitä, että 

kyseinen vety voisi päästä teräkseen sekä heikentää lankoja (jännesäikeissä). 

Kyseinen huoli on esitetty kuitenkin tarpeettomaksi, koska sinkkipinnoite sitoo 

vetyä estäen sen pääsyn teräkseen eikä aiheuta vetyhaurastumista. Tällöin 

voidaan todeta, että sinkkipinnoite estää tai hidastaa vetyatomien absortoitumista 

teräkseen vähentäen vetyhaurasmurron esiintymisen todennäköisyyttä. (ACI 

2001, 14) Tartunnattomilla jänneteräksillä vaikutuksen voidaan myös nähdä 

olevan toimiva vetyhaurasmurron estämiseksi tai vähentämiseksi. 

 

15.4  Korroosioväsyminen 

 

Korroosioväsyminen aiheutuu kahden pinnan välille korroosion ja venymämuu-

toksien vuoksi. Korroosioväsymisen muodostuminen vaatii, että liittymäkohdan 

tulee olla rasitettu, pintojen välillä on liikettä ja kuormitus sekä liike liittymäkoh-

dassa muodostavat liukumaa sekä muodonmuutoksia pinnoissa. Liike, joka tar-

vitaan korroosioväsymisen muodostumiseen, on vain 10^-7 mm. Tarvittava liike 

voi muodostua jälkijännitetyillä rakenteilla suojaputkiin läheisesti sijoitettujen pu-

nosten välillä, johtaen ennenaikaiseen väsymismurtoon. Sijaintipoikkeamat suo-
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japutken suoruudessa voivat aiheuttaa myös kontaktipinnan punoksen ja suoja-

putken välille edistäen väsymismurtoa korroosioväsymisen sekä suurien paikal-

listen jännitysten yhteisvaikutuksesta.  (ACI 2001, 14-15) 

 

15.5 Korroosiosuojaus sekä suojakäsittelyt 

 

Korroosiosuojauksella ei tulisi olla haitallista vaikutusta jänneteräksen lujuuteen, 

sitkeyteen ja suojauksella itsellään tulee olla riittävästi joustavuutta sekä sitkeyttä 

kestää valmistuksen aikaiset rasitukset sekä venymät jännitystyön aikana ilman 

halkeilua tai kuoriutumista. Suojauksen tulee kestää käsittelyn, asentamisen ja 

jännitystyön aikaiset kuormitukset vahingoittumatta. Suojauksella ei saa olla 

myöskään haitallista vaikutusta tartunnallisesti toteutettaessa tartuntaan teräk-

sen ja betonin välillä. Eivätkä suojauskeinot saa myöskään merkittävästi nostaa 

toteutuksen kustannuksia. Jälkijännitettyjen rakenteiden osalta voidaan puhua 

useampitasoisesta korroosiosuojauksesta, jossa käytetään niin jänneteräksen 

suojausta kuin suojaputkeakin. Yleisimpiä keinoja jänneteräksen suojauksessa 

ovat epoksisuojaus sekä galvanointi sinkillä.  (ACI 2001, 16)  

 

Epoksisuojaus on yleisesti käytetty ja se suojaa terästä olemasta kontaktissa il-

man, ympäristöjen ja aggressiivisten kemikaalien kanssa. Epoksisuojaus voidaan 

suorittaa punoksien ja säikeiden osalta käyttämällä ulkopinnasta epoksointia tai 

epoksitäyttöä (KUVA 20). Pintaa on saatavilla sileänä tai pintahiukkasilla pin-

nassa parantaen tartuntaa. Sileää pintaa käytetään, kun tartunta ei ole tarpeelli-

nen. Epoksisuojausta voidaan käyttää myös jännetankoille, ankkurilevyille, ank-

kurimuttereille sekä jatkoskappaleille. Epoksisuojaus ei kuitenkaan korvaa suoja-

putken käyttöä jänneteräksen osalta. Mahdollisia mm. käsittelystä aiheutuvia 

vaurioita voidaan korjata suojapinnan osalta käyttäen kaksi- komponenttista nes-

temäistä epoksia.  (ACI 2001, 16-17) 

 

 

KUVA 20 Epoksilla päällystettyjä säikeitä  (ACI 2001, 16) 
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Suojaus voidaan suorittaa käyttämällä myös sinkki galvanisointia, joka toimii uh-

rautuvana kerroksena suojaten jänneterästä. Galvanointi voi kuitenkin punoksilla 

vähentää vetokestävyyttä sekä heikentää relaksaatio- ominaisuuksia. Maksimi-

venymän suuruus kasvaakin ja kimmokerroin pienenee seitsenlankaisilla jän-

nesäikeillä. Sinkkikerroksen paino on vähintään 275-305 g/m2 (ASTM A 416) pu-

noksilla ja säikeillä.  Jännetankoilla sinkitys vaikuttaa mekaanisiin ominaisuuksiin 

alentamalla myötölujuutta 5 % ja voi vaikuttaa jännitysvenymä toimintaan. Mak-

simi sinkkikerroksen painona jänneteräksien osalta on 250 g/m2.  (ACI 2001, 17-

18)  

 

Väliaikaisina korroosiosuojauskeinoina voidaan käyttää öljyämistä, sodiumsili-

kaattia ja biohajoavaa saippuaa (leikkausjäähdytysneste), jotka vähentävät myös 

kitkahäviöitä jälkijännitystyön aikana. Ankkurointialueiden osalta on huolehdit-

tava, että liittymäkohta on tiivis eikä mahdollista ympäristöstä tulevan kosteuden 

pääsemistä jänneteräkseen tapahdu. Jotta jälkijännitetyt rakenteet voivat toimia 

tartunnattomasti sulkee se pois betonivalujen käytön suojaputkissa tai ohju-

riurissa/reiässä myös työteknisistä syistä. Vaihtoehtoisesti ohjuriurissa/ suojaput-

kissa sekä jänneteräksillä voidaan käyttää pitkäaikaisina korroosiosuojauksina 

rasvausta tai vahaa, jonka täytyy sisältää korroosiota estäviä ainesosia. Rasvat 

tai vahat eivät saa olla vesiliukoisia, kuivuvia tai muodostaa kovaa ja haurasta 

pintaa. Suojaukseen voidaan käyttää myös matalan viskositeetin uretaania (low-

viscosity urethane grout), joka täyttää ohjuriuran sekä syrjäyttää paisuessaan oh-

juriurassa mahdollisesti olevan veden. Uretaani estää myös kosteuden sekä ha-

pen pääsyn jänneteräksen pinnalle. Kyseisiä suojauskeinoja voidaan käyttää 

myös injektoimalla ne ohjuriuraan tai suojaputkeen kun jänneteräksen ja suoja-

putken välillä on riittävä tila.  (ACI 2001, 19-21, 32) 
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16 JÄNNITETTYJEN PUURAKENTEIDEN MITOITUSPERIAATTEET 

 

Jälkijännitettyjen puurakenteiden mitoitusperiaatteiden osalta voidaan tunnistaa 

kaksi päälinjaa mitoituksen kulussa. Järjestelmät ovat alkujaan kehitetty vastaa-

maan seismisten alueiden rakennusten suunnitteluun, jolloin syntyviä seismisen 

tilanteen vaakakuormia sekä juuressa vaikuttavaa momenttia tarkastellaan mm. 

rakennuksen kokonaismassan, ominaismuodon sekä käyttäytymiskertoimen 

kautta. Kyseiset seismisen mitoituksen vaihtoehdot voidaan erottaa menetelmien 

osalta ”Force- Based Design (FBD)” sekä ”Displacement-Based Design (DBD)” 

menetelmiksi (Fox ym. 2014, 197; Sarti 2015, 266).  

 

”Force- Based Design (FBD)” menetelmässä määritetään ensimmäisenä raken-

nuksen sitkeyskerroin rakennuksen geometrian sekä seismisen massan kautta, 

jota käytetään voimien vähennyskertoimen (force reduction factor k) määrityk-

seen. Tämän jälkeen valitaan rakennuksen vaimennuskerrointa vastaava raken-

teellisen tehokkuuden kerroin (structural performance factor SP). Tämän kautta 

johdetaan vastinkerroin rakenteelliselle toiminnalle (design response spectrum 

Cd(T)). Jaksollinen aika ratkaistaan tämän jälkeen rakennuksen osalta. Vaihtoeh-

toisesti laskennassa voidaan käyttää jaksollisen ajan määritykseen Rayleighin 

menetelmää. Lopuksi laskennassa määritetään seinän juuressa vaikuttava mo-

mentti sekä leikkausvoima. Mitoituksen kulku on esitettynä alla olevassa kuvi-

ossa (KUVIO 21) (Fox ym. 2014, 197; Sarti 2015, 266) 

 

 

KUVIO 21 ”Force-Based Design (FBD)” menetelmä  (Sarti 2015, 266) 
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”Direct Displacement-Based Design (DDBD)” ensimmäisessä vaiheessa rakenne 

muutetaan usean vapausasteen järjestelmästä (multi-degree-of-freedom 

(MDOF)) yhden vapausasteen järjestelmän muotoon (single-degree-of-freedom 

(SDOF)). Rakennuksen sitkeyden sekä vaimennuksen suuruutta arvioidaan ra-

kennuksen vaimennuskertoimen avulla (equivalent viscous dambing (EVD)). 

Tästä johdetaan lopulta rakennuksen jaksollinen aika (taajuus Te), jota käytetään 

rakenteen tehollisen jäykkyyden (Ke) määrittämiseksi. Lopuksi laskennassa 

määritetään seinän juuressa vaikuttava momentti sekä leikkausvoima. (Fox ym. 

2014, 192; Sarti 2015, 266) 

 

 

KUVIO 22 "Displacement-Based Design (DBD)" menetelmä  (Sarti 2015, 269) 

 

Yksinkertaistetussa mitoituksessa seismiset kuormat eivät ole mitoittavia kuormia 

vaan mitoittavaksi kuormiksi muodostuvat mm. tuulikuormat. Tällöin jäykistyssei-

nille kertyvät kuormitukset voidaan määrittää käyttäen yleisiä jäykistyslaskennan 
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periaatteita jäykän, joustavan tai osittain jäykän välipohjan sekä seinien pituuk-

sien ja jäykkyyksien suhteessa. Aineistossa mainitaankin näiltä osin, että jälkijän-

nitettyjen seinien mitoituksessa voitaisiin noudattaa vähäisesti tai kohtalaisesta 

seismistä toimintaa kokevien alueiden mitoitusperiaatteita jälkijännitetyille puura-

kenteille myös ei seismisillä alueilla (KUVIO 23).  

 

 

KUVIO 23 Yksinkertaistetun mitoituksen kulku muokattu lähteestä (Kovacs, M. & 

Wiebe 2016, 4) 

 

Yhteistä kummallekin päälinjalle on, että juuressa vaikuttavaa kaatavaa moment-

tia pyritään vastustamaan jälkijännityksen ja vaimentimien avulla tai pelkästään 

jälkijännitettyjä jänneteräksiä käyttäen. Tällöin tässä tutkimuksessa keskitytään 

nimenomaan mitoittavien kuormien määrittämisen jälkeiseen tilanteeseen, jossa 

pyritään määrittämään jälkijännitettyjen jänneterästen, kiinnitysten sekä kanta-

vien rakenteiden mitoitusperiaatteita. Perusteluna tälle voidaan nähdä, että mi-

toituksen suorittaminen kyseiseen vaiheeseen saakka on osa normaalia suunnit-

teluprosessia sekä standardien ja ohjeiden kautta määriteltyä. Lukijaa pyydetään 

tällöin tutustumaan tarkemmin jälkijännitettyjen puurakenteiden seismiseen mi-

toitukseen Sartin väitöskirjan kautta (Sarti 2015) sekä seismisten mitoitusmene-

telmien eroihin Foxin, Sullivanin ja Beyer artikkelin kautta (Fox ym. 2014). 

 

16.1 Yksittäisen jälkijännitetyn seinän mitoitus 

 

Yksittäinen jälkijännitetty seinä voidaan mitoittaa käyttäen ”Modified Monolithic 

Beam Analogy (MMBA)” (Sarti 2015; Ganey 2015) tai ”Winkler Spring Analogy 
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(WSA)” (Newcombe 2015; Kovacs & Wiebe 2016; Kovacs 2016) mitoitusmene-

telmillä. Kyseisten mitoitusmenetelmien osalta muodostuu eroja siinä, miten sei-

nän juuren tuen jäykkyys sekä seinän toiminta määritetään. WSA menetelmällä 

tuen jäykkyys muodostetaan seinän materiaaliominaisuuksien sekä suunnittelun 

ja analyysien pohjalta. MBA menetelmässä sen sijaan tuen jäykkyyden määritys 

perustuu kokeelliseen dataan. Kovacs on myös muiden tutkijoiden kuten New-

comben lisäksi tuonut esille huomioita menetelmien osalta. Yhtenä huomiona on, 

että vaikka kummassakin menetelmässä käytetään jousia tukien jäykkyyden 

määrittämiseksi antaa WSA huomattavasti suurempia arvoja jännityksille seinän 

juuressa MMBA: han verrattuna. Osasyynä tähän voidaan nähdä, että MMBA 

menetelmä aliarvioi puun jännityksen sekä viruman johtuen suuremmasta tehol-

lisesta jousen pituudesta tukien jäykkyyden määrityksessä. (Newcombe 2011, 

23, 73; Newcombe 2015, 22; Kovacs 2016, 23, 73) Chen ja Popovski tuovat 

esille, että Pres- Lam järjestelmän osalta MMBA menetelmä aliarvioi järjestel-

mäntoiminnan ja toisaalta WSA menetelmä yliarvioi järjestelmäntoiminnan.  

(Chen, Z. & Popovski 2020, 2-3) Newcombe (2011 ja 2015) esittää seuraavien 

otteiden mukaiset huomiot MBA/MMBA mitoitusmenetelmän osalta, jotka tulisi 

huomioida käytettäessä kyseistä menetelmää. 

 

•Due  to  the  relatively  low  compressive  stiffness of  timber  (com-
pared  to  concrete  and  steel), the  neutral  axis  depth  for  PT  
timber  connections is  highly  variable  within  the  range  of  expected  
connection  rotations.  Hence, the  key  assumption  made by the 
MBA for concrete and steel (that the compressive strain in material 
can be represented  by an equivalent monolithic member) may not 
be  sufficiently accurate.   
• Intuitively  it  is  unreasonable  to  assume  that  the strain in the 
timber at the connection interface is related to the shear span, Lcant 
,and hence the height of the wall, as shown in Equation 1. As the 
height of the wall increases the connection response should not be 
significantly affected.  
• The calibrated effective connection modulus, Econ, and the shear 
span, Lcant, may result in a significant underestimation of the strain in 
the timber. Hence, for a given design level, there may be significantly 
more damage to the wall elements than expected.   
(Newcombe 2011, 208; Newcombe 2015, 22) 

 

Suunnittelija voikin valita kumpaa menetelmää hän käyttää jälkijännitettyjen sei-

nämäisten puurakenteiden mitoituksessa. Tässä tutkimuksessa esitetään suun-

nittelijan käytettäväksi kummallakin mitoitusmenetelmällä tapahtuva mitoituksen 
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kulku käyttäen otsikkoina alkuperäisten lähteiden mukaisia otsikkotasoja. Tällöin 

mitoitus on todennettavissa helpommin alkuperäislähteestä.  

 

Tutkijan näkemys on kuitenkin, että kyseiset mitoitusmenetelmät soveltuvat siir-

tymätilassa (MRT ja MCE (Maximum Credible Event)) olevan seinärakenteen toi-

minnan ja jänneterästen jännitysvoimien arviointiin kuten Sarti toteaa oman me-

netelmänsä osalta väitöskirjassaan.  (Sarti 2015,264) Alkuvaiheen mitoitusmene-

telmien vaiheet soveltuvat tällöin mitoitustilanteisiin, joissa määräävänä ovat 

käyttörajatilan (KRT) siirtymät ja murtorajatilan tarkastelua voidaan käyttää jän-

neteräksen kestävyyden tarkasteluun.  Rajatiloja sekä murtotapoja voidaan ku-

vata kohdan ”16.6 Seinän siirtymätilat sekä rajatilat” mukaisesti.  

 

Harvemmin aineistossa mainittuna mitoitusmenetelmänä voidaan aineiston 

osalta mainita yksinkertaistettu CFE (closed-form equations) menetelmä, joka on 

käytössä Yhdysvaltojen suunnalla. CFE (closed-form expressions) mitoitusme-

netelmä perustuu tartunnattomien jälkijännitettyjen teräsbetonielementtiseinien 

mitoitusperiaatteisiin, jota on tuotu esille mm. Akbaksen väitöskirjassa (Akbas 

2016) sekä sen jälkeisissä julkaisuissa. Menetelmässä tuodaan esille tarkemmin 

eri rajatilojen vaikutusta neutraaliakselin sijaintiin sekä sen kautta momenttikapa-

siteetin suuruuteen eri siirtymätiloissa. Kyseisessä mitoitusmenetelmässä seinän 

juuressa vaikuttava momentti (Mb) arvioidaan eri rajatiloissa huomioiden seinän 

elastiset muodonmuutokset sekä seinän keinunnasta aiheutuva kulmanmuutos.  

(Akbas 2016, 313) Akbaksen esittämää CFE mitoitusmenetelmää voidaan käyt-

tää yksittäiselle tai yhdistetylle jälkijännitetylle seinärakenteelle seinän alapäässä 

vaikuttavan momentin (Mb), leikkausvoiman (Vb) sekä yläpään siirtymän arvioi-

miseksi (Θr) eri rajatilojen/siirtymätilojen suhteen.  (Akbas 2016,436; Akbas ym. 

2017,7). CFE menetelmää ei kuitenkaan käsitellä tarkemmin tässä tutkimuk-

sessa mitoituksen kulun osalta, koska päävaiheet mitoituksessa ovat yhteneviä 

MMBA ja WSA menetelmien kanssa. Suurimpana erona on kahteen edellä mai-

nittuun menetelmään verrattuna ovat tarkemmat neutraaliakselin määritykset ra-

jatilakohtaisen mitoituksen osalta. 
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16.2 Modified Monolithic Beam Analogy (MMBA) 

 

“Modified Monolithic Beam Analogy (MMBA)” juontaa juurensa jälkijälkijännitetty-

jen PRESSS ja Pres-Lam järjestelmien ”Monolithic Beam Analogy (MBA)” mitoi-

tusperiaatteista. Kyseessä on iteratiivinen menetelmä, joka perustuu rakenne-

osan virumaan ja venymään. Tässä menetelmässä oletetaan, että elementin siir-

tymä on yhtä suuri kuin monoliittisella elementillä, mutta myötääminen huomioi-

daan kokoonpuristuman ja myötörajojen kautta (KUVA 24). Tällöin oletetaan, että 

vastaavalla monoliittisella kappaleella ei ole vetolujuutta. Puumateriaalin liittymä-

kohta säilyy elastisella alueella, jolloin voidaan arvioida puun viruma/ kokoonpu-

ristuma myös elementin alapään puristusalueella. Jänneteräs, joka sijaitsee pu-

ristusalueella ei saa jännityshäviöitä kappaleen kokoonpuristuman johdosta.  (Ho 

ym. 2017, 3)  

 

KUVA 24 Modified monolithic beam analogy (a) 0 ≤ θ ≤ θ dec ; (b) θ dec ≤ θ ≤ θ 

y ; (c) θ y ≤ θ ≤ θ u (Ho ym. 2017, 3) 

 

MMBA menetelmällä tehtävää yksittäisen seinän mitoituksenkulkua on kuvattu 

parhaiten Sartin väitöskirjassa (Sarti 2015), jota käytetään pohjana myös tässä 

tutkimuksessa mitoituksen kulun sekä kaavojen osalta. Mitoitusmenetelmää on 

kuitenkin täydennetty Iqbalin, Pampanin ja Buchananin toimesta lisäämällä mo-

menttikapasiteettiin puristusvyöhykkeen kaareutuminen.  (Iqbal ym. 2019) . Sar-

tin menetelmää käytetään kuitenkin pääasiallisena esimerkkinä, koska siinä on 

kuvattu useamman kuin yhden keskeisen jänneteräksen jännitysvoimien mitoi-

tus. Sarti kuvaa mitoituksen kulkua KUVIO 10 mukaisesti. Ennen kyseistä mitoi-

tusprosessia suunnittelija on valinnut alustavat seinien dimensiot ja materiaalit 

perustuen rakennuksen jäykistyslaskennan alustaviin tuloksiin. KUVA 25 sisältää 
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kuviossa 10 esitettyjen mitoitusvaiheiden selitteet, joita käytetään myös tulevissa 

kaavoissa.  

 

KUVA 25 Mitoitusvaiheiden selitteet (Sarti 2015, 278) 

 

 

KUVIO 10 Momenttikapasiteetin määrittäminen MMBA menetelmällä  (Sarti 

2015, 277) 

 

Jotta seinäelementin alareunaan voi syntyä rako tulee kaatavien voimien olla 

suurempia kuin pystyssä pitävien voimien. Jos kaatavat voimat pystytään kumoa-

maan pystyssä pitävillä voimilla ei rakoa synny ja seinä käyttäytyy mastoseinän 
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tapaan. Pystyssä pitävät voimat koostuvat niin aksiaalisista pysyvistä kuormista 

(N) kuin jännitysvoimista. Aksiaalisten pysyvien kuormien resultantin sijaintina 

oletetaan olevan seinän puoliväli leveyssuunnassa (h/2). Pystyssä pitävien voi-

mien (Mdec) suuruus voidaan arvioida tällöin kaavalla 11. 

 

 
𝑀𝑑𝑒𝑐 =

𝑍

𝐴
(𝑇𝑝𝑡0 + 𝑁)  

𝑀𝑏 ≤ 𝑀𝑑𝑒𝑐 =
𝑍

𝐴
(𝑇𝑝𝑡0 + 𝑁) (mitoitustilanne)  

(11) 

 

missä Mdec pystyssä pitävä momentti, seinän alareuna puristettu 

 Mb seinän alapäässä vaikuttava momentti 

Z=W=Wel taivusvastus suorakaiteen muotoisilla kappaleilla bh2/6 

tai I/y. Huomioitava taivutusvastuksen osalta, että ky-

seessä elastinen taivutusvastus, jonka merkintätapa 

vaihtelee maakohtaisesti. 

 A poikkileikkauksen pinta-ala 

 Tpt0  jännitysvoima 

 N aksiaalinen voima pystykuormista 

 

Ei maanjäristykselle alttiilla alueilla käyttörajatila SLS voi olla murtorajatilaa ULS 

määräävämpi mitoitustilanne johtuen mm. tuulikuormista. Kyseisessä tilanteessa 

jälkijännitetyn seinän ei odoteta aiheuttavan myötäämistä vaimentimissa tai, että 

seinän alareunaan perustustasolla muodostuisi rakoa. Tämän takia pystyssä pi-

tävän momentin (Mdec) tulee olla suurempi tai yhtä suuri kuin juuressa vaikutta-

van kaatavan momentin (Mb) kaavan 11 ehdon mukaisesti.  

 

16.2.1 Juuressa oleva raon kulmamuutos radiaaneina θimp 

 

Kulmamuutoksessa otetaan huomioon ulokkeen elastinen taipuma θb (kaava 13), 

leikkaussiirtymä θs (kaava 14) sekä kokonaissiirtymä θw mastoseinärakenteena. 

Tällöin kulmamuutoksen suuruus (θimp) voidaan esittää (kaava 12) muodossa. 

(Sarti 2015, 274,309) Vaihtoehtoisesti suunnittelija voi alustavassa suunnitte-

lussa arvioida siirtymän suuruuden, joka sallitaan seinärakenteelle ja käyttää tätä 

arvioinnissa esim. 1 % kokonaissiirtymä korkeuden suhteessa antaa 1600 mm 

leveälle ja 3000 mm korkealle elementille θimp= ~0,008rad. Tällöin suunnittelija 
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voi määrittää rajoittavaksi tekijäksi kulmamuutoksien osalta esim. käyttörajatilan 

siirtymärajatilat.   

  

 θ𝑖𝑚𝑝 = θ𝑤 − (θ𝑏 + θ𝑠) (12) 

 θ𝑏 =∑
𝐹𝑖ℎ𝑖

3

6𝐸𝑡𝐼

𝑛

𝑖=1

(3 −
ℎ𝑖
ℎ𝑛
) (13) 

 
θ𝑠 =

∑ 𝑉𝑖𝐻𝑖
𝑛
𝑖=1

ℎ𝑛𝐺𝑡𝐴𝑡𝑠
 

(14) 

 

missä θb seinän elastinen taipuma (kulmamuutos) 

 θs seinän leikkaussiirtymä (kulmamuutos) 

θw seinän kokonaissiirtymä (kulmamuutos) 

Fi vaikuttava voima kerroksen i tasolla 

 hi korkeus kerroksen i tasolla 

hn korkeus ylimmän kerroksen tasolla 

Hi seinäelementin kerroskorkeus 

Vi leikkausvoima kerroksen i tasolla 

Et kimmokerroin (puumateriaali) 

Gt liukumoduuli (puumateriaali) 

I jäyhyysmomentti 

Ats leikkauspinta-ala ((2A)/3 suorakaiteenmuotoisille puu-

poikkileikkauksille) 

θimp kokonaiskulmamuutos 

 

16.2.2 Arvioi neutraaliakselin leveys c  

 

Alustavassa vaiheessa neutraaliakselin leveys voidaan arvioida olevan massiivi-

puisilla seinärakenteilla noin 0,3*seinän leveys. Neutraaliakselin sijaintia joudu-

taan lopulta kuitenkin muuttamaan, jotta saavutetaan järjestelmän voimatasa-

paino.  (Sarti 2015, 275,278) Neutraaliakseli on riippuvainen myös materiaaliomi-

naisuuksista sekä massiivipuurakenteilla kuten CLT:llä lamellien ladonnasta. Ky-

seisiä seikkoja käydään tarkemmin läpi kohdassa ”16.7 Neutraaliakselin sijainti 

sekä tukireaktio juuressa”  
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16.2.3 Arvioi tarvittavat jännitysvoimat  

 

Seinän pystyssä pitävä momentti ja jälkijännitysvoima voidaan arvioida seinän 

alapään juuressa vaikuttavan kaatavan momentin kautta (Mb, design base mo-

ment). Sartin menetelmässä annetaan suunnittelijalle mahdollisuus käyttää vai-

mentimia yhdessä jälkijännitettyjen jänneterästen kanssa, joka vaikuttaa raken-

teen palautumisen suhdelukuun β (re-centering ratio) sekä kokonaismomentti-

vastukseen. Suhdeluvun on oltava β>0,5, jotta rakenne palautuu kuormituksen 

jälkeen. β=1,0 tarkoittaa se, ettei seinärakenteessa ole erillisiä vaimennusosia 

kts. kohta 13.  Jälkijännityksen sekä vaimentimien momenttikapasiteetin tarve 

voidaan arvioida kaavalla 15 (Sarti 2015, 275) 

 

 Mpt = β
Mb

Φ
, Ms = (1 − β)

Mb

Φ
 (15) 

 

missä β palautumisen suhdeluku 

Φ lujuusarvon vähennyskerroin HUOM!  Uuden-Seelannin 

NZS3603 mukaisesti ja esim. LVL:lle Φ=0,9 

Mb seinän alapäässä vaikuttava momentti  

Mpt jännitysvoiman tarvittava momenttikapasiteetti 

Ms vaimentimien tarvittava momenttikapasiteetti 

 

Tämän jälkeen voidaan arvioida jälkijännitykselle vaadittava jännitysvoiman suu-

ruus, jolla saadaan toteutettua tarvittava momenttikapasiteetti (Mpt). Sartin esittä-

mässä kaavassa 16 oletetaan jänneterästen olevan keskeisesti sijoitettuna ele-

mentissä  (Sarti 2015, 275) ja käytettäessä ei keskeisiä jänneterästen sijoituksia 

voidaan jännitysvoiman aiheuttama momenttikapasiteetti arvioida huomioiden 

jännitysvoima sekä momenttivarsi (ypt,i) elementin neutraaliakselin suhteen 

((0,3*lw)/3).  

 

 Tpt =
Mpt

𝑙𝑤
2 −

c
3

=
Mpt

0,4lw
, c = 0,3lw (16) 

 

missä Tpt jännitysvoima 
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Mpt jännitysvoiman tarvittava momenttikapasiteetti 

 lw seinän leveys 

 c neutraaliakselin leveys 

 c/3 neutraaliakselin tukireaktion sijainti 

 

Jälkijännitykseen käytettävän jänneteräksen poikkileikkaus voidaan tämän jäl-

keen arvioida ottaen huomioon suunnitteluvaatimukset jänneteräksille. Jännete-

räksien tulee toimia kuitenkin kimmoisten muodonmuutosten alueella ja myötää-

mistä saisi tapahtua ainoastaan äärimmäisessä maanjäristys tai onnettomuusti-

lanteessa. Tämä voidaan saavuttaa sillä, että jännitykset rajoitetaan olemaan 70 

% jänneteräksen myötörajasta (fpy). Huomioitavaa on, että ulkomaisissa läh-

teissä käytetään fpy:stä termiä myötöraja jolle eurokoodeissa käytetään vetolu-

juuden fpk, 0,1 rajaa fp0,1k.  Tällöin poikkileikkausala (Apt) on kaavan 17 mukai-

nen. Tutkijan näkemyksenä on kuitenkin, että ei seismisillä alueilla kuten Suo-

messa voidaan käyttää suurempaa jännitysarvoa kuin 0,7fpy. Tällöin suosituk-

sena on käyttää lujuusluokkaa vastaavaa eurokoodin mukaista FRd mitoitusarvoa 

tai jänneteräksen ETA:ssa mainittua suurinta jännitysvoiman mitoitusarvoa.  

 

 Apt =
Tpt

0,7fpy
 (17) 

 

missä Apt jänneteräksen poikkileikkauspinta-ala 

 Tpt  alustava jännitysvoima 

 fpy jänneteräksen myötöraja (yield stress) 

(fpy (ACI)=fp0,1k (EN 1993)) 

   

Seinän kulmamuutoksesta aiheutuu se, että jänneteräs saa venymän kyseisessä 

tilanteessa (Δpt) vaikuttaen jännitysvoimiin jänneteräksen jännitysvoimaa nosta-

vana tekijänä (ΔTpt). Tällöin todellisessa jännitysvoimassa tulee huomioida kysei-

nen lisä, joka voidaan tehdä kaavojen 18,19 ja 20 mukaisesti. Tarvittava jännitys-

voima (Tpt0) on tällöin alustavan jännitysvoiman sekä jännityslisän erotus (Kaava 

20).  
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 Δpt = θimp (
𝑙𝑤
2
− c) = 0,2θimp   (c = 0,3h ja ypt,i = (

h

2
− c)) (18) 

 
ΔTpt = Δεpt,iEptApt     (Δεpt,i =

Δpt

lub
) 

(19) 

 𝑇𝑝𝑡0 = 𝑇𝑝𝑡 − ΔTpt (20) 

 

missä Tpt0 jännitysvoima suunnitteluarvo 

 Tpt jännitysvoima 

 ΔTpt jännitysvoiman muutos 

 Δpt jänneteräksen venymän pituudenmuutos 

 θimp kokonaiskulmamuutos 

 lw seinän leveys 

 c neutraaliakselin leveys 

 lub jänneteräksen tartunnaton pituus 

 Ept jänneteräksen kimmokerroin 

 Apt jänneteräksen poikkileikkauspinta-ala 

Δεpt,i jänneteräksen viruma 

 

Tarkennetussa suunnitteluvaiheessa jännevoimat voidaan arvioida käyttäen hy-

väksi jänneterästen todellisia sijainteja. Tällöin kaavassa 18 ja 19 käytetään jän-

neteräksen momenttivarren ypt,i todellista pituutta. Yksittäisen jänneteräksen jän-

nitysvoima on tällöin jännitysvoiman sekä alustavan jännitysvoiman summa kaa-

van 21 mukaisesti. Samaan lopputulokseen päästään myös jättämällä keskei-

sellä jänneteräksellä toteutetun seinärakenteen tarkastelu pois ja tekemällä jän-

nevoiman tarkastelu suoraan todellisia sijainteja käyttäen kaavoilla 18,19 ja 20.  

 

 𝑇𝑝𝑡,𝑖 = 𝑇𝑝𝑡0 + ΔTpt,i (21) 

 

missä Tpt,i yksittäisen jänneteräksen jännitysvoima 

 Tpt0 jännitysvoima suunnitteluarvo 

 ΔTpt,i yksittäisen jänneteräksen jännitysvoiman muutos 

 

Vaimentimien vastustava voima voidaan arvioida jakamalla vaimentimien tarvit-

tava momenttikapasiteetti kunkin vaimentimen momenttivarren pituudella.  (Sarti 

2015, 276) Vaimentimien mitoitusta ei käydä tämän tutkimuksen yhteydessä läpi, 
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koska kyseisiä järjestelmän toteutustapoja on lukuisia ja Suomen alueella kyseis-

ten vaimentimien käyttöä ei nähdä tutkimusaineiston pohjalta tarpeelliseksi. (Gra-

nello, Gabriele ym. 2020) Jos vaimentimia halutaan käyttää osana pystyssä pitä-

vää momenttikapasiteettia, suoritetaan niiden virumien ja vaikuttavien voimien 

arviointi Sartin mainitseman menetelmän mukaisesti. Vaimentimen tai kiinnitti-

men kohdalla oleva raon/venymän suuruus voidaan arvioida kaavan 22 mukai-

sesti. (Sarti 2015, 279) 

 

 
∆s,i= θimp(ys,i − c) 

∆′s,i = θimp(c−y′s,i) 
(22) 

 

missä ∆s,i vaimentimen tai kiinnityksen kohdalla oleva venymä 

θimp kokonaiskulmamuutos 

 c neutraaliakselin leveys 

 ys,i vaimentimen etäisyys puristuspuolen nurkasta 

 y’s,i vaimentimen etäisyys vetopuolen nurkasta 

 

16.2.4 Mitoita puurakenteen rasitukset, viruma sekä vaikuttava voima  

 

Viruman arviointi puurakenteelle suoritetaan MMBA menetelmän mukaisesti, jol-

loin siirtymän oletetaan keinuvalla rakenteella olevan sama kuin monoliittisella 

rakenteella.  (Sarti 2015, 152,281) Tällöin viruman arviointiin voidaan käyttää 

kaavaa 23. 

 

 εt = c(
3θimp

Lcant
+Φdec) (23) 

 Φdec =
Mdec

EconI
 (24) 

 

missä εt puurakenteisen seinän venymä 

Econ kimmokerroin jossa huomioidaan jäykkyyden vähennys,  

joka on jälkijännitetyillä puurakenteilla 0,5E tai 0,7E 

 Φdec kokoonpuristumasta aiheutuva kaareutuma 

 I jäyhyysmomentti 
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Lcant momenttivarren tehollinen pituus kts. kaava 25 ja KUVA 

26 

 

KUVA 26 Momenttivarren tehollisen pituuden määritys  (Sarti 2015, 153) 

 

Tehollisen momenttivarren pituus (Lcant) on riippuvainen kuormien jakautumisesta 

rakenneosalle ja seinämäisellä rakenteella keskikohdan voidaan olettaa sijaitse-

van kuormituksien painopisteessä. Tämä painopiste voidaan määrittää kaavalla 

25. Seismisten kuormien voidaan olettaa vaikuttaa kolmiomaisesti, jolloin mo-

menttivarren teholliseksi pituudeksi voidaan olettaa 0,75*kokonaiskorkeus (Sarti 

2015, 153) 

 

 

missä Fi vaikuttava voima kerroksen i tasolla 

 hi kerroksen korkeusasema kerroksen i tasolla 

 n kerrosten kokonaismäärä 

 

Seinän juuressa vaikuttavan kokonaisvoiman jakauma voidaan olettaa kol-

miomaiseksi, jolloin seinän juuressa oleva voima (Ct) voidaan laskea käyttäen 

kaavaa 26. 

 

 

 

 Lcant =
∑ 𝐹𝑖ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1

 (25) 
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missä Ct seinän juuressa vaikuttava tukivoima 

Econ tehollinen kimmokerroin (0,7E (Sarti 2015) 0,55E (Iqbal 

ym. 2019)) 

 εt seinän venymä 

 b seinän paksuus 

 c neutraaliakselin leveys  

 

16.2.5 Tarkasta tasapainoehdon toteutuminen  

 

Jotta voidaan varmistua, että kaatavat voimat saadaan kumottua valitulla jälkijän-

nitettyjen jänneterästen sekä vaimentimien yhdistelmällä tulee kaavassa 27 ole-

van ehdon toteutua. Jos tasapainoehto ei toteudu tulee neutraaliakselin sijaintia 

muokata iteratiivisesti, kunnes ehto toteutuu tai käytetään vaihtoehtoisesti puris-

tusvyöhykkeen painopisteen sijaintia. (Sarti 2015, 153,282) 

 

 

missä Ct seinän juuressa vaikuttava voima 

 Ts,i vetopuolen vaimentimien kapasiteetti 

 Cs,i puristuspuolen vaimentimien kapasiteetti 

 Tpt,i jänneteräksen jännitysvoima 

 N aksiaalinen voima (pystykuormista) 

 

Jos seinärakenteessa ei käytetä vaimentimia, supistuu kaavasta pois vaimenti-

mien kapasiteettien huomiointi.  

 

16.2.6 Määritä rakenteen momenttikapasiteetti  

 

Lopuksi tarkastetaan jälkijännitettyjen jänneterästen, pysyvien kuormien ja mah-

dollisesti käytettyjen vaimentimien pystyssä pitävä momentti jännitysvoimista 

sekä ankkuroinnista, jota verrataan kaatavaan momenttiin (kaava 28a). Momen-

tin oletetaan vaikuttavan seinän puolivälin kohdalla huomioiden jännitysvoimat 

 𝐶𝑡 = 0,5𝐸𝑐𝑜𝑛휀𝑡𝑏𝑐 (26) 

 −𝐶𝑡 +∑ 𝑇𝑠,𝑖
𝑛𝑠

𝑡=1
−∑ 𝐶𝑠,𝑖

𝑛𝑠

𝑡=1
+∑ 𝑇𝑝𝑡,𝑖

𝑛𝑝𝑡

𝑖=1
+ 𝑁 (27) 
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(Tpt,i), aksiaaliset voimat (N), puristuspuolen vaimentimien kapasiteetti (Cs,i) sekä 

vetopuolen vaimentimien kapasiteetti (Ts,i). Kyseessä on tällöin momenttikapasi-

teetti siirtymätilassa ja seinän ollessa keinuntavaiheessa.  

 

 

Tämän jälkeen suoritetaan seinien kestävyyden tarkastus normaalin seinäraken-

teen mukaisesti. Sarti ei ota sen suuremmin kantaa seinärakenteen nurjahduk-

seen jännitysvoimien vuoksi tai miten pistemäinen voima tulisi huomioida seinän 

mitoituksessa. Näitä tekijöitä pyritään tarkentamaan enemmän tässä tutkimuk-

sessa. Seinärakenteen vaakasuuntaisten siirtymien määritystä tarkastellaan tar-

kemmin kohdassa ”16.10 Siirtymien arviointi seinärakenteelle”  

 

Kuten aikaisemmin on mainittu Iqbal ja kumppanit ovat esittäneet momenttikapa-

siteetin arvioimiseen käytettäväksi myös lujuuden vähennyskertoimen (ϕ) huo-

mioivan kertoimen käyttöä.  (Iqbal ym. 2019) Tällöin kaava 28a saa muodon kaa-

van 28b mukaisesti. Lujuuden vähennyskerroin huomioidaan Sartin mukaisessa 

mitoitusmenetelmässä määritettäessä tarvittavaa momenttikapasiteettia kaavalla 

15, jolloin kerrointa ei tulisi käyttää Sartin ja Iqbalin menetelmien välillä ristiin.   

 

 

missä ϕ lujuusarvon vähennyskerroin ϕ=0,85 (Sarti, F. ym. 2012) 

 Econ tehollinen kimmokerroin (0,55E) 

 b seinän leveys 

 h seinän korkeus 

 

 

 

 

𝑀𝑏 ≤ 𝑀𝑐𝑜𝑛=∑ 𝑇𝑝𝑡,𝑖
𝑛𝑝𝑡

𝑖=1
(𝑦𝑝𝑡,𝑖 −

𝑐

3
) +∑ 𝑇𝑠,𝑖

𝑛𝑠

𝑡=1
(𝑦𝑠,𝑖 −

𝑐

3
)

−∑ 𝐶𝑠,𝑖 (𝑦′𝑠,𝑖 −
𝑐

3
)

𝑛𝑠

𝑡=1
+𝑁 (

ℎ

2
−
𝑐

3
) 

(28a) 

 

𝑀𝑐𝑜𝑛=𝜙 [∑ 𝑇𝑝𝑡,𝑖
𝑛𝑝𝑡

𝑖=1
(𝑦𝑝𝑡,𝑖 −

𝑐

3
) +∑ 𝑇𝑠,𝑖

𝑛𝑠

𝑡=1
(𝑦𝑠,𝑖 −

𝑐

3
)

−∑ 𝐶𝑠,𝑖 (𝑦′𝑠,𝑖 −
𝑐

3
)

𝑛𝑠

𝑡=1
+ 𝑁 (

ℎ

2
−
𝑐

3
)] 

(28b) 
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16.3 Winkler Spring Analogy (WSA) 

 

Winkler Spring Analogy (WSA) perustuu siihen, että seinän alapään tuet esite-

tään joukkona jousitukia, joiden aksiaalinen jäykkyys on kaavan 29 mukainen  

(Kovacs 2016, 77). Kyseistä menetelmää käyttäen voidaan kuvata tarkemmin 

juuressa esiintyvää tukireaktiota sekä jänneteräksessä esiintyvää jännevoimaa 

seinän keinuntavaiheessa, kun kaatava momentti ylittää pystyssä pitävän mo-

mentin suuruuden. 

 

 

KUVA 27 Seinän alapään tukien määritys ja Winglerien jousijäykkyys eri lasken-

tamalleille a. MBA ja b. WSA  (Kovacs 2016, 19) 

 

Tällöin WSA mallissa tuen jäykkyys määritetään käyttäen seinän materiaaliomi-

naisuuksia ja suunnittelun sekä analyysien tuloksia. Toisaalta menetelmä on 

käyttökelpoisin silloin kun poikkileikkaus ei ole enää täysin puristettu, vaan siirty-

mätila on päässyt tapahtumaan ja esiintyy nostetta. Ennen nosteen tapahtumista 

normaalit Bernoullin oletukset ovat sovellettavissa. (Newcombe 2015, 22) 

 

Tämä on nähtävissä tehollisen jakautumispituuden osalta, johon vaikuttaa suu-

resti seinän leveyden sekä neutraaliakselin suhde (lw/c). Kyseisessä menetel-

mässä tehollinen korkeus (Leff) määritellään huomioiden jännitystasot seinän ala-

pään juuressa siirtymätilassa (MRT). Kyseinen suhdeluku on kuitenkin Newcom-

ben (Newcombe 2011) mukaan pätevä ainoastaan, kun viruma on kaksinkertai-

nen myötörajaan nähden.  Kun suhdeluku kasvaa jännitykset juuressa tulevat 

suuremmiksi johtaen aksiaalisen jäykkyyden pienenemiseen sekä tehollisen ja-

kautumispituuden kasvamiseen. Tällöin Leff tulisi huomioida iteratiivisesti neut-
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raaliakselin muuttuessa vaatien useita iteraatioita siirtymätilan eri vaiheissa, jol-

loin Leff voidaan olettaa vain äärimmäisen siirtymätilan neutraaliakselin c suhteen 

kaavan 31 mukaisesti.  (Newcombe 2015, 24) 

 

 

missä Kwinkler Spring jousijäykkyys 

 E kimmokerroin (huomioiden syysuunta) 

 Leff tehollinen jakautumispituus 

 Aspring  jousien pinta-ala 

 lw seinän leveys 

 tw seinän paksuus 

 ns jousien lukumäärä 

 c neutraaliakselin leveys 

 

Alustavassa suunnittelussa yksittäisen seinän pystyssä pitävä momentti (OT-

Mresist approx.) sekä tarvittava jännitysvoima (Tp,init) voidaan arvioida olettamalla jän-

neteräksien olevan keskeisesti sijoitettuna seinässä. Tällöin yhden yksittäisen 

seinän momenttikapasiteetti voidaan arvioida kaavalla 32. Kyseisen yksittäisen 

seinän momenttikapasiteettia verrataan koko rakennuksen kaatavaan moment-

tiin, jotta saadaan selville tarvittavat alustavat jänneteräksellä varustettujen sei-

nien määrät. (Kovacs 2016, 40) 

 

 

missä OTMresist,approx.Pystyssä pitävä momentti  

(OTM=Overturning moment) 

 lw seinän leveys 

 TPT,init. alustava kokonaisjännitysvoima 

 

 𝐾𝑊𝑖𝑛𝑘𝑙𝑒𝑟 𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝐸𝐴𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔
𝐿𝑒𝑓𝑓

 (29) 

 𝐴𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑙𝑤𝑡𝑤
𝑛𝑠

 (30) 

 𝐿𝑒𝑓𝑓 = 120 (
𝑙𝑤

𝑐
− 1) (31) 

 𝑂𝑇𝑀𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡,𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥. =
𝑙𝑤
2
(𝑇𝑃𝑇,𝑖𝑛𝑖𝑡.) (32) 
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Seinien dimensioiden valinta suoritetaan alustavan jäykistyssuunnittelun mukai-

sesti ja jänneterästen poikkileikkaukset voidaan määrittää kaavan 17 mukaisesti 

tai käyttämällä järjestelmätoimittajan tietoja. Alustavien seinädimensioiden sekä 

jänneterästen valinnan jälkeen voidaan suorittaa yksittäisen seinän osalta tarken-

nettu mitoitus Kovacsin esittämän mitoitusprosessin mukaisesti KUVIO 11. Tässä 

tutkimuksessa esitetään vaiheittain kyseinen mitoitusprosessi ja selkeyden 

vuoksi otsikkotasot noudattavat alkuperäislähdettä. On kuitenkin huomioitava, 

että Kovacsin esittämä mitoitusmenetelmä on tehty CLT seinärakenteita ajatel-

len, mutta periaatteita voidaan käyttää myös muille massiivipuuseinärakenteille. 

Tällöin tulee huomioida puumateriaalin syysuunnat materiaaliominaisuuksien 

osalta. Kulmamuutoksen arvot tulee ilmoittaa radiaaneina.  

 

 

KUVIO 11 WSA mitoitusprosessin kuvaus  (Kovacs 2016, 51) 

  

16.3.1 Arvioi seinän juuressa esiintyvä kulmamuutos θcon  

 

 

KUVA 28 Jännityksen ja viruman profiili seinän juuressa  (Kovacs 2016, 52) 

 

Alkuvaiheessa seinän kulmamuutos voidaan arvioida keinunnan aiheuttaman 

kulmamuutoksen θcon kautta (KUVA 28). Seinän yläpään siirtymän arvona voi-

daan käyttää suunnittelussa asetettua raja-arvoa ja kulmamuutos voidaan rat-

kaista tällöin geometrisesti. Suunnittelija voi myös arvioida alkuvaiheessa seinän 
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alapään kulmamuutoksen käyttäen Newcomben esittämää kokonaiskulmamuu-

toksen θimp kaavaa 33 (Newcombe 2015, 24), jolloin kulmamuutoksessa huomi-

oidaan niin taipumasta (θf) kuin leikkaussiirtymästä (θs) aiheutuvat muodonmuu-

tokset kokonaiskulmanmuutosta pienentävinä tekijöinä. (Newcombe 2011, 212-

213; Newcombe 2015, 24) Kyseisten muodonmuutosten osuus ei kuitenkaan ole 

huomattava lähes jäykkinä kappaleina nurkan ympäri kaatuvilla massiivipuusei-

nillä kuten LVL:llä ja CLT:llä kun korkeuden ja leveyden suhde on pieni. Sen si-

jaan hoikilla mastomaisilla rakenteilla osuus on merkittävämpi.  

 

 

missä θimp kokonaiskulmanmuutos (vaihtoehtona θcon:lle) 

 θf taipumasta aiheutuva kulmanmuutos 

 θs leikkaussiirtymästä aiheutuva kulmanmuutos 

 ∆tot seinän yläpään kokonaissiirtymä 

 ∆f seinän yläpään siirtymä taipumasta 

 ∆s seinän yläpään leikkaussiirtymä 

 H seinän korkeus 

 F vaakavoima 

 Asw leikkauspinta-ala 

 lw seinän leveys 

 tw seinän paksuus 

 

16.3.2 Arvioi neutraaliakselin leveys ja määritä Winkler jousen pituus  

 

Alkuvaiheen suunnittelussa neutraaliakselin voidaan olettaa olevan kahta jänne-

terästä käytettäessä toisen jänneteräksen etäisyyden verran tai yhden keskeisen 

jänneteräksen tapauksessa c=0,3*seinän leveys (KUVA 29). (Kovacs 2016, 44) 

Winkler jousen tehollinen pituus voidaan arvioida käyttäen kaavaa 31. 

 θimp =
∆tot
H
− (θf + θs) (33) 

 θf =
∆f
H
=
FH2

GAsw
 (34) 

 θs =
∆s
H
=

F

GAsw
 (35) 

 Asw =
2

3
𝑙𝑤𝑡𝑤 (36) 
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KUVA 29 Neutraaliakselin oletettu sijainti a. oikeanpuoleisin tapaus koko poikki-

leikkaus puristettua ja keskellä siirtymätilassa (Sarti 2015) b. usean jänneteräk-

sen tapauksessa siirtymätilassa  (Kovacs 2016, 45) 

 

Newcomben   esittämässä WSA- menetelmässä neutraaliakselin sijainti voidaan 

määrittää käyttäen kaavaa 39, jossa seinän tehollinen pituus (Le) on määritetty 

analysoimalla FEM-malleja. Kyseisiä FEM- malleja tulkitsemalla oli pääteltävissä, 

että seinän leveyden (lw) ja neutraaliakselin (c) välinen suhdeluku kasvaa, kun 

jännitykset seinän juuressa kasvavat johtaen vähentyneeseen aksiaaliseen jäyk-

kyyteen sekä tehollisen leveyden kasvamiseen. (Newcombe 2011, 216-217) 

 

 

missä c seinän neutraaliakselin leveys 

 Le seinän tehollinen leveys 

 ∑N pystyvoimien resultantti 

 lw seinän leveys 

 Ew seinämateriaalin kimmokerroin 

 tw seinän paksuus 

 θimp seinän kokonaiskulmamuutos 

 

Kyseisellä tavalla neutraaliakselin sijainti tulee määrittää iteratiivisesti, koska niin 

seinän tehollinen leveys (Le) sekä seinän kokonaiskulmamuutos ovat riippuvaisia 

 𝑐 = (
𝐿𝑒 ∑𝑁

𝜃𝑖𝑚𝑝𝐸𝑤𝑡𝑤
)

0,5

 (37) 

 ∑𝑁 = 𝑇𝑃𝑇 +𝑁𝐺 (38) 

 𝐿𝑒 = 65 (
𝑙𝑤
𝑐
− 1) (39) 
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neutraaliakselin leveydestä. Tarkempaa pohdintaa neutraaliakselin määrityk-

sestä sekä vaikuttavista tekijöistä on kohdassa ”16.7 Neutraaliakselin sijainti 

sekä tukireaktio juuressa”. 

 

16.3.3 Määritä seinän alapään juuressa vaikuttava viruma sekä voimat  

 

Seinän alapäässä vaikuttava viruma määritellään seinän kulmamuutoksen, ma-

teriaalin myötörajan sekä Winklerin jousen tehollisen pituuden kautta. Tällöin 

puumateriaalin viruma saa kaavan 40 mukaisen muodon.  (Newcombe 2011, 

223; Kovacs 2016, 53-54) 

 

 

missä ε puumateriaalin venymä 

 θcon kulmamuutos (vaihtoehtoisesti θimp) 

 cyield puumateriaalin viruma (puristumasta)  

σc puumateriaalin puristusjännitys 

 Leff tehollinen jakautumispituus 

 E kimmokerroin 

 

Kovacs ei mainitse pro gradu työssään (Kovacs 2016) juuressa vaikuttavan jän-

nityksen laskemisperiaatetta vaan mainitsee tämän olevan ratkaistavissa käyt-

täen jännityksen ja viruman bi-lineaarista suhdetta. Tällöin jännityksen (σy/ft(y) 

merkintätavan mukaan) ratkaisemiseen on mahdollista käyttää mm. Newcomben 

WSA menetelmälle mainittua kaavaa 42.  (Newcombe 2015, 22-23) 

 

 

missä ft(y)= σy vaikuttava jännitysvoima 

 θimp kokonaiskulmamuutos  

 Leff  tehollinen jakautumispituus 

 ε = θcon cyield Leff⁄  (40) 

 cyield = σc E⁄  (41) 

 ft(y) = (
θimp

Leff
+Φdec) E ∗ y            , y = 0 → c (42) 

 Φdec =
2∑Ndec
Etwlw2

 (43) 
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 E kimmokerroin 

y tukireaktion etäisyys neutraaliakselin leveydellä HUOM! 

y=0 

∑Ndec Aksiaalisten voimien summa 

Iw seinän jäyhyysmomentti 

lw seinän leveys 

 

Tämän jälkeen seinän alapään juuressa vaikuttava tukivoima sekä tukireaktion 

sijainti neutraaliakselilla voidaan arvioida siirtymätilassa kaavoilla 44 ja 45, jotka 

ovat päteviä myös vähäisille seinän siirtymille. Kovacs kuitenkin huomauttaa, että 

kyseisiä kaavoja tulisi hieman muokata kyseiselle tilanteelle. Kaavojen käyttö on 

myös rajoitettu tilanteeseen, jossa seinän juuressa on tapahtunut myötäämistä 

(puristuskapasiteetin ylittyminen) eli lähinnä murtorajatilan (MRT) jälkeen.  (Ko-

vacs 2016, 54) 

 

 

missä C2 tukireaktio (puristus) juuressa (MRT) 

 σy vaikuttava jännitysvoima 

 cyield puumateriaalin viruma (puristumasta) 

 c neutraaliakselin leveys 

 tw seinän paksuus 

 ycent tukireaktion sijainti 

 

Newcombe (Newcombe 2015, 23) esittää tukireaktion (C) ratkaisemiseksi kaa-

vasta 44 poikkeavaa muotoa, jossa tukireaktio voidaan ratkaista myös käyttäen 

kulmamuutosta sekä juuressa esiintyvän kaareutuman kautta kaavan 46 muo-

dossa.  

 

 

 

 C2 = tw∫ ft(y)dy
c

0

= tw [σy
cyield

2
+ σy(c − cyield)]  , c ≥ cyield  (44) 

 ycent =
tw
Cc
[σy

cyield
2

3
+ σy (

c2

2
−
cyield
2

2
)] (45) 
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Jos seinässä ei ole vielä tapahtunut siirtymätilaa ja rakoa ei ole muodostunut sei-

nän alapäähän, voidaan tukireaktio juuressa arvioida kaavan 47 mukaan. Tällöin 

tukireaktion sijainti on etäisyydellä ycent=1/3*lw kaatumiskiertopisteestä eli nur-

kasta päin. Kovacsin kaavaa on tässä tutkimuksessa muokattu sisältämään use-

ampi kuin kaksi jännitysvoimaa seinässä yhtälöllä ”nTPT,init”.  (Kovacs 2016, 44) 

 

 

missä C1 tukireaktio (puristus) juuressa (KRT) 

 Fy seinään vaikuttavat aksiaaliset kuormat  

n jänneterästen lukumäärä  

 TPT,init jännitysvoima (OMT ja Mcon mukaan) 

 

16.3.4 Määritä tarvittavat jännitysvoimat sekä siirtymätilan vaikuttava jän-

nitysvoima 

 

Jotta siirtymätilassa vaikuttavat jännitysvoimat voidaan määrittää, tulee jännete-

räksille olla tiedossa tarvittava jännitysvoima (TP,init) sekä momenttikapasiteetti 

(Mcon,design), joka on riittävä kaatavan momentin kumoamiseksi (OTM). Alkuvai-

heessa kun alapäähän muodostuu rako ja keinuntaliike alkaa voidaan seinään 

kohdistuvien kuormien resultantin (mm. omapaino) olettaa olevan seinän kes-

kellä. Käytettäessä kahta jänneterästä saa puristuspuolella oleva jänneteräs pie-

niä jännityshäviöitä, mutta vetopuolella olevassa jänneteräksessä jännitykset sen 

sijaan lisääntyvät. Tällöin voidaan olettaa näiden ilmiöiden tasaavan toisiaan ja 

jännitysvoimana voidaan käyttää suunniteltua arvoa (TP,init).  (Kovacs 2016, 45) 

Toisaalta kokoonpuristuman vaikutus on niin pieni jännityshäviöihin, että sen vai-

kutus voidaan jättää myös jo sen takia huomioimatta alkuvaiheen rajatiloissa.  

 C2 = (
𝜃𝑖𝑚𝑝
𝐿𝑒

+Φdec)
𝐸𝑡𝑤𝑐

2

2
 (46) 

 𝐶1 = 𝐹𝑦 + 𝑛𝑇𝑃𝑇,𝑖𝑛𝑖𝑡  (47) 
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KUVA 30 a. Havainnekuva siirtymän/keinunnan alkaessa b. Jännitysvoimien ke-

hittyminen  (Kovacs 2016, 45) 

 

Seinän momenttikapasiteetti arvioidaan niin, että kaatumiskiertopisteen olete-

taan sijaitsevan neutraaliakselin tukipisteessä. Tällöin momenttikapasiteetti 

(Mcon,design) sekä tarvittava jännitysvoima (TPT,init) voidaan laskea Kovacsin  mu-

kaan (Kovacs 2016, 46). Kaavoilla saadaan selville suunnitteluarvoja (OTM) vas-

taavat mitoitusarvot. Tällöin suunnittelussa käytetään KRT ja MRT tilan mitoitus-

arvoja ja kuormitusyhdistelmiä riippuen siitä kumpaa tilannetta halutaan tarkas-

tella. Suosituksena on käyttää MRT tilan mitoituskuormia.  Kovacsin ja Newcom-

ben kaavaa on tässä tutkimuksessa muokattu sisältämään useampi kuin kaksi 

jännitysvoimaa seinässä yhdistämällä seinien jännitysvoimat sekä jänneterästen 

sijainnit. Muutokset kaavoissa ”Mcon, desing” osalta muotoon ” ∑ 𝑇𝑃𝑇,𝑖𝑛𝑖𝑡,𝑖𝑑𝑃𝑇,𝑖
𝑛
𝑖=1 ” 

(alkuperäinen TPT,init*dPT1+TP,init*dPT2) sekä TP,init osalta muotoon ” ∑ 𝑑𝑃𝑇,𝑖
𝑛
𝑖=1 ” (al-

kuperäinen dPT1+dPT2) (Kovacs 2016, 46) Tämä on myös linjassa Newcomben 

väitöskirjan kanssa  (Newcombe 2011, 228) 

 

 

 

missä Mcon,design momenttikapasiteetti suunnitteluarvo 

 Fy seinään vaikuttavat aksiaaliset kuormat 

 lw seinän leveys 

 C1 tukireaktio (puristus) juuressa  

 c neutraaliakselin leveys 

 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 = 𝐹𝑦 (
𝑙𝑤

2
−
𝑐

3
) + (∑𝑇𝑃𝑇,𝑖𝑛𝑖𝑡,𝑖𝑑𝑃𝑇,𝑖

𝑛

𝑖=1

) − 𝐶1
𝑐

3
 (48) 

 𝑇𝑃𝑇,𝑖𝑛𝑖𝑡 =
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑔 − 𝐹𝑦 (

𝑙𝑤
2 −

𝑐
3)

∑ 𝑑𝑃𝑇,𝑖 −
2𝑐
3

𝑛
𝑖=1

 (49) 
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 TPT,init jännitysvoiman suunnitteluarvo 

TPT,init,i          jännitysvoiman suunnitteluarvo  

jänneteräksessä i 

dPT,i              jänneteräksen i etäisyys kaatumiskiertopisteestä  

eli ypt,i-c missä ypt,i on jänneteräksen etäisyys  

nurkkapisteestä 

 

Käytettäessä vaimentimia hybridirakenteena voidaan käyttää Newcomben esit-

tämää kaavaa, jossa seinän momenttikapasiteetti muodostuu niin vaimentimien 

kuin jänneterästenkin pystyssä pitävästä momentista huomioiden momenttivar-

ren pituus neutraaliakselin tukipisteestä. Tämä tapahtuu lisäämällä ne Mcon ka-

pasiteettiin (∑(i=1)Ts*dPT,i missä Ts on ankkurointikapasiteetti kiinnitysosalle tai 

vaimentimelle.  (Newcombe 2011, 223-225) 

 

Kun seinän kaatavat voimat ovat suurempia kuin pystyssä pitävät momentit ai-

heutuu seinän alapäähän suurempi kulmamuutos alustavaan vaiheeseen verrat-

tuna. Tällöin seinärakenteen siirtymät aiheuttavat jänneteräkseen lisäjännityksiä 

sekä neutraaliakselin c leveys pienenee suuremman keinumisliikkeen vuoksi lä-

hentyen seinän nurkkapistettä. Tällöin vetovyöhykkeellä olevan jänneteräksen 

etäisyys kaatumispisteestä muuttuu vaikuttaen kulmamuutoksen suuruuteen. 

 

KUVA 31 Jänneteräksen venymä sekä siirtymätila (MRT) a. havainnekuva (muo-

kattu lähteestä)  (Kovacs 2016, 55) 

 

MMBA menetelmässä jänneteräksen lisääntyneet jännitysvoimat arvioidaan jän-

neteräksen pituudenmuutoksen sekä viruman kautta (Sarti 2015) kuten aikaisem-
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missa kohdissa on osoitettu. Kovacs tuo kuitenkin esille, että kyseinen jännitys-

voiman lisäyksen arviointitapa aliarvioisi kyseisen voiman kokeellisiin tuloksiin 

verrattaessa. Hän ehdottaa, että jännitysvoimassa tulisi ottaa huomioon alareu-

nan rako (∆yPT,i kaava 50) lisäksi elementin vaakasuuntainen siirtymä (∆χPT) 

kaava 51 sekä seinän kokoonpuristuma (∆T,relax kaava 52).   

 

 

missä  ∆𝑦𝑃𝑇,𝑖 alareunan raon suuruus 

 ∆χPT vaakasuuntainen siirtymä 

 ∆T,relax puukappaleen kokoonpuristuma 

 θcon kulmamuutos (tai vaihtoehtoisesti θimp) 

 θroof sallittu seinän yläpäänsiirtymä 

dPT,i jänneteräksen i etäisyys kaatumiskiertopisteestä 

TPT,init jännitysvoiman suunnitteluarvo 

 Fy seinään vaikuttavat aksiaaliset kuormat 

 Aw seinän poikkileikkausala 

 E kimmokerroin 

 hw seinän korkeus 

 

Näiden pohjalta Kovacs on johtanut yleisen pituuden muutoksen ΔLi kaavan 53 

sekä lopullisen siirtymätilassa vaikuttavan jännitysvoiman PTfinal,i kaavan 54. 

 

 

 

missä ∆𝑦𝑃𝑇,𝑖 alareunan raon suuruus 

 ∆χPT vaakasuuntainen siirtymä 

 ∆T,relax seinän kokoonpuristuma 

 ∆yPT,i = θcon ∗ (dPT,i − c) (50) 

 ∆χPT = θroofhw (51) 

 ∆T,relax=
2TPT,init + Fy

AwE
∗ hw (52) 

 ∆𝐿𝑖 = 𝐿𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑖 − 𝐿𝑖𝑛𝑖𝑡 = √(ℎ𝑤 − ∆T,relax − ∆yPT,i)
2
+ ∆χPT − ℎ𝑤 (53) 

 𝑃𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑖 = 𝑇𝑃𝑇,𝑖𝑛𝑖𝑡 +
∆𝐿𝑖
ℎ𝑤

∗ 𝐴𝑃𝐸𝑃𝑇 (54) 
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 hw seinän korkeus 

TPT,init jännitysvoiman suunnitteluarvo 

PTfinal,I siirtymätilassa vaikuttava jännitysvoima 

AP jänneteräksen poikkileikkauspinta-ala 

EPT jänneteräksen kimmokerroin 

i jänneteräksen tunnus  

  

16.3.5 Tarkista tasapainoehdon toteutuminen 

 

Voimatasapainon laskenta voidaan suorittaa samaan tapaan kuin MMBA mene-

telmälläkin ja jos tasapainoehto ei toteudu tulee neutraaliakselin leveys c laskea 

iteratiivisesti ja käyttää sitä laskennassa, kunnes tasapainoehto toteutuu.  

 

16.3.6 Määritä rakenteen momenttikapasiteetti siirtymätilassa 

 

Momenttikapasiteetin laskennassa siirtymätilassa huomioidaan niin jänneteräs-

ten jännitysvoima (PT), vaikuttava aksiaalinen voima (Fy omapainot) kuin tukire-

aktio C (puristus). Ei lineaarisessa vaiheessa seinän keinuntaliikettä momentti-

kapasiteetin oletetaan vaikuttavan seinän leveyden puolivälissä (lw/2). Tällöin vai-

kuttavat voimat tulee huomioida momenttivarren osalta tämän pisteen suhteen. 

Kovacs tuo aksiaalisten voimien kuten omapainon osalta esille sen, että kysei-

senä voimana tulisi huomioida ainoastaan seinän omapaino. Perusteluna tälle 

on, että seinärakenne ja välipohjarakenteet toimivat itsenäisesti keinuntavai-

heessa, jos se on huomioitu detaljiikassa. Aksiaalisen voiman oletetaan vaikutta-

van seinän puolivälin sekä seinän kaatumispainopisteen puolivälissä. Toisaalta 

myöhemmin Kovacs toteaa, että kaatumispiste voidaan olettaa sijaitsevaksi niin 

nurkassa kuin seinän keskelläkin. (Kovacs 2016, 59,60)  

 

Tässä tutkimuksessa kyseiseen aksiaaliseen voimaan suositellaan kuitenkin si-

sällytettäväksi myös muut rakenteiden pysyvät kuormat, koska ei seismisillä alu-

eilla erikseen toimivien järjestelmien käyttöä ei voida nähdä perustelluksi. Kysei-

sille pystyssä pitäville voimille käytetään KRT ja MRT mitoitusarvoja standardien 

mukaisesti. Seinän kaatumispisteenä voidaan käyttää KRT tilassa nurkkapistettä 

ja MRT tilassa seinän keskipistettä.  
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KUVA 32 Seinän momenttikapasiteetin laskentaperiaate siirtymätilassa sekä jän-

nitysvoiman jako voimakomponentteihin (Kovacs 2016, 59) 

 

Poiketen MMBA menetelmästä ja Sartin  (Sarti 2015) esittämästä momenttikapa-

siteetin laskennasta Kovacs tuo esille vaihtoehtoisen menetelmän jänneteräksen 

jännitysvoimien huomioimiseksi. Kovacsin menetelmässä huomioidaan vertikaa-

lisen jännitysvoimakomponentin lisäksi myös jänneteräksen suoristumisesta ai-

heutuva vaakavoimakomponentti. Komponentteihin jako tapahtuu jakamalla siir-

tymätilassa vaikuttava jännitysvoima (PT,final,i) X ja Y suunnan komponenteiksi. 

Komponenteiksi jako voidaan tehdä geometrisia sääntöjä noudattaen tai graafi-

sesti. Kyseinen jännitysvoiman komponentteihin jako lisää seinän momenttikapa-

siteettia, mutta käytettäessä pelkkää jännitysvoiman lopullista arvoa on mitoitus 

varmemmalla puolella. Momenttikapasiteetti voidaan tällöin laskea kaavan 55 

mukaan kun käytetään kahta jänneterästä ja siirtymän vaikuttaessa oikealle.  

(Kovacs 2016,59) 

 

 

missä Mcon seinän momenttikapasiteetti (siirtymätila) 

PTfinal,y jännitysvoiman y- suuntainen komponentti 

PTfinal,x jännitysvoiman x- suuntainen komponentti 

 

𝑀𝑐𝑜𝑛 = 𝐶𝑐 (
𝑙𝑤
2
− 𝑐 + 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡) + 𝑃𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,1,𝑌 (𝑑𝑃𝑇1 −

𝑙𝑤
2
)

− 𝑃𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,2,𝑌 (𝑑𝑃𝑇2 −
𝑙𝑤
2
) + (𝑃𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,1,𝑋 + 𝑃𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,2,𝑋)

∗ ℎ𝑤 − 𝐹𝑦
(𝜃𝑟𝑜𝑜𝑓 ∗ ℎ𝑤)

2
 

(55) 
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hw seinän korkeus 

lw seinän leveys 

ycent tukireaktion sijainti 

dPT,i jänneteräksen i etäisyys kaatumiskiertopisteestä  

Fy seinään vaikuttavat aksiaaliset kuormat 

c neutraaliakselin leveys  

 θroof sallittu seinän yläpäänsiirtymä 

 

Saadusta momenttikapasiteetista voidaan laskea lopulta seinän alapään juu-

ressa vaikuttava leikkausvoima Vb kaavalla 56.  (Kovacs 2016, 60) 

 

Kirjallisuudessa on tällä hetkellä useita variaatioita kummankin tavan mitoituspe-

riaatteesta, jolloin tässä tutkimuksessa ei esitetä kaikkia vaan kootaan pääpiirteet 

mitoituksen kulusta yhteen ja yhteneväisyydet kaavojen välillä. Yleisesti ottaen 

maanjäristyssuunnitteluun käytettyjen mitoitusmenetelmien käyttö perinteisem-

mässä matalien seismisten alueiden suunnittelussa on hyväksyttävää. Tällöin pe-

riaatetasolla on huomioitava suunnittelu ”low- to moderate seismic areas” aluei-

den mukaisilla mitoitusperiaatteilla. Seikkaperäisemmin käsitellään tässä tutki-

muksessa kulmamuutosta sekä neutraaliakselin sijaintia, koska näillä tekijöillä 

nähdään olevan suurin merkitys jännitysvoimien arvioinnissa.  

 

16.4 Jännitystasojen vaikutus momenttikapasiteettiin 

 

Aikaisemmissa kappaleissa käsittelyssä olivat yksittäiset jälkijännitetyt seinära-

kenteet. Korkeassa rakentamisessa tai kerroksittain toteutettavassa rakentami-

sessa käytetään, kuitenkin työteknisistä sekö logistisista syistä useasta seinäele-

mentistä koostuvaa jälkijännitettyä rakennetta. Kyseinen rakenne koostuu tällöin 

pystysuuntaisesti sijoitetuista päällekkäisistä seinärakenteista, joihin muodostuu 

itsenäisesti toimivia keinuvia seinärakenteita sekä kulmamuutoksia elementtien 

välille.  

 

 
𝑉𝑏 =

𝑀𝑐𝑜𝑛

𝐿𝑐𝑎𝑛𝑡
 

Lcant kts. kaava 22 

(56) 
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Akbas on väitöskirjassaan tarkastellut tarkemmin kyseisiä usean jännitystason 

omaavia rakenteina ja hänen työstään voidaan arvioida tarkemmin kyseisten ra-

kenteiden vaikutuksia. Ylemmän liitoksen lujuus ja momenttikapasiteetti ovat riip-

puvaisia seinän alimmassa tasossa/ juuressa olevasta seinän lujuudesta sekä 

momenttikapasiteetista. Tällöin on varmistettava suunnittelussa, että yläpuolinen 

keinuva rakenne ei myötää ennenaikaisesti vaan myötäämisen tulisi tapahtua yh-

täaikaisesti juuren myötömekanismin kanssa. Rakenteen suuremmalla hysteree-

sivaimennuskertoimella (β kaava 1) ei ole kuitenkaan merkittävää vaikutusta 

ylemmän itsenäisesti keinuvan seinärakenteen toimintaa, jolloin jälkijännityksen 

suhteellinen osuus voi olla suurempi kuin alemmissa kerroksissa. Jos jännete-

räkset jatkuvat alemmista kerroksesta nivelkohdan yli itsenäisesti keinuvan sei-

närakenteen koko pituudelle muodostuu ylempien jännitystasojen juureen suu-

rempi momenttikapasiteetti kuin esim. perustustasoon. Tällöin on suositeltavaa 

jatkaa vain osaa jänneteräksistä jännitystason tai vapaan niveltason yli. Tällöin 

jänneterästen määrä sekä jännitysvoima lasketaan olettaen lineaarinen jakauma 

momentin osalta ja jännitystasossa vaikuttava seinäkohtainen vaakavoima sekä 

jännitystason juuressa vaikuttava momentti voidaan ratkaista perinteisellä jäykis-

tyslaskennalla. Seinän tarvittavat jännitysvoimat sekä momenttikapasiteetti voi-

daan tämän jälkeen ratkaista MMBA tai WSA menetelmää käyttäen. (Akbas 

2016, 218, 246, 255, 378) 

 

 

KUVA 33 Taivutusmomenttikuvaaja eri vaakasaumojen määrillä DBE mitoitusti-

lanteessa (muokattu lähteestä) (Wiebe & Christopoulos 2009, 104) 

 

Käytettäessä yhtä jännitystasoa seinäelementtien sekä rakennuksen yläpohjan 

tasolla voidaan tällöin olettaa, että seinän juuressa (perustaso) vaikuttaa seinän 
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yhteenlaskettu kaatava momentti, kunhan jänneteräkset eivät saavuta myötöra-

jaa. Useampaa vaakasaumaa/ niveltä käytettäessä momentit ja vaakavoimat sen 

sijaan pienenevät verrattaessa yhdellä jännitystasolla toteutettuun rakennuk-

seen. Kyseinen ilmiö on tuotu esille Wieben ja Christopoulis tutkimuksessa tar-

kasteltaessa DBE (Design Basis Earthquake) tilannetta, jossa havaittiin lisättyjen 

vaakasaumojen alentavan esiintyviä taivutusmomentteja. Yhdellä puoliväliin si-

joitetulla vaakanivelellä voidaan esiintyvää momenttia vähentää puolella vaihto-

ehtoon, jossa nivel sijaitsee vain juuressa. Lisäämällä useampi kuin yksi vaaka-

nivel seinän matkalle vähentää se momentteja entisestään (KUVA 33)  (Wiebe & 

Christopoulos 2009).  

 

 

KUVA 34 Kerroskohtaiset vaakavoimat eri vaakasaumojen määrillä  (Wiebe & 

Christopoulos 2009, 105) 

 

Vaakasaumoilla on myös vaikutusta vaakavoimiin ja rakenteet, joissa on useita 

vapaasti keinuvia seinärakenteita omaavat yleisesti ottaen vähäisempiä vaaka-

voimia kerrostasolla KUVA 34. Kyseiset vaakasaumat lisäävät kuitenkin siirty-

mien suuruutta, jota käsitellään tarkemmin kohdassa ”16.10 Siirtymien arviointi 

seinärakenteelle”.  

 

16.5 Pysty- ja vaakasaumojen vaikutus seinän toimintaan 

 

Jälkijännitettyjen teräsbetoniseinäelementtien (PRESSS) yhteydessä on tutkittu 

myös seinien pystysaumojen vaikutusta seinän toimintaan sekä pystyssä pitä-

vään momenttivaikutukseen. Vaakasuunnassa yhdistetyssä seinärakenteessa 

seinään vaikuttavat pystyssä pitävän momentin osalta niin seinässä vaikuttavien 
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mm. ankkuroinnin, jänneterästen kuin pystysauman leikkausvoiman osalta muo-

dostuvat aksiaaliset voimat. Aksiaalisia voimia vastustavat tällöin kiinnitysosien 

leikkausvoimakapasiteetti, joka lisää seinän pystyssä pitävää momenttia. Tällöin 

riippuen seinän siirtymätilasta sekä pystysauman voimista voi sen suuruus vaih-

della seinän puristus ja vetopuolen vaihteluiden takia. Tällöin kiinnitysosien leik-

kausvoimakapasiteetti summataan yhteen yhdessä jälkijännitysvoimien sekä 

pystykuormien (pysyvät) kanssa (KUVA 35). Kyseinen tilanne silloin kun mitoitus 

suoritetaan seismiselle tilanteelle ja vaakakuormia vastaan tapahtuvalle mitoituk-

selle voidaan pystysaumassa vaikuttava aksiaalinen kuorma jättää huomioi-

matta. Tällöin yhteenlaskettu momenttikapasiteetti muodostuu seinien jälkijänni-

tyksistä sekä pysyvistä kuormista. (Newcombe 2011, 209) Tällöin mitoitus on var-

man puolella, mutta suunnittelija voi harkita kiinnikkeiden edullisen vaikutuksen 

mukaan ottoa seinän kokonaismomenttikapasiteetin lisäämiseksi. Tätä on esi-

tetty Iqbalin sekä kumppaneiden LVL- seinärakenteille käytettäessä UFP (U-sha-

ped flexural plates) pystysaumassa. Tällä voidaan pienentää seinän poikkileik-

kausta mastoseinällä tehtävään toteutukseen verrattaessa  (Iqbal ym. 2015) 

 

 

KUVA 35 Yksittäisen ja yhdistetyn seinän siirtymät sekä momenttikapasiteetit  

(Iqbal ym. 2015, 385) 

 

Seinä, jolla on yhdistetyistä seinistä suurin tukireaktio seinän alapäässä, saa suu-

rimman juuressa vaikuttavan momentin. Tällöin mitoitus yhdistettyjen rakentei-

den osalta tulee suorittaa käyttäen kyseisen seinän maksimiarvoja. Toisaalta ky-

seisellä seinällä on myös suurin neutraaliakselin leveys, jonka vuoksi pys-

tysauman leikkauskapasiteetin momenttivartena tulisi käyttää yksittäisen seinän 

neutraaliakselin tuelta olevaa etäisyyttä. Tällöin kokonaismomenttikapasiteetti 

(MT) yhdistetyille seinärakenteille voidaan esittää kaavan 57 muodossa, jossa yk-

sittäisen seinän momenttikapasiteetti (MPT,wi) on joko MMBA tai WSA menetel-

män mukaisesti laskettu yksittäisen seinän arvo. Vaimentimista ja kiinnitysosista 
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muodostuva pystyssä pitävä momentti (MS,i) muodostuu niin pystysauman leik-

kausvoimakapasiteetista kuin erillisistä esim. ankkurointiosista. Pystyvoimien re-

sultantin aiheuttama momentti huomioidaan pysyvien kuormien osalta (MN).   

(Newcombe 2011, 210; Iqbal, Md Asif 2011, 168; Iqbal ym. 2015, 386; Akbas 

2016) Leikkauskiinnikkeiden sijaitessa pystysauman keskellä voidaan laskenta 

suorittaa käyttäen momenttivarren pituutena neutraaliakselilta olevaa etäisyyttä 

seinän nurkasta ja käytettäessä usean liittimen ryhmää (ruuvit useassa rivissä) 

etäisyytenä liitinryhmän painopistettä suhteessa neutraaliakseliin sekä seinän 

nurkkapisteeseen. Kun seinän yhteenlaskettu momenttikapasiteetti on selvitetty 

tulee koko voimasysteemin voimatasapaino tarkistaa sekä määrittää tarvittaessa 

neutraaliakselin leveys iteratiivisesti kunnes voimatasapaino toteutuu.  

 

 

KUVA 36 UFP vaimentimella yhdistetyn seinän periaate  (Iqbal ym. 2015, 387) 

 

 

missä MS,V pystysauman momenttikapasiteetti 

 Vs pystysauman leikkauskapasiteetti 

 B seinän leveys 

 𝑀𝑇 =∑𝑀𝑆,𝑖 +∑𝑀𝑃𝑇,𝑤𝑖 +𝑀𝑁 (57) 

 ∑𝑀𝑆,𝑉 = 𝑀𝑆,𝑉1 +𝑀𝑆,𝑉2 (58) 

 ∑𝑀𝑆,𝑉 = 𝑉𝑆 (𝐵 +
𝑐1 − 𝑐2
3

) (59) 

 𝑀𝑆,𝑉1 = 𝑉𝑆 (𝐵 ± 𝑑 −
𝑐

3
) ,seinä 1 (60) 

 𝑀𝑆,𝑉2 = 𝑉𝑆
𝑐

3
 ,seinä 2 (61) 
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 d kiinnikkeiden tai kiinnitysosien etäisyys seinän reunasta 

  jos keskeisesti sijoitus on d=0 eli kaavan muoto lw-c/3 

 c seinän neutraaliakselin leveys 

 

Kyseinen mitoitustilanne voi muodostua käytettäessä pystysaumalla yhdistettyjä 

pitkiä jälkijännitettyjä jäykistysseinälinjoja. Kirjallisuuskatsauksessa ei kuitenkaan 

oteta sen tarkemmin kantaa pystysauman sijaintiin sekä pystysaumassa 

vaikuttavaan leikkausvoimaan. Pystysauman sivuttaissuunnan sijainnilla voidaan 

kutenkin vaikuttaa leikkausvoimiin ja sen suuruus voidaan arvioida 

betonielementtipuolella käytettävien laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tällöin 

tarkastetaan leikkausvoiman suuruus pahimmalle mitoittavalle vaakavoiman 

suunnalle sekä maksimivoimalle. 

 

 

KUVA 37 Havainnekuva seinän pystysauman leikkausvoiman mitoitukselle 

 

 

missä Hd vaakavoima (kN) 

 V pystysaumassa vaikuttava leikkausvoima 

S tarkasteltavan elementin staattinen momentti sauman 

suhteen (m3) 

I koko seinän hitausmomentti (b(m4) 

b seinän paksuus 

 V = Hd ∗ 
S

I
 (62) 

 S = max

{
 

 
b ∗ L12

2
b ∗ L22

2

 (63) 

 I =
b ∗ L3

12
 (64) 
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L1/L2 seinän osapituus 

L seinän kokonaispituus 

 

Määritettäessä aukollisten elementtien jälkijännitysvoiman tarvetta on huomioi-

tava ylityspalkkien sekä seinien keskinäiset liittymät. Aukollisissa seinäelemen-

teissä, joiden ylityspalkkeina käytetään erillisiä aukkopalkkeja ei niiden oleteta 

voivan välittää momenttia kaistojen välillä. Sen sijaan esim. CLT- elementtisei-

nillä, joissa aukot ovat työstetty seinäelementtiin voidaan seinien olettaa pystyvän 

välittämään momenttia, kunhan se otetaan huomioon seinän jäykkyyden määri-

tyksessä (sisäiset jännitykset sekä jäykkyyden heikennys) (KUVA 38). Ylityspal-

kin osalta tulee tarkastaa ylityspalkin momenttikapasiteetti, taivutuskestävyys, 

kiepahdus sekä nurjahduskestävyys. Seinän toimintaan vaikuttavat seinän kor-

keuden ja leveyden suhdeluku, liittimien ja kiinnitysosien sijoittelu sekä ominai-

suudet ja pystykuormien osuus.  (Andreolli & Tomasi 2016, 887-889) 

 

 

KUVA 38 a. ankkurointiperiaate erillisillä ylityspalkeilla toteutettaessa b. yhtenäi-

senä levynä toteutettaessa (Andreolli & Tomasi 2016, 887) 

 

Jos pystysauman kapasiteetti sekä jäykkyys ovat riittävät voidaan seinän olettaa 

toimivan yhtenäisenä levyrakenteena ja siirtymien ollessa suuria toimii kukin sei-

näkaistale omanaan keinunnan sekä siirtymien osalta. Tällöin pystysaumojen 

jäykkyyden ollessa pieni tai ilman pystysauman kiinnityksiä käyttäytyy seinä yk-

sittäisinä seinäkaistaleina ankkuroinnin osalta (KUVA 39).  (Andreolli & Tomasi 

2016, 886) 
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KUVA 39 Voima jakaumat seinässä sen koostuessa a. yhdistettynä pystysau-

malla b. ilman pystysaumaliitosta  (Andreolli & Tomasi 2016, 886) 

 

Seinien toimiessa yhdistettynä rakenteena sekä seinäkaistaleiden saadessa siir-

tymän itsenäisenä rakenteena tapahtuu ensimmäisessä vaiheessa pystysauman 

liitinten myötääminen ja tämän jälkeen ankkurointiosien myötääminen. Sen sijaan 

osittain yhdistettynä rakenteena toimiessaan (yhtenäinen siirtymätapa) tapahtuu 

myötääminen ensi sijassa ankkurointiosissa ja tämän jälkeen vasta pystysau-

massa. Tämä toimintatapa vastaakin lähes monoliittisesti toimivan yhdistetyn sei-

närakenteen toimintaa.  Lukijaa pyydetään tutustumaan tarkemmin Nolet, Casa-

grande sekä Doudak julkaisuun ” Multipanel CLT shearwalls: an analytical met-

hodology to predict the elasticplastic behaviour”. Kyseisessä julkaisussa käsitel-

lään seikkaperäisemmin yhdistetyillä seinärakenteilla esiintyvää 36 eri murtora-

jatilan muodostumista kolmen yhdistetyn seinän tapauksessa sekä vaikutusta 

siirtymiin.  (Nolet ym. 2019, 653) 

 

16.6 Seinän siirtymätilat sekä rajatilat 

 

MMBA ja WSA mitoitusmenetelmillä käsitellään pääasiassa yksinkertaisesti 

kahta siirtymätilaa/ mitoitustilannetta seinärakenteiden osalta. Ensimmäisessä 

vaiheessa koko poikkileikkaus on puristettuna ja kaatavat momentit eivät ylitä 

pystyssä pitäviä momentteja. Seuraavassa vaiheessa siirtymätila sekä raon muo-

dostuminen on alkanut seinän alapään kaatumisnurkkapisteen vastakkaisella 

puolella. Tällöin tavoitteena on tarkastella seinässä esiintyviä tukireaktioita, jän-

nitysvoimia sekä momenttikapasiteettia sallitussa suurimmassa siirtymätilassa.   
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Seinärakenteen siirtymätila koostuu kuitenkin useammasta eri siirtymävaiheesta 

raon muodostumisen jälkeen johtaen eri vaiheissa esiintyviin murtotapoihin kan-

tavan rakenteen sekä jänneteräksen osalta. Myös momenttikapasiteetin suuruus 

vaihtelee kyseisissä siirtymätiloissa. Kyseisiä eri siirtymävaiheita kuvataan par-

haiten Akbasin ja tutkijoiden SC-CLT (Self-Centric CLT) seinille tehdyissä ana-

lyyttisia arviointeja sekä testauksia sisältäneessä tutkimuksessa (Akbas ym. 

2017) sekä Akbasin väitöskirjassa. (Akbas 2016) Kyseisiä siirtymävaiheiden ku-

vauksia voidaan käyttää yleisesti kuvaamaan jälkijännitettyjen seinien siirtymäti-

loja sekä sitä tullaan käyttämään tässä tutkimuksessa rajatilojen kuvaamiseksi. 

Kyseiset rajatilat ovat tunnistettavissa myös PRESSS järjestelmässä. 

 

Pääasiassa seinän siirtymiin sekä jäykkyyteen vaakavoimia vastaan vaikuttaa 

leikkausmuodonmuutokset, joustavat muodonmuutokset (taipuma) sekä seinära-

kenteen keinuntaliike (siirtymätila/raon muodostuminen). Seinien rajatilat voi-

daan kuitenkin jakaa seitsemään päävaiheeseen siirtymien sekä rakenteellisten 

rajatilojen osalta. Kuvassa 28 esitetään rakenteelliset rajatilat seinän alapäässä 

vaikuttavan leikkausvoiman sekä yläpään siirtymän suhteena.  

 

KUVA 40 a. Seinän keinuntaliike vaakakuormituksista b. seinän alapään siirty-

mäkäyttäytyminen eri rajatiloissa  (Akbas ym. 2017, 2) 

 

Kyseiset rajatilat ovat KUVA 40 sekä alla olevan mukaisia. Kunkin rajatilan vaa-

kavoimaa on kuvattu seinän alapäässä esiintyvän vaakavoiman (Vb) sekä ylä-

pään siirtymän Θ kautta. 
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1. Seinän (alapään) koko poikkileikkaus puristettuna (decompression DEC) 

2. Yhdistettyjen seinien vaimentimien myötääminen esim. UFP (EDP) 

2. Seinän lineaari-elastinen raja (effective linear limit EEL) 

3. Seinämateriaalin myötöraja (yielding of the CLT YCLT) 

4. Seinämateriaalin halkeilu puristuspuolen nurkassa (splitting of the CLT SCLT) 

5. Seinämateriaalin puristuskapasiteetin ylittyminen (crushing of the CLT CCLT) 

6. Jänneterästen myötääminen (yielding of the PT bars LLP) 

 

 

KUVA 41 a. Jännitys-venymä suhde CLT materiaalilla, joka oletetaan elastisplas-

tiseksi b. havainnollistettu jännitys-venymä suhde jänneteräksille (Akbas ym. 

2017, 3) 

 

Ensimmäisessä rajatilassa (DEC) seinän kaatavien momenttien suuruus ylittää 

loppuvaiheessa pystyssä pitävän momentin suuruuden. Seinän alapää on rajati-

lan koko poikkileikkauksen matkalla puristettu. Kyseisen rajatilan jälkeen seinän 

alapäähän muodostuu rako kaatumispisteen kohdalla. Siirtymätilan kasvaessa 

puristusvyöhykkeen ja neutraaliakselin leveys pienenee vähentäen seinän vaa-

kakestävyyttä kunnes ei-lineaarinen rakenteellinen toiminta alkaa (ELL). Kun sei-

nän tukireaktion kasvaa kaatumisnurkkapisteessä materiaalin venymä (εc0) sekä 

materiaalikestävyys ylittyvät (Y(CLT)). Jännitys- venymä yhteyttä on esitetty 

KUVA 41 . Myötörajan ylittyminen voi esiintyä yhtä aikaa ELL tilan kanssa tai sen 

jälkeen. Halkeilumyötörajan ylittyessä viruman/ puristuman (εcs) osalta nurkka-

alueella muodostuu halkeilua (S(CLT)). Kun rakenne saavuttaa puristuskapasi-

teetin sekä viruman/puristuman (εcu) ylittymisen, esiintyy juuressa tyssääntymistä 

materiaalin osalta (C(CLT)). Siirtymätilan edelleen kasvaessa rupeavat jännete-

räkset myötäämään raon muodostumisen sekä keinuntaliikkeen vuoksi (LLP). 

Riippuen jännitysvoiman suuruudesta voi jänneterästen myötääminen tapahtua 

ennen S(CLT) tai C(CLT) tilaa, toisaalta tähän vaikuttaa myös jänneterästen si-

jainti suhteessa kaatumispisteeseen.  (Akbas ym. 2017, 3) 
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KUVA 42 Jännitykset sekä venymät eri rajatiloissa sekä neutraaliakselin sijainti 

a. DEC b.ELL c.Y(CLT) d. S(CLT) e.C(CLT) f.LLP  (Akbas ym. 2017,3) 

 

Neutraaliakselin leveys sekä tukireaktion sijainti vaihtelevat myös eri rajatiloissa 

niiden lähentyessä kaatumisnurkkapistettä seinän yläpään siirtymien sekä ala-

pään raon kasvaessa. MMBA sekä WSA menetelmissä tarkasteltavina rajatiloina 

voidaan nähdä olevan DEC keinunnan aktivoivan momenttikapasiteetin ylittymi-

sen selvittämiseksi sekä LLP edeltävät äärimmäiset rajatilat. Merkittävimpänä 

erona tarkastelussa Akbaksen väitöskirjassakin (Akbas 2016, Appendix B 436-

473) mainittuun mitoitusmenetelmään voidaan nähdä aksiaalisten kuormien (C) 

tukireaktion momenttivarren pituuden muutos ja sen vaikutus kaatumispainopis-

teen kohdalla vaikuttavaan kokonaismomenttiin. Kyseinen tieto on tarpeen halut-

taessa tarkastella rakenteiden kestävyyksiä, seinän momenttikapasiteettia tai toi-

minnallisia ominaisuuksia eri rajatiloissa. Suunnittelun kannalta Akbasin esittämä 

CFE-mitoitusmenetelmä antaa lisäarvoa neutraaliakselin määrittämiseen eri ra-

jatiloissa.  

 

Sarti esittää omassa väitöskirjassaan samantapaisia rajatiloja jälkijännitettyjen 

seinärakenteiden osalta. Alkuvaiheessa seinään (initial state) ei vaikuta vielä 

muita voimia kuin jännitysvoima. Ulkoisten voimien vaikuttaessa seinään saa sei-

nän yläpää siirtymän tukireaktio siirtyessä lähemmäksi kaatumisnurkkapistettä, 

mutta poikkileikkaus säilyy edelleen puristettuna (decompression). Siirtymätilan 

kasvaessa jännitykset jakaantuvat ei lineaarisesti (non-linearity) ja viimeisessä 

vaiheessa jänneteräkset myötäävät (tendon elongation). (Sarti 2015, 32-34) 
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KUVIO 12 Jälkijännitetyn seinän toiminta rajatiloissa a. alkuvaihe (initial state) b. 

siirtymätila (decompression) c. ei- lineaarinen tila (non-linearity) d. jänneteräksen 

myötääminen (tendon elongation) (Sarti 2015, 32) 

 

Jännitysvoiman lisäys sekä pienenevä neutraaliakselin leveys vaikuttavat esivai-

heen (decompression) jälkeiseen jäykkyyteen. Käytettäessä pelkästään jälkijän-

nitettyä seinärakennetta ei hystereesimuotoa synny ja suurta hystereesistä vai-

mennusta ei esiinny. Käytettäessä erillisiä vaimentimia lisäävät ne järjestelmään 

hystereesivaimennusta. Vaimentimilla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta 

jälkijännitetyn seinän neutraaliakselin leveyteen, koska kyseiset vaimentimet 

myötäävät siirtymätilassa osallistuen vähäisesti voimatasapainoon.  Tämän 

oletuksen voidaan olevan pätevä myös käytettäessä teräskulmalevyjä sekä 

ankkurointiteräsosia, joiden kiinnittimet saavuttavat myötäämisen ennen 

jänneterästä tai puumateriaalin venymärajaa osallistuen vähäisissä määrin 

voimatasapainoon joka määrittää neutraaliakselin leveyden. (Sarti 2015, 32-34) 

 

16.7 Neutraaliakselin sijainti sekä tukireaktio juuressa 

 

Neutraaliakselin sijainnilla tarkoitetaan seinän alapään kohtaa, jossa puristus- 

sekä vetojännitykset vaihtuvat ja neutraalikohdalla jännityksiä ei esiinny. Tutki-

musaineistoa tarkasteltaessa on nähtävissä useita neutraaliakselin sijainnin 



165 

   

määrityskeinoja niin seinän materiaaliominaisuuksien kuten virumien, venymän 

kuin seinän leveyden suhteenkin. Kyseisellä neutraaliakselin sijainnilla on merki-

tystä niin seinän momenttikapasiteetin kuin rajatiloissa esiintyvien murtorajatilo-

jen määritykselle. Tässä tutkimuksessa tuodaan esille kirjallisuudessa mainittuja 

suosituksia alustavaan neutraaliakselin sijainnin määritykseen kuin tarkennettuja 

menetelmiä rajatilojen suhteen. Yleisenä periaatteena neutraaliakselin suhteen 

on, että mitä suurempaa neutraaliakselin alustavaa leveyttä käytetään, sitä var-

memmalla puolella momenttikapasiteetin määritys momenttivarren osata. Toi-

saalta mitä pienempi on neutraaliakselin leveys sitä suuremmaksi jänneteräksen 

rajatilan mukainen venymä sekä jännitys voidaan olettaa. Erovaisuuksia neutraa-

liakselin sijainnissa muodostuu materiaalikohtaisesti sekä seinän rakenneko-

koonpanosta (viiluniput vs. lamellit), jotka tulee huomioida alustavassa arvioin-

nissa.  

 

Massiivipuurakenteisilla seinärakenteilla kuten LVL- ja CLT seinillä voidaan neut-

raaliakselin leveydeksi olettaa alustavasti sen olevan 1/3*lw (lw=seinän leveys) 

tai ~30 % seinän leveydestä, kun seinän oletetaan toimivan elastisesti keinunta-

vaiheessa. Tällöin seinän leveydellä tarkoitetaan yhden yksittäisen itsenäisesti 

keinuvan seinän leveyttä myös yhdistettyjen seinien tapauksessa. Jos seinien 

välinen liittymä saada toteutettua momenttijäykästi, voidaan seinän leveytenä 

käyttää yhdistetyn seinän kokonaisleveyttä. Kyseinen oletus on pätevä niin LVL 

kuin CLT seinille, kun seinän alapää on koko matkalta puristettuna (DEC rajatila).  

(Dunbar 2014, 29; Ganey 2015, 56; Sarti 2015, 275; Kovacs 2016, 44; Kovacs, 

Michael Andrew & Wiebe 2019, 9)  

 

Massiivinen seinärakenne käyttäytyy toisaalta lähes jäykkänä kappaleena, jonka 

vuoksi neutraaliakselin leveyden arvot on tulkittu kapeimmillaan tutkimusaineis-

tossa olevan 0,125-0,135*lw (lw=seinän leveys).  (Iqbal 2011, 156; Iqbal ym. 2015, 

406). Kyseiset arvot koskevat LVL- seinärakennetta keskeisellä jänneteräksen 

sijoituksella seinän leveyden suhteessa. ProHolz CLT seinärakenteen mitoitus-

ohjeessa neutraaliakselin leveyden ohjeelliseksi arvoksi annetaan 0,25*lw 

(lw=seinän leveys) kun jännitysalue on kokonaan puristettu (proHolz Austria 

2014, 136) 
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Tutkijan suosituksena on käyttää elastisen materiaalin mukaista neutraaliakselin 

leveyttä, joka on linjassa Newcomben (Newcombe 2015) esittämien huomioiden 

kanssa. Newcombe on tuonut esille sen, että seinän alapäähän ei synny lineaa-

rista profiilia kuormitustilanteessa vaan seinän alapäässä esiintyy ennemmin 

kaareutumista etenkin suurilla siirtymä/rajatiloilla. Tällöin oletus täysin jäykkänä 

kappaleena käyttäytyvästä seinästä ja siitä johdetusta lyhyemmästä neutraaliak-

selin leveydestä johtaa neutraaliakselin leveyden aliarviointiin. Suositusarvo on 

tällöin 0,3*lw alustavassa tarkastelussa ja DEC rajatilassa. Tukireaktion voidaan 

olettaa tällöin vaikuttavan neutraaliakselin leveyden kolmannespisteessä lineaa-

risella jakaumalla (c/3, missä c neutraaliakselin leveys.) 

 

Käytettäessä useampaa kuin yhtä keskeisesti seinän leveyssuunnassa olevaa 

jänneterästä voidaan neutraaliakselin leveytenä käyttää Kovacsin esittämän me-

netelmän mukaisesti reunimmaisen jänneteräksen etäisyyttä kaatumisnurkkapis-

teestä. Kyseistä yksinkertaistusta voidaan käyttää silloin kun jänneteräkset sijait-

sevat symmetrisesti seinässä ja etäisyydellä 0,25*lw ja 0,75*lw seinän kaatumis-

nurkkapisteestä. (Kovacs & Wiebe 2019, 8) Kyseisen ehdon voidaan nähdä ole-

van pätevä myös useampaa jänneterästä käytettäessä, kun reunaetäisyys on alle 

0,25 lw kaatumisnurkkapisteestä. Tukireaktion voidaan olettaa tällöin vaikuttavan 

neutraaliakselin leveyden kolmannespisteessä (c/3, missä c neutraaliakselin le-

veys.) 

 

16.7.1 Neutraaliakselin rajatilakohtainen määritys 

 

Neutraaliakselin määritys voidaan tehdä käyttäen MMBA tai WSA mitoitusmene-

telmän mukaista arviointia. Rajatilakohtaisessa neutraaliakselin leveyden arvioin-

nissa voidaan käyttää iteroinnin apuna Akbasin väitöskirjassa esitetyn menetel-

män mukaista laskentatapaa (Akbas 2016). Kyseinen menetelmä arvioi neutraa-

liakselin sijainnin kuitenkin MMBA periaatteiden mukaisesti monoliittisen raken-

teen avulla ja toimii arvioinnin apuna, mutta tarkennettu iterointi tulisi suorittaa 

neutraaliakselille voimatasapainon saavuttamiseksi.  

 

Taulukossa on esitettynä kunkin rajatilan mukainen neutraaliakselin määritys Ak-

basin väitöskirjan sekä artikkelin pohjalta (Akbas 2016, 439-464; Akbas ym. 
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2017). Osa keskimääräisistä arvoista on johdettu väitöskirjassa esitetyistä testi-

tuloksista tutkijan toimesta ja tarkempaa mitoitusta haettaessa pyydetään tutus-

tumaan Akbasin väitöskirjaan. Rajatilojen kuvaukset ovat esitettynä tarkemmin 

kohdassa ”16.7 Neutraaliakselin sijainti sekä tukireaktio juuressa” 

  

Rajatila Neutraaliakselin leveys (c) 

DEC Alustava arvio kohdan 16.7 mukaan 

tai 2lw/8 (0,25*lw) 

ELL cell=3lw/8 

Y(CLT) iterointi (Akbas 2016, 439–464) 

S(CLT) iterointi (Akbas 2016, 439–464) 

C(CLT) iterointi (Akbas 2016, 439–464) 

LLP iterointi (Akbas 2016, 439–464) 

 

missä  lw seinän leveys 

 c neutraaliakselin leveys rajatilassa 

 

Neutraaliakselin tarkempaan määrittämiseen voidaan tällöin käyttää myös koh-

dassa ”16.3.2 Arvioi neutraaliakselin leveys ja määritä Winkler jousen pituus ” 

mainittua Newcomben menetelmää käyttäen, joka huomioi niin pystykuormien 

resultantin kuin alapään kulmamuutoksenkin.  

 

16.7.2 Neutraaliakselin leveyden rajoittaminen 

 

Tukireaktiota juuressa voidaan rajoittaa vaikuttamaan ennalta määritetylle alu-

eelle käyttämällä halutun pituista sekä paksuista teräslattaa juuressa tai käyttä-

mällä kaarevaa seinän alapään nurkkaa. Tällöin neutraaliakselin sijainti voidaan 

ennustaa paremmin sekä arvioida tarkemmin tukireaktion suuruus. 

 

Kyseistä vaihtoehtoista tapaa on kuvattu Sartin väitöskirjassa ”Heel-and-toe 

(HT)” järjestelmänä, jossa seinän tukiehdoksi muodostuu kaksi niveltukea seinän 

alapäässä. Kyseistä järjestelmää käytettäessä on huolehdittava siitä, että puu-

materiaalin jännitykset eivät ylity esim. käyttämällä teräslevyn pituutena neutraa-

liakselin vähimmäisleveyttä, joka vastaa tukireaktion mukaista kuormituspinta-

alaa. (Sarti 2015, 116) Järjestelmän toimintaperiaate on nähtävissä KUVA 43 
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"Heel-and-Toe (HT) järjestelmän jännitykset eri siirtymävaiheissa (Sarti 2015, 

116)KUVA 43. 

 

KUVA 43 "Heel-and-Toe (HT) järjestelmän jännitykset eri siirtymävaiheissa (Sarti 

2015, 116) 

 

Kyseisen järjestelmän käytöllä ei ole vaikutusta seinän keinuntaliikkeeseen tai 

palautumiseen rasituksen jälkeen. HT- järjestelmän teräslevyn leveyttä kasvatta-

malla voidaan kuitenkin hieman pienentää siirtymiä vaakavoimia vastaan, koska 

DEC rajatila saavutetaan hieman aikaisemmin lyhyemmillä HT teräslevy pituuk-

silla. Kyseisellä kohdalla voidaan käyttää toisaalta myös liimapuuhalleissa käy-

tettävää tukipinnan vahvistusta liimatankoja käyttäen, jos mm. puristuslujuus ylit-

tyy puumateriaalin osalta. Samainen vaikutus voidaan nähdä olevan myös seinän 

alareunaan sijoitetuilla varauksilla, jotka rajoittavat neutraaliakselin leveyttä siir-

tymätilassa.  

 

 

KUVA 44 CBRW seinän periaatekuva  (Lin ym. 2019, 3) 
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Vaihtoehtoisesti seinän alapään vaurioita voidaan välttää käyttämällä kaarevaa 

nurkkaa CBRW (curved- base rocking wall)- järjestelmän mukaisesti. Järjestel-

män mukaista nurkan pyöristystä käytettäessä joudutaan käyttämään suurempaa 

jännitysvoimaa seinälle kuin ilman pyöristystä olevalla seinällä, jotta saavutetaan 

sama suoritustaso siirtymiä vastaan. Kyseistä järjestelmää on testattu käyttäen 

keskeisesti sijoitettua jännitettyä jänneterästä CBRW järjestelmää käytettäessä. 

Järjestelmää ei käsitellä tämän tutkimuksen yhteydessä tarkemmin vaan lukijaa 

pyydetään tutustumaan kaarevan nurkan mitoitusperiaatteiden osalta Lin, Wiebe 

ja Bermanin artikkeliin ”Analytical and numerical study of curved-base rocking 

walls”.  (Lin ym. 2019) 

 

16.8 Poikkileikkauksien määrittäminen  

 

Tutkimusaineistossa ei käsitellä tarkennettuna poikkileikkausten mitoituksen kul-

kua vaan pääpaino keskittyy seinän pystyssä pitävän momentin määrittämiseen. 

Seinän nurjahdusta pistemäisen jännitysvoiman sekä varusteluiden vaikutuk-

sesta ei ole käsitelty aineistossa lähes lainkaan. Seinän nurjahdukselle esitetään 

tässä tutkimuksessa tällöin suositus mitoituksesta jatkotutkimusta varten. Jälki-

jännitetyllä rakenteilla voidaan kuitenkin havaita selkeitä rajatiloja sekä murtoti-

loja niin seinän kuin jänneterästenkin osalta. Kyseiset rajatilat ovat johdettavissa 

yleisten rajatilojen kautta sekä tutkimusaineistosta ollen seuraavat materiaalien 

sekä rakenneosien osalta. 

 

-Puristuslujuuden ylittyminen (paikallinen ankkurointilevyn kohdalla sekä seinä-

rakenteen juuressa) 

-Viruman ja venymän ylittyminen (puu- ja teräs) 

-Nurjahdus pistemäisestä jännitysvoimasta sekä siirtymätilassa seinän juuressa 

(neutraaliakseli) 

 

Puupoikkileikkausten osalta suosituksena olisi rajoittaa jännitykset mitoitusrajati-

lassa (ULS) 40–50 % puristuslujuuden osalta, koska äärimmäisessä MCE mitoi-

tustilanteessa sen oletetaan olevan 70–80 % luokassa. Jänneterästen osalta 

suosituksena, että jännitysvoima ei ylitä jänneteräksissä 0,4…0,5fpy 

(0,4…0,5fpk0,1k) rajaa. Jänneteräksen jännitykset tulisi rajoittaa kyseiseen ar-

voon jänneteräksen venymän vuoksi siirtymätilassa/ rajatiloissa. Tavoitteena on 
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tällöin, että puurakenteet sekä jänneteräs toimivat elastisesti MCE tilaan saakka. 

Kyseinen tilanne koskisi sellaisen rakenteen mitoitusta, joka sijaitsee seismisesti 

aktiivisella alueella. (Sarti 2015, 123) Tutkijan näkemyksenä on kuitenkin, että ei 

seismisillä alueilla kuten Suomessa voidaan käyttää suurempaa jännitysarvoa. 

Tällöin suosituksena on käyttää lujuusluokkaa vastaavaa eurokoodin mukaista 

FRd mitoitusarvoa tai jänneteräksen ETA:ssa mainittua suurinta jännitysvoiman 

mitoitusarvoa huomioiden standardien ohjeet.  Sarti mainitsee väitöskirjassaan 

myöhemmässä vaiheessa, että puumateriaalin jännitykset eivät saisi ylittää 10 % 

materiaalin puristuslujuudesta, jotta vältetään ankkurointialueen sekä seinära-

kenteen vaurioita (kyseinen tilanne seismisillä alueilla). Ei- seismisillä tavanomai-

sen kuormituksen rakenteilla käyttöasteeksi suositellaan 70–80 % tutkimusai-

neiston pohjalta.  Toisaalta käytettäessä suurempaa jälkijännitysvoimaa tapahtuu 

raon muodostuminen vasta suuremmilla siirtymillä ja vaakavoimilla, johtuen elas-

tisista muodonmuutoksista seinärakenteessa ja muodostaen osittain vähäistä 

hystereesivaimennusta.  (Sarti 2015, 204) 

 

Ei seismisillä alueilla voidaan käyttää murtorajatilan kestävyyksien mitoittami-

seen standardien SFS-EN 1990, SFS-EN 1991, SFS-EN 1993 ja SFS-EN 1995 

mukaisia laskentaperiaatteita. Materiaaliominaisuuden mitoitusarvo puumateri-

aaleille (Xd kaava 50, SFS-EN 1995-1-1 2014, 25) ja teräsrakenteille kuten ank-

kurilevyille (Rd kaava 51, SFS-EN 1995-1-1 2014, 24) 

 

 

missä Xd materiaaliominaisuuden mitoitusarvo 

 Xk lujuusominaisuuden ominaisarvo 

 γM materiaaliominaisuuden osavarmuusluku 

kmod muunnoskerroin kuorman keston ja kosteuden vaikutuk-

selle 

 

 

 

 

 Xd = kmod
Xk
γM

 (65) 
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missä Rd kestävyyden mitoitusarvo 

 Rk kestävyyden ominaisarvo 

 γM materiaaliominaisuuden osavarmuusluku 

 

16.8.1 Tehollinen taivutusjäykkyys 

 

Jänneteräs ei itsessään lisää poikkileikkauksen taivutusjäykkyyttä merkittävästi 

johtuen siitä, että tartunnattomissa jänteissä ei synny täysin jäykkää liitosta te-

räksen sekä poikkileikkauksen välille. Tällöin yhdistetyn poikkileikkauksen las-

kentasäännöt eivät ole päteviä, ellei käytetä tartunnallista jälkijännitystä. Yhtenä 

tapana poikkileikkauksen jäyhyyden laskemiseksi tartunnattomille seinäraken-

teille voidaan kuitenkin nähdä mekaanisin liittimin kootun sauvan periaatteet.  

 

Jänneteräksen ollessa sijoitettuna sisäisesti ei synny kuitenkaan seinärakenteen 

neutraaliakselin sekä jänneteräksen painopisteen välille etäisyyttä, jolloin myös 

mekaanisesti liitettyjen sauvojen laskennassa saisi jänneteräksestä tuleva lisä 

tehollisen taivutusjäykkyyden alkutilan osalta arvon nolla.  

 

Tällöin tässä tutkimuksessa suositellaan käyttämään mitoituksessa tutkimusai-

neiston pohjalta mitoituksessa vain puurakenteen dimensioita sekä materiaa-

liominaisuuksia jäyhyysmomentin (I) sekä taivutusvastuksen (W) osalta.  

 

16.8.2 Puristusvoima 

 

Ankkurointilevyn tukipaineelle sekä tukireaktion osalta puristuslujuus tulee tarkis-

taa murtorajatilassa seuraavalle ehdolle puumateriaalin ominaisuuksien mukai-

sesti kaavojen 67 ja 68 mukaan. (SFS-EN 1995-1-1 2014, 36) Ankkurointilevyn 

mitoitusta käsitellään tarkemmin kohdassa ”17.3 Ankkurointiosien ja ankkuroin-

nin suunnittelu”. Poikittainen puristus ja syysuuntaan nähden kulmassa vaikut-

tava puristusjännitys on laskettavissa SFS-EN1995-1-1 mukaisesti, mutta sitä ei 

käsitellä tarkemmin vaan esitettynä on yleiset ankkurointitilanteet seinille.  

 

 Rd =
Rk
γM

 (66) 
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missä σc,0,d syysuuntaisen puristusjännityksen mitoitusarvo 

fc,o,d puristuslujuuden mitoitusarvo syysuuntaisessa puristuk-

sessa 

σc,9o,d syysuuntaa vastaan puristusjännityksen mitoitusarvo 

fc,90,d puristuslujuuden mitoitusarvo syysuuntaa vastaan 

Fc,90,d syitä vastaan puristavan kuorman mitoitusarvo 

Aef syitä vastaan oleva tehollinen kosketuspinnan pinta-ala, 

huomioiden kosketuspinnan mitan lisäys l (KUVA 45) 

kc,90 tukipainekerroin materiaalikohtaisesti 

 

 

KUVA 45 Tehollisen kosketuspituuden ja tukipainekertoimien etäisyyksien selit-

teet a. jatkuvasti tuettu palkki ja b. erillisillä tuilla oleva palkki (EN1995-1-1, 37) 

 

Teholliseen kosteuspinta-alaan voidaan proHolz  (proHolz Austria 2018, 101) mi-

toituksen mukaisesti huomioida myös poikkileikkauksen keskellä sijaitseva vaa-

kalamelli CLT- seinillä (KUVA 46), jonka käyttöä ei kuitenkaan ole mainittuna Eu-

rokoodeissa tai suoritustasoilmoituksissa. Sen käyttö on siten vastuullisen raken-

nesuunnittelijan omassa harkinnassa.  

 σc,o,d ≤ fc,o,d (syysuuntainen) (67) 

 

σc,9o,d ≤ kc,90fc,9o,d (syysuuntaa vastaan) 

σc,9o,d =
Fc,90,d
Aef

 
(68) 
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KUVA 46 Tehollinen poikkileikkaus proHolz mukaisesti CLT seinille  (proHolz 

Austria 2014, 101) 

 

Materiaalikohtaiset tukipainekertoimet (kc,90) kun palkki on jatkuvilla tuilla ja l1≥2h 

tapaus (a). Palkin ollessa erillisillä tuilla sekä kuormitettu jatkuvalla tai pistemäi-

sellä kuormalla tukietäisyyden ollessa l1>2h tapaus (b) (KUVA 45). kc,90 arvo alla 

mainittuna sekä lähteet arvoille. Tässä tapauksessa l=kosketuspituus ja h=poik-

kileikkauksen korkeus. 

-kc,90= 1,25, kun puu on havupuista sahatavaraa (a)  

(SFS-EN 1995-1-1 2014, 37) 

-kc,90= 1,50, kun puu on havupuista sahatavaraa (b)  

(SFS-EN 1995-1-1 2014, 37) 

 - kc,90= 1,5, kun puu on havupuista liimapuuta (a)  

(SFS-EN 1995-1-1 2014, 37) 

- kc,90= 1,75, kun puu on havupuista liimapuuta (b) ja l≤400 

(SFS-EN 1995-1-1 2014, 37) 

 -LVL- syrjäpinta (fc,90,edge,k), kc,90= 1,00 (a/b) 

  (LVL Handbook Europe. 2020, 123) 

 -LVL- lapepinta (fc,90, flat,k), kc,90= 1,40 (a/b) 

  (LVL Handbook Europe. 2020, 123) 

-CLT lappeellaan tuilla keskellä kc,90=1,80, reunoilla kc,90=1,50 ja nur-

kissa kc,90=1,30 (proHolz Austria 2018, 61) 
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Jännitysvoimien osalta suositellaan seuraavien kuormituksien aikaluokkien käyt-

töä mm. kmod määrityksessä. Mitoitukselliset jännitysvoimat tulee käsitellä pysy-

vinä kuormina huomioiden kuormien mahdolliset epäkeskisyydet. Seinän alapää 

mitoitetaan tukireaktion osalta mitoitusarvojen mukaisille kuormituksille SFS-EN 

1990 mukaisesti. Rakenneosien sekä liittyvien osien tulee kuitenkin kestää jänni-

tysvoima, joka vastaa jänneteräksen myötöraja-arvoa (fpy(ACI) tai fp0,1k (EN)). Ky-

seiselle mitoitustilanteelle voidaan käyttää onnettomuustilanteen muunnoskertoi-

men ja osavarmuusluvun arvoja niin puu kuin teräsrakenteillekin. Tarkemmat tie-

dot mitoituksesta Eurokoodien mukaisesti kohta ”13.2 EUROKOODISUUNNIT-

TELU JA STANDARDIT” 

 

Ankkurointilevyn alapuolista kosketuspinnan pinta-alaa voidaan kasvattaa syy-

suuntaa vastaan (syitä vastaan kohtisuorassa) suunnassa lisäämällä todelliseen 

kosketuspituuteen puolelleen enintään mittaa l, a tai l1/2 vastaava pituus (KUVA 

45) (SFS-EN1995-1-1, 37) Tehollisen kosketuspituuden mitat l eri tuotteille ovat 

seuraavat: 

 -sahatavara ja liimapuu l=30 mm (SFS-EN 1995-1-1 2014, 37) 

-CLT lapepinta kosteuspinnan levitys ainoastaan pitkittäislamellin 

suunnassa l=30 mm  (proHolz Austria 2014, 50) 

 -LVL- syrjäpinta (fc,90,edge,k), l= 15 mm (a/b) 

  (LVL Handbook Europe. 2020, 123) 

-LVL- lapepinta (fc,90, flat,k), syysuunnassa l= 30 mm, syitä vastaan 

kohtisuorassa l=15 mm (LVL Handbook Europe. 2020, 123) 

 

16.8.3 Viruma ja venymä 

 

Jänneterästen aksiaalisen voiman mitoitusarvo ei saa murtorajatilassa (ULS) ylit-

tää vetokestävyyden mitoitusarvoa kaavan 69 ehdon mukaisesti. (SFS-EN 1993-

1-11, 31) Käyttörajatilassa (KRT) venymätasot eivät saa ylittää raja-arvoja ja jän-

nitykset tulee pitää kimmoisella alueella. Tarkemmat tiedot mitoituksesta Euro-

koodien mukaisesti kohta ”13.2 EUROKOODISUUNNITTELU JA STANDARDIT” 

Jänneteräksen pituuden muutos/venymä voidaan arvioida kaavalla 70 ja veny-

män arvo kaavoilla 18 ja 19. Tällöin venymä tulee rajoittaa suhteessa vetokestä-

vyyden mitoitusarvoon sekä jänneteräksen venymään siirtymätilassa. Muodon-
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muutoksen εd ylärajana voidaan pitää 2,0 % ja fpo,1k/fpk=0,9. Todellinen murtove-

nymä εuk tulisi selvittää jänneteräksen valmistajalta, mutta jos tietoa ei ole saata-

villa käytetään murtovenymälle arvoa 8,0 % (Suomen Betoniyhdistys ry 2017, 14) 

 

 

 

missä  ∆ pituudenmuutos/ venymä 

 P jännitysvoima 

 L jänneteräksen tartunnaton pituus 

 Ae tehollinen jänneteräksen pinta-ala 

  

Puurakenteiden osalta Eurokoodeissa ei ole saatavilla viruman tai venymän ra-

jaehtoja tai arviointia. Venymärajana voidaan CLT rakenteilla pitää εel= 3-4 %, 

jonka jälkeen venymän arvo kasvaa sekä jäykkyys vähenee. (proHolz Austria 

2018, 59)  Ganeyn väitöskirjassa  (Ganey 2015)  sekä Newcomben julkaisussa  

(Newcombe 2015) esitetään puristus viruman ja vetovenymän arvoimiseksi kaa-

vaa 71–74 CLT: lle, jota voidaan olettaa soveltuvaksi myös muille massiivipuura-

kenteille. Jännitys- venymä yhteys oletetaan kyseisessä kaavassa täysin elasto-

plastiseksi. Tällöin jos puristusvenymä ylittää materiaalin myötörajan voidaan 

olettaa puumateriaalin myötäneen. (Ganey 2015, 61-62)  

 

 

 

 

 
F𝐸𝑑
𝐹𝑅𝑑

≤ 1,0 (69) 

 ∆=
𝑃𝐿

𝐴𝑒𝐸
 (70) 

 fc = Econεc ≤ fy (71) 

 εy =
fy

E
 (72) 

 εc = (
θgaphw

lp (hw −
lp
1)

− φe)c (73) 
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missä εc puristusvenymä 

 εy myötörajaa vastaava venymä 

 Econ kimmokerroin jossa huomioidaan jäykkyyden  

vähennys (0,55*E) 

θgap seinän alapään kulmamuutos (vastaava kuin MMBA tai 

WSA metetelmillä) 

 c neutraaliakselin leveys 

 I poikkileikkauksen jäyhyysmomentti 

 fy materiaalin myötöraja 

 fc materiaalin myötöraja (puristus) 

 M vaikuttava momentti 

 hw seinän korkeus 

lp plastisen nivelen pituus monoliittisella kappaleella, mää-

ritettävä analyyttisesti, CLT:lle 460 mm (KUVA 47) (Ga-

ney 2015, 225) 

 

KUVA 47 Monoliittinen seinän toimintaperiaate (muokattu lähteestä)  (Ganey 

2015, 61) 

 

Plastisen nivelen leveyden (lp, KUVA 47) selvittämiseksi ei ole puupuolelle saa-

tavissa valmista kaavaa. Plastisen nivelen pituus on riippuvainen:  

-aksiaalisesta kuormituksesta 

-momenttijakaumasta 

-leikkausvoimasta plastisella alueella 

 φe =
M

EI
 (74) 
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-materiaalin pitkittäis- ja vaakasuuntaisista ominaisuuksista (teräs-

betonirakenteilla raudoitus) 

-materiaalin lujuudesta sekä tukiehdoista plastisella alueella.  

(Narayanan & Elmenshawi 2009, 233)  

 

Kazaz esittää teräsbetoniseinille plastisen nivelen pituuden (lp) arviointiin kaavaa 

75 ja 76, jotka on johdettu aikaisemmista tutkimuksista sekä todennettu simuloin-

tien avulla. Puurakenteiden plastista käyttäytymistä ei voida kuitenkaan suoraan 

rinnastaa betonirakenteisiin, joten plastisen nivelen muodostumista tulisi tutkia 

tarkemmin puurakenteilla. Kaavaa tulee kuitenkin muokata puurakenteilla käytet-

täessä. Tutkijan ehdotuksena on korvata teräksen osuus puumateriaalin vaaka-

suuntaisella vetokestävyydellä huomioiden materiaalin sekä vaikuttavan voiman 

syysuunta.   (Kazaz 2013) 

 

 

 

missä Lw seinän leveys 

 P aksiaalinen pystykuorma 

 Aw seinän poikkileikkausala 

 fy teräksen myötöraja 

 fc materiaalin puristuslujuus  

 ρsh vaakasuuntaisen raudoituksen osuus 

 M vaikuttava momentti 

 V vaikuttava leikkausvoima 

 

Ankkurilevyltä aiheutuvan venymän ja viruman arviointia on käsitelty tarkemmin 

kohdassa ”17.3.1 Ankkurointilevyn suunnittelu”. Uudessa- Seelannissa toteute-

tuissa kohteissa käytetään jänneterästen osalta suurempia noin 800–1400 kN 

jännitysvoimia keskeisesti sijoitettuna. Tällöin niiden tutkimustuloksia tarkastelta-

essa kyseiset tekijät on otettava huomioon. Jälkijännitettyjen seinien suuret jän-

nitysvoimat voivat johtaa lisääntyneeseen virumaan puuseinärakenteilla, joten 

 lp = 0,27Lw (1 −
P

Awfc
) (1 −

fyρsh

fc
)(
M V⁄

Lw
)

0,45

 (75) 

 Lp = 0,143Lw + 0,072(M V⁄ ) (76) 
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näiden ongelmien välttämiseksi suositellaan jänneterästen hajautettua sijoitusta 

sekä pienenpää jännitysvoimaa. Vähäisesti seismisillä tai ei-seismisillä alueilla 

on suositeltavaa käyttää jänneteräksen jättövoiman (TPT) arvona 180–220 kN, 

jota suurempia jättövoimia/ jännitysvoimia tulisi käyttää harkiten.  (Kovacs 2016, 

40) 

 

16.9 Nurjahduskestävyys 

 

Esijännitetyillä tartunnallisilla betonirakenteilla voidaan olettaa, että poikkileik-

kaus sekä jänneteräs toimivat yhdessä yhtenä poikkileikkauksena. Tällöin koko 

poikkileikkaus toimii puristettuna ja nurjahtaminen ei tapahdu esijännityksen 

vuoksi riippumatta kappaleen dimensioista, vaan ennemmin tapahtuu kappaleen 

murtuminen puristuslujuuden ylittymisenä. Pystykuormat, jotka eivät aiheudu jän-

nitysvoimista aiheuttavat sen sijaan kappaleen nurjahtamisen, johon vaikuttavat 

kappaleen dimensiot ennen kuin puristuslujuus ylittyy. Kyseinen tilanne on sama 

myös vaikka esijännitysvoima vaikuttaa kappaleeseen epäkeskeisesti, jolloin 

kappale on edelleen puristettu jänneteräksen sijoituksen suhteen. Sen sijaan 

pystykuorma, joka ei muodostu esijännitysvoimista vaikuttaessaan epäkeskei-

sesti aiheuttaa taivutusmomenttia, jolloin jännitysjakauma ei ole tasainen (KUVA 

48.) Tällöin voidaan olettaa, että pystysuuntainen esijännityksellä aiheutettu jän-

nitysvoima ei lisää vaakasuuntaisia siirtymiä tai johda nurjahtamiseen. (Hurst 

1998, 17-18) Kyseinen huomio on tuotu esille myös rakenteellisen betonin osalta 

ACI 318-14, mutta nurjahdus tulisi ottaa huomioon ohuiden poikkileikkausten 

osalta tai jos käytetään ylisuuria suojaputkia. (ACI-American Concrete Institute 

2014, 129) 
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KUVA 48 a. esijännitetty b. aksiaalisesti kuormitettu rakenne (Hurst 1998, 18) 

 

Jotta kyseinen nurjahtamaton tilanne voidaan saavuttaa jälkijännitetyllä puusei-

närakenteella tulisi puun sekä jänneteräksen toimia tartunnallisesti jälkijännityk-

sen jälkeen, vaatien mm. matalan viskositeetin epoksitartunnan. Tartunnattomilla 

rakenteilla toteutettaessa sen sijaan voi esiintyä jännitysvoiman takia rakenteen 

nurjahtamista mm. jänneteräksen epäkeskisestä sijoittamisesta seinän neutraa-

liakselin suhteen tai ohjuriuran tai reiän suurien dimensioiden takia. Tällöin käy-

tettäessä väljiä ohjuriuria tai reikiä jänneterästen sijoittamisessa seinän sisäisesti 

on nurjahtaminen mitoitettava ulkoisille sekä jännitysvoimista aiheutuville kuor-

mille.  

 

Seinärakenne voidaan tällöin mitoittaa kahdella tavalla kuormitustilanteen mu-

kaan. Pelkästään puristettuna sauvana (nurjahduskestävyys) kun vaikuttavat voi-

mat ovat pelkästään aksiaalisia sekä jännitysvoima vaikuttavaa neutraaliakselin 

suhteen ilman epäkeskeisyyttä (kaava 77). Samanaikaisesti puristettuna ja taivu-

tettuna sauvana, jossa huomioidaan kuormitusten mahdollinen epäkeskeisyys 

(kaava 78). Laskenta voidaan suorittaa tällöin SFS-EN 1995-1-1 mukaisesti, jol-

loin tulee huomioida poikkileikkauksen heikompi nurjahtamissuunta lokaaliakse-

liston mukaisesti (SFS-EN 1995-1-1 2014, 41).  

 

 

 
σc,0,d
kcfc,0,d

≤ 1 (77) 

 
σc,0,d
kcfc,0,d

+
σm,d
fm,d

≤ 1 (78) 
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missä σc,0,d vaikuttava puristusjännitys (Nd/Aeff) 

 σm,d vaikuttava taivutusjännitys (Md/Weff) 

 kc nurjahduskerroin 

 fc,0,d puristuslujuuden mitoitusarvo 

 fm,d taivutuslujuuden mitoitusarvo 

𝐸0,05 Viiden prosentin alempaa fraktiilia vastaava kimmoker-

toimen arvo 

i poikkileikkauksen jäyhyyssäde 

L seinän nurjahduspituus huomioiden tuentatavat 

Aeff tehollinen poikkileikkausala 

fc,o,k puristuslujuuden ominaisarvo 

 Ieff tehollinen jäyhyysmomentti 

λ hoikkuusluku 

λrel suhteellinen hoikkuusluku (jos λrel≤ 0,3 lokaalissa y ja z 

suunnissa jännitysten edellytetään täyttävän kaavan 78 

ehto) 

βc kerroin, 0,2 sahatavara ja 0,1 liimapuu, LVL ja CLT 

  

 

16.9.1 Pistemäisen jännitysvoiman huomiointi 

 

 
kc =

1

k + √k2 − λrel
2

 
(79) 

 k = 0,5[1 + βc(λrel − 0,3) + λrel
2 ] (80) 

 λrel =
λ

π
√
fc,0,k
E0,05

 (81) 

 λ =
L

i
 (82) 

 i = √
Ieff
Aeff

 (83) 
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Seinärakenteen nurjahduskestävyys voidaan laskea kaistamenetelmällä, jolloin 

seinän laskennallisena leveytenä käytetään yhden metrin suuruista kaistaa. Jän-

nitysvoiman sekä ankkurilevyn pistemäinen voima tulee huomioida seinän kuor-

manjakautumiskulman suhteessa sekä tehollisen leveyden avulla yhdessä mui-

den vaikuttavien kuormien kanssa. Kyseessä on yksinkertaistettu konservatiivi-

nen menetelmä, jossa ei huomioida tuentaehtoja kuten viereisiä liittyviä seiniä. 

Menetelmän avulla voidaan kuitenkin arvioida jälkijännitetyn seinän nurjahdus-

kestävyys varman puolelle. Kuormanjakautumiskulman mukaista mitoitustapaa 

seinien osalta on kuvattuna proHolz CLT ( (proHolz Austria 2014; proHolz Austria 

2018) mitoitusohjeissa sekä ruotsalaisessa CLT käsikirjassa  (Swedish Wood 

2019) 

 

Kuormanjakautumiskulma (load distribution angle) vaihtelee massiiviseinäraken-

teilla kuten LVL ja CLT pysty- ja poikittaissuuntaisten lamellien/ viilujen suh-

teessa. Seinän alapäässä oleva tehollinen kuormitusleveys (wpi,ef/ wpr,ef) on vah-

vasti riippuvainen materiaaliominaisuuksista, kuten aksiaalisesta jäykkyydestä 

(cx/cy) sekä leikkauslujuudesta (cxy), lamellien/viilujen kokoonpanosta, kuormitus-

leveydestä sekä tuentatavasta (KUVA 49). Tehollinen kuormitusleveys voidaan 

arvioida tarkennetulla menetelmällä CLT- seinille käyttäen kaavaa 84, mutta ky-

seinen kaava on voimassa tilanteelle, jossa wp/h≤0,5 tai L≥h. Kyseisen kaavan 

mukaisesti on myös oletettavissa, että jos pistemäisen kuorman kuormitusleveys 

on wp/h≥0,5 on alapäässä oleva tehollinen kuormitusleveys weff=wp. (Thiel & 

Brandner 2016, 15-17) 

 

 

KUVA 49 Arvioitu tehollinen kuormitusleveys wef,approx  (Thiel & Brandner 2016, 

16) 



182 

   

 

 

missä x etäisyys kuormituspisteestä (h/2) 

 weff,approx tehollinen kuormitusleveys alapäässä 

 wef,ortho,inf tehollinen kuormitusleveys etäisyydellä x 

 wp kuormitusleveys/ tukipinnan leveys 

β -0,35 uloimmat lamellit vaakasuunnassa ja -0,25 uloim-

mat lamellit pystysuunnassa 

cy aksiaalinen jäykkyys y-suunnassa 

 cx aksiaalinen jäykkyys x-suunnassa 

 cxy leikkauslujuus 

 

Thielin ja Brandnerin esittämä kaava on yksinkertaistetussa muodossa myös pro-

Holz mitoitusohjeissa. CLT rakenne, joka koostuu kolmesta lamellista (kaksi pys-

tylamellia ja yksi vaakalamelli) on jakautumiskulma αi= 25°. Kun pystylamellien 

suhteellinen määrä kasvaa lähenee jakautumiskulma αi= 15° ja vaakalamellien 

lisäys johtaa jakautumiskulman kasvuun lähemmäs αi= 45°. Toisaalta kuormitus-

leveyden kasvattaminen johtaa jakautumiskulman pienenemiseen ja johtaa lo-

pulta jakautumiskulmaan αi= 0°, jolloin seinä, johon kohdistuu tasainen kuorma 

koko seinän pituudella ei johda kuormanjakautumiskulman esiintymiseen alem-

 weff,approx(x) = min{
wef,ortho,inf(h) (

2

3
+ β

wp

2h
)

0,9wef,ortho,inf(x)
 (84) 

 wef,ortho,inf(x) =

wp

2 π(λ1 − λ2)

λ1 ∗ arctan (
wp

2λ2x
) − λ2 arctan (

wp

2λ1x
)
 (85) 

 λ1 = √p2 + √p4 − q4 (86) 

 λ2 = √p2 −√p4 − q4 (87) 

 p = √
1

2
−
cx
cxy

 (88) 

 q = √
cx
cy

4
 (89) 
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malle seinärakenteella. Kuormanjakaantumiskulma pienenee myös matalilla sei-

nillä, koska jakautumiskulma ei ole lineaarisesti jakautuva.  (proHolz Austria 

2018, 95) 

  

 

KUVA 50 Tehollinen kuormitusleveys a. sisäisesti sijoitettuna b.nurkassa (pro-

Holz Austria 2018, 95) 

 

Sisäisesti sijoitetun pistekuorman kuormanjakautumiskulma αi voidaan arvioida 

CLT rakenteille käyttäen kaavaa 90, joka on soveltuva seinille, joiden lamelliko-

koonpano on kaavan 91 ehdon mukainen. Seinän korkeuden tulee kaavaa käy-

tettäessä h≥ 2,75 ja pistemäisen kuorman kuormitusleveyden w≤ 0,2 m.  (proHolz 

Austria 2018, 97) Kyseinen kaava on kuitenkin sovellettavissa myös LVL massii-

viseinärakenteille tutkijan näkemyksen mukaan.  

 

 

 

missä αi kuormanjakautumiskulma 

 dhor vaakalamellien/ viilujen lukumäärä 

 dver pystylamellien/ viilujen lukumäärä 

 
1

5
≤
dhor
dver

≤
3

1
 (90) 

 αi =
dhor ∗ 45° + dver ∗ 15°

dhor + dver
 (91) 
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Tehollinen kuormitusleveys wi,ef on tällöin kaavan 92 mukainen. Seinän ala-

päässä vaikuttava kuormitusleveys on laskettavissa kaavan 93 mukaan. (proHolz 

Austria 2018, 97) 

 

missä wi,ef tehollinen kuormitusleveys (sisäisesti sijoitettu) 

 wpi,ef seinän alapäässä vaikuttava tehollinen kuormitusleveys 

 w pistevoiman kuormitusleveys (ankkurointilevyn leveys) 

 h seinän korkeus 

 h/4 kuormanjakautumiskulman rajoitettu korkeus 

 

Reunassa sijaitsevalle pistemäiselle kuormalle käytetään tehollisen kuormitusle-

veyden wi,ef pienennettyä arvo kaavan 94 mukaan, jolloin alapään kuormitusle-

veys saadaan kaavalla 95. (proHolz Austria 2018, 97) 

 

missä wr,ef tehollinen kuormitusleveys (reunalle sijoitettu) 

 wpr,ef seinän alapäässä vaikuttava tehollinen kuormitusleveys 

 

Käytettäessä suurempaa ankkurointilevyä w≥0,2 m tai kun seinän korkeus on alle 

h≤2,75 m tulee käyttää tarkennettua menettelyä kuormanjakautumiskulman sekä 

kuormitusleveyden määrittämiseksi CLT: lle kaavojen 96–98 avulla. (proHolz 

Austria 2018, 98) Kerrannaisliimatuille useasta viilunipuista koostuville GLVL-X 

tai GLVL-C tuotteille suosituksena on käyttää alustavana jakautumiskulmana αi= 

35°. 

 wi,ef = w+ 2 ∗
h

4
∗ tan(αi) (92) 

 wpi,ef = 1,2 ∗ wi,ef (93) 

 wr,ef = 0,45 ∗ wi,ef (94) 

 wpr,ef = 1,2 ∗ wr,ef (95) 

 αi = korthokw ∗ 30° (96) 

 kortho = 1,1 ∗ √
EAhor
EAvert

4

= 1,1 ∗ √
dhor
dvert

4

 (97) 
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Tehollinen kuormitusleveys saadaan tällöin ratkaistua käyttäen kaavoja 99 ja 100 

sisäisesti sijaitsevalle kuormitukselle ja reunalle sijaitsevalle kuormitukselle kaa-

voilla 101 ja 102. (proHolz Austria 2018, 98) 

 

Tehollista kuormitusleveyttä vastaava aksiaalinen kuorma nurjahdusmitoitusta 

varten (nd) saadaan suhteuttamalla kuormitukset teholliseen kuormitusleveyteen 

(beff) kaavalla 103. Suurempaa tehollista kuormitusleveyttä kuin yksi metri ei suo-

sitella käytettäväksi (beff≤ 1,0 m). (proHolz Austria 2018, 98) 

 

missä nd tehollisella kuormitusleveydellä huomioitu  

aksiaalinen kuorma  

 Fd vaikuttavan pistevoiman mitoitusarvo 

 bef tehollinen kuormitusleveys huomioiden kuorman sijainti 

  (wi,ef tai wr,ef) 

 

Kyseinen kuormitusleveydellä yhdistetty kuorma huomioidaan tämän jälkeen 

standardien mukaisesti osana kuormitusyhdistelmiä. Jos jänneteräkset ovat sijoi-

tettuna keskiöetäisyyden osalta lähempänä kuin mitä on niiden tehollinen kuor-

mitusleveys (beff= wi,ef tai wr,ef) seinän sivuttaissuunnassa tulee seinän nurjahdus 

sekä puristuskapasiteetti tarkistaa jännitysvoimien yhteenlasketuille jännityksille. 

Nurjahdukselle käytetään tehollisena kuormitusleveytenä wi,ef tai wr,ef ja seinän 

tukireaktiolle (puristus) wpi,ef tai wpr,ef.  

 

 kw = 1− 1,5 ∗
w

h
≥ 0 (98) 

 wi,ef = w+ 2 ∗
h

4
∗ tan(αi) (99) 

 wpi,ef = [1,3 − 0,9
w

h
+ 0,5 (

w

h
)
2

] ∗ wi,ef ≥ wi,ef (100) 

 wr,ef = 0,9 ∗ √
w

h

4
∗ wi,ef (101) 

 wpr,ef = [0,5 + 0,85
w

h
− 0,45(

w

h
)
2

] ∗ wi,ef ≥ wr,ef (102) 

 Nd =
Fd
bef

 (103) 
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KUVA 51 Pistemäisen tuen tukireaktioperiaate (proHolz Austria 2014, 179) 

 

Arvioitaessa seinän alapäässä olevan pistemäisen tuen tai työstön kohdalla (mm. 

jänneteräksen jatkoskolot) olevaa yläpuolista seinän nurjahtamista pystykuor-

mista (Fd) voidaan samaa tehollista kuormitusleveyttä (bef) käyttää arvioinnissa 

(KUVA 51). Tällöin tukireaktion voima muunnetaan vastaamaan tehollista kuor-

mitusleveyttä ja siitä kaistamenetelmän mitoitusarvoksi yhden metrin kaistalle 

(n1,d)  kaavalla 104.  (proHolz Austria 2014, 178) 

 

missä n1,d tukireaktio huomioiden kuormitusleveys 

nd tehollisella kuormitusleveydellä huomioitu  

aksiaalinen kuorma 

 Fd vaikuttavan pistevoiman mitoitusarvo 

 bef tehollinen kuormitusleveys huomioiden kuorman sijainti 

  (wi,ef tai wr,ef) 

 

16.9.2 Varusteluiden sekä työstöjen vaikutus nurjahduskapasiteettiin 

 

Jotta jänneteräkset voidaan sijoittaa tartunnattomasti ja sisäisesti seinäelement-

teihin tulee niille, joko työstää tai porata varaukset jänneterästen sijoitusta varten. 

Työmenetelmän mukaan, elementtiin voidaan joko tehdä sijoitusta varten läpipo-

raus kahdesta suunnasta keskeisesti elementtiin, asemoinnin kautta huomioiden 

 

nd =
Fd
bef

 

n1,d = nd ∗
1

bef
 

(104) 
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varauksen sijainti seinäelementin ladontavaiheessa tai CNC-työstämällä ura lä-

pityöstönä tai yhden puolen työstönä. Kyseinen varustelu heikentää osaltaan sei-

näelementin toiminnallisia ominaisuuksia niin puristuskapasiteetin kuin nurjah-

duksenkin osalta.  

 

Varauksen heikentävä vaikutus voidaan ottaa huomioon joko mitoituksessa tai 

vahvistamalla varauksen/ uran kohta. Heikentynyt poikkileikkaus voidaan huomi-

oida mitoituksessa ottamalla huomioon todellinen jäljelle jäävä poikkileikkaus tai-

vutusvastuksen (Weff), poikkileikkausalan (Aeff) sekä jäyhyysmomentin osalta (Ieff) 

vähentäen varusteluiden ja reikien osuus. Laskenta voidaan suorittaa myös FEM- 

laskentamallin avulla. LVL ja CLT massiiviseinien osalta kyseisten varausten vai-

kutusta todelliseen mm. nurjahduskestävyyteen ei ole osoitettuna mitoitusmene-

telmissä käsinlaskennan osalta. Tällöin tässä tutkimuksessa esitetään syste-

moidun kirjallisuuskatsauksen aikana tehtyjä havaintoja tukeutuen tutkimusai-

neistoon.   

 

 

KUVA 52 Nurjahduskapasiteettihäviöt verrattuna ehjään poikkileikkaukseen suh-

teessa läpivarauksen pinta-alaan kokonaispinta-alan suhteen  (Pina ym. 2019, 8) 

 

Tutkijat Pina, Saavedra Flores sekä Saavedra (Pina ym. 2019) ovat suorittaneet 

alustavia kokeita CLT seinärakenteille nurjahduskapasiteetin selvittämiseksi eri 

suuruisille sekä sijainnilla oleville varauksille. Tutkimuksen perusteella varauksen 

sijoituksella on merkittävämpi vaikutus leveyden kuin pituuden osalta ja se, 

kuinka varaukset ovat etäisyyden suhteen sijoitettuna ylä- ja alapäästä seinää. 
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Tutkimuksen perusteella läpivaraukset, joka ovat sijoitettuna poikittaissuuntai-

sesti seinässä altistavat seinän herkemmin nurjahdukselle kuin pitkittäissuuntai-

sesti sijoitetut varaukset. Vaakasuuntainen varaus, jonka ala on 5 % seinän pinta-

alasta vähentää seinän nurjahduskapasiteettia vähintään 60 %.  Pystysuuntai-

sella samankokoisella varauksella on vain 7 % vähentävä vaikutus nurjahduska-

pasiteettiin. Varaus, joka on 50 % pinta-alasta johtaa kummassakin tapauksessa 

80 % nurjahduskapasiteetin menetykseen (KUVA 52). Toisaalta sijoittamalla va-

rauksia lähemmäs seinän ala- tai yläreunaa saavutetaan parempi nurjahduska-

pasiteetti kuin, että varaukset sijoitetaan seinään keskeisesti.    (Pina ym. 2019) 

 

 

KUVA 53 Läpivarauksen (5 % kokonaisalasta) sijainnin vaikutus nurjahduskapa-

siteettiin verrattaessa sitä ehjään poikkileikkaukseen  (Pina ym. 2019, 9) 

 

Tällöin seinään tulevan varauksen vaikutusta voidaan karkeasti arvioida käyttäen 

apuna läpireiälle/ varaukselle saatuja tutkimusarvoja, jolloin kriittistä nurjahdus-

kuormaa voidaan pienentää varauksen sijainnin sekä koon huomioivalla kertoi-

mella katsomalla se esim. kuvista KUVA 53 sekä KUVA 52. Tällöin ehdotuksena 

on käyttää kaavan 105 mukaista vähennyskerrointa kriittisen kuorman vähentä-

miseksi. Kriittinen nurjahduskuorma (Pcrit) voidaan laskea esim. CLT:lle kaavan 

106 mukaan ja kriittinen kuormituskerroin η kaavalla 107. Kriittinen kuormitusker-

roin ilmaisee luvun, jolla kuorma on kerrottava jotta siihen kohdistuvan kuormi-

tuksen takia rakenne muuttuu epävakaaksi. Jos kriittinen kuormituskerroin on 

η≤1,0 on rakenne epästabiili. Kun kuormituskerroin on suurempi kuin 1,0 tarkoit-

taa se, että vaikuttavat aksiaalivoimat kerrottuna tällä tekijällä johtavat rakenteen 

nurjahtamiseen. Kyseisen kriittisen kuorman tarkastamisen lisäksi tulee myös 
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suorittaa nurjahdustarkastelu SFS-EN 1995-1-1 mukaisesti, koska mitoitusmene-

telmä ei ota huomioon kuormien epäkeskisyyksiä tai Hooken laista poikkeavaa 

materiaalikäyttäytymistä. (Dlubal 2019) 

 

 

missä %dec aukon koon ja sijainnin huomioiva vähennyskerroin 

 Pcrit,fin kriittinen nurjahduskuorma huomioiden varustelut 

Pcrit kriittinen nurjahduskuorma 

η kriittinen kuormituskerroin 

 E kimmokerroin 

 I jäyhyysmomentti 

 YM materiaalin osavarmuusluku 

 leff seinän tehollinen nurjahduspituus 

 β Eulerin tehollinen nurjahduskerroin 

 L seinän korkeus 

 G liukumoduuli 

 A seinän poikkileikkausala 

 Nd vaikuttava aksiaalinen mitoituskuorma 

 

Pienillä ohjuriurilla sekä urilla (pinta-ala alle 5 % yhden metrin kaistaleveydellä) 

ei kuitenkaan näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta seinän nurjahduskestävyy-

teen tutkimuksen valossa. Suuremmat varaukset, reiät sekä jänneterästen varus-

teluihin liittyvät tekijät tulee kuitenkin ottaa huomioon tapauskohtaisesti esim. 

FEM mallin avulla. Tutkijan suosituksena on jättää suurten läpivarausten sekä 

jänneteräksen jännityspisteen välille vähintään yli 200 mm väli jänneteräksen 

keskilinjasta sekä tarkastaa varauksen läheisyydessä vaikuttavat leikkausvoimat 

 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗ %𝑑𝑒𝑐  (105) 

 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝜋2𝐸𝐼

𝑌𝑀 ∗ 𝑙𝑒𝑓
2  (106) 

 𝜂 =
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑁𝑑

≥ 1,0 (107) 

 𝑙𝑒𝑓𝑓 = 𝛽 ∗ 𝐿 ∗ √1 + (
𝐸𝐼𝜋2

(𝛽 ∗ 𝐼2) ∗ 𝜅 ∗ 𝐺𝐴
) (108) 
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ja tarvittaessa vahvistaa varausta mm. ruuvi- tai palavahvistuksella. Erityistä huo-

miota on kiinnitettävä etenkin seinän h/4 (missä h on seinän korkeus) alueen pai-

kallisten jännitysten tarkastamiseen.  Kyseisten varausten vahvistaminen voi-

daan suorittaa mm. Liimapuukäsikirjan palkkien varausten ja lovien vahvistamis-

periaatteita käyttäen.  

 

16.10 Siirtymien arviointi seinärakenteelle 

 

Sivusuuntaisina siirtymärajatiloina käyttörajatilassa voidaan pitää jälkijännitetylle 

seinärakenteelle suositusta h/500 (h=seinän korkeus) (proHolz Austria 2014, 

134), jolloin voidaan välttää liittyville rakenteille aiheutuvia vaurioita seinän kei-

nuntaliikkeen takia.  

 

 

KUVA 54 Seinien muodonmuutoksia a. Keinunta/rako (δgap) b. liukuma/liitossiir-

tymä (δsl/δv) c. Leikkaus (δs) d. Taipuma (δb)  (Igor ym. 2015, 2) 

 

Jälkijännitetyn seinän muodonmuutostiloja (KUVA 54): 

1. seinän alapäähän muodostuva rako (δgap) 

2. seinän taipumasta aiheutuva siirtymä (δb) 

3. seinän leikkaussiirtymä (δs) 

4. pystysauman liitossiirtymä (δjoin) 

5. ankkurointiosien tai liitososien siirtymät (vaimentimet) (δa) 

6. seinän liukumasiirtymät (vaaka) seinän ja tason välillä (δsl) 

7. seinän liitossiirtymät (vaaka) seinän ja tason välillä (δv) 

 

Yksi- tai useampikerroksinen yhtenäinen yhdistämätön massiivirakenteinen mas-

toseinä, joka on jälkijännitetty vain yhdestä tasosta (seinän yläpää) voidaan ko-

konaissiirtymät (δtot) seinän yläpäässä laskea olettamalla seinärakenne jäykkänä 

tasona käyttäytyväksi rakenteeksi kaatumisen suhteen ja elastiseksi muodon-
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muutosten osalta. Jos seinä koostuu useasta yhdistetystä vaakasuuntaisesta sei-

närakenteesta, tulee huomioida myös pystysauman liitossiirtymät (δjoin) kokonais-

siirtymien osalta. Kun seinässä on tarkoitus käyttää jatkuvan sortuman estä-

miseksi tai siirtymien rajoittamiseksi ankkurointiosia, voidaan ne huomioida siir-

tymien osalta (δa). Suunnittelijan valintana on kuitenkin se, onko nämä ankku-

rointiosat huomioitu aikaisemmassa vaiheessa seinien momenttikapasiteettien 

arviointia vai toimiiko pelkästään jännitysvoima vetovoimia vastustavana. Jos 

ankkurointiosia ei ole huomioitu suunnittelussa vetovoimia vastustavana pääasi-

allisena kiinnitystapana jänneterästen kanssa, voidaan olettaa seinän saavan 

siirtymiä pääasiassa vain jänneterästen venymän osalta. Jos jännityshäviöillä 

huomioitu jännitysvoiman arvo ei ole riittävä voidaan ankkurointiosilla korvata jän-

nityshäviöitä, jolloin niiden siirtymät tulee huomioida osana kokonaissiirtymää.  

 

Seinän muodonmuutokset voivat aiheutua myös liukumasiirtymästä (δsl), joka 

vaatii seinän alapäässä tai vaakasaumassa vaikuttavien vaakakuormien ylittävän 

seinän alapään lepokitkan vastuksen johtaen leikkausta vastaanottavien liittimien 

tai kulmalevyjen siirtymiin. Kyseinen tilanne tulee eteen käytettäessä myös usean 

jännitystason seiniä, joihin muodostuu kaksi tai useampia keinuvia jälkijännityk-

sellä muodostettuja mastoseinärakenteita. Tällöin seinän alapäähän muodostuu 

ankkurointitason kohdalle rako (θimp tai δgap) (KUVA 54) jäykkänä rakenteena ole-

tettaessa. Tällöin jännitystasojen välissä saavat rakenteet saavat useita siirtymä-

muotoja. Siirtymään vaikuttavat platform rakenteilla ja kerroksittain toteutetulla 

jälkijännityksellä myös seinän yläpään kiinnitykset sekä niiden siirtymät (δv).  (pro-

Holz Austria 2014; Sarti 2015; Igor ym. 2015; Kovacs 2016; Pilon ym. 2019; Swe-

dish Wood 2019) 

 

16.10.1 Mastoseinän siirtymä 

 

Tutkimusaineistossa jälkijännitettyjen mastoseinärakenteiden osalta on yleensä 

huomioitu seinän alapäähän muodostuva rakosiirtymä (δgap), seinän taipumasta 

aiheutuva siirtymä (δb) sekä seinän leikkaussiirtymä (δs) (KUVA 55).  Syste-

moidun kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan havaita, että siirtymät voidaan 

arvioida yksinkertaistetulla menetelmällä kaavan 109 avulla, joka on linjassa 

Newcomben, Kovacsin ja Sartin esittämän kanssa. (Newcombe 2011; Sarti 

2015,154; Kovacs 2016, 47) 
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KUVA 55 Jälkijännitetyn mastoseinän siirtymämuodot  (Sarti 2015) 

 

 

missä  θimp seinän alapään kulmamuutos  

 h seinän kokonaiskorkeus 

 

Tutkijan näkemyksenä on kuitenkin, että siirtymissä tulee huomioida myös liitty-

vät rakenteet, jos ne vaikuttavat mastoseinän rakenteelliseen toimintaan tai ker-

ryttävät niille pysty- tai vaakasuuntaisia kuormia. Tällöin kaava 109 saa mm. Sar-

tin esittämästä siirtymäkaavasta poikkeavan muodon ollen lähempänä yleisiä 

mm. CLT: n mitoitusohjeita siirtymille. Kun seinä liittyy ylä- ja alapäästään raken-

teisiin (platform rakenne), tulee ottaa huomioon liukumasiirtymä/liitossiirtymä 

kaavan 111 mukaisesti. Tällöin liitossiirtymiä on liittyviä tasoja vastaava määrä 

(n). Jos seinä koostuu useasta vaakasuuntaisesta seinäelementistä, tulee huo-

mioida pystysauman liitossiirtymät seinän kokonaissiirtymien osalta (kaava 112). 

Kun seinä koostuu vaaka- ja pystysaumoista, tulee se huomioida kaavan 113 

mukaisesti.  Pystysauman osalta voidaan määrääväksi siirtymäksi olettaa pie-

nimmän siirtymäkertoimen omaavan sauman siirtymät koko yhdistetylle seinära-

kenteelle. 

 

 δtot = δgap + δb + δs (109) 

 δgap = θimph (110) 

 δtot = δgap + δb + δs + nδv (111) 

 δtot = δgap + δb + δs + δjoin (112) 
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missä n vaaka- tai pystysaumojen lukumäärä huomioiden  

  liitoksen siirtymäkerroin ala- ja yläpäässä 

 

Siirtymät voidaan arvioida tällöin siirtymämuotojen osalta käyttäen kaavoja 114–

120. Kaavat on koostettu CLT mitoitusohjeista sekä tutkimusaineistosta, mutta 

soveltuvat myös massiiviseinärakenteiden siirtymien arviointiin. Kaavat koskevat 

mitoitustilannetta, jossa seinä on alapäästä tasaisesti tuettu sekä vaakakuormi-

tettu seinän yläpäästä piste/viivakuormalla. Kaavojen lähteenä ja aineistona on 

käytetty:  

1. δgap  (Sarti 2015, 155) 

2. δb  (proHolz Austria 2014, 135; Sarti 2015, 156; Igor ym. 2015, 9; 

Swedish Wood 2019, 116) 

3. δs  (proHolz Austria 2014, 135; Sarti 2015, 156; Igor ym. 2015, 9; 

Swedish Wood 2019, 115) 

4. δjoin  (Swedish Wood 2019, 116) 

5. δa  (proHolz Austria 2014, 135) 

6. δsl  (proHolz Austria 2014, 137; Igor ym. 2015, 9) 

7. δv  (proHolz Austria 2014, 135) 

 

Liukuma- ja liitossiirtymän (δsl ja δjoin) osalta voidaan käyttää hyödyksi rakentei-

den välistä lepokitkaa, mutta liukukitkan käyttöä lepokitkan ylittymisen jälkeen tu-

lisi käyttää harkiten. Lepokitkan arvoa voidaan hyödyntää kuitenkin arvioitaessa 

leikkauskiinnitysosien tarvittavaa määrää.  (proHolz Austria 2014) Kaavat on esi-

tetty käyttörajatilanteelle (KRT), jolloin käytetään voimille suunnitteluarvoja (Fk). 

Haluttaessa arvioida murtorajatilan (MRT) siirtymiä käytetään voimille mitoitusar-

voja (Fd). Juuressa vaikuttavalle seinän alapään momentille, voidaan käyttää tai-

vutus- ja leikkaussiirtymän osalta MMBA tai WSA menetelmän mukaisia Mdec 

(KRT) tai Mcon (MRT) arvoja.  

 δtot = δgap + δb + δs + δjoin+nδv (113) 

 δgap = θimph (114) 

 δb =
Fkh

3

3EmeanIeff
 tai 

Mbh
2

3EmeanIeff
 (115) 

 δs =
Fkh

GmeanAeff
 (116) 
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missä θimp seinän alapään kulmamuutos 

 h seinän korkeus 

 Fk seinän yläpäähän vaikuttava vaakavoima 

 Emean puumateriaalin kimmokerroin 

 Ieff tehollinen jäyhyysmomentti  

 Gmean puumateriaalin liukumoduuli 

 Aeff tehollinen poikkileikkausala 

Mb seinän alapäässä vaikuttava momentti 

 γ kulmamuutos radiaaneina 

 ∆γ kulmamuutoksen suuruus 

 cz,1 pystysauman siirtymäkerroin Kser  

murtorajatilassa Ku=(2/3)Kser 

 b seinän leveys 

 cz,2 Ankkurointiosien tai liittimien siirtymäkerroin Kser 

murtorajatilassa Ku=(2/3)Kser 

 μ pintojen välinen lepokitkakerroin 

 0,9Gk pysyvien kuormien osuus 

 ∑0,7TPT jännitysvoimien summa huomioiden jännityshäviöt 

cF vaakasauman teräsosien tai liittimien  

siirtymäkerroin Kser murtorajatilassa Ku=(2/3)Kser 

 

Mastoseinän siirtymä voidaan arvioida puumateriaalin osalta myös kerroksittain 

vaikuttaville kuormille käyttämällä kaavaa 121. Kyseinen kaava on soveltuva 

myös yhdistetyn jälkijännitetyn seinän siirtymien arviointiin.  

 δjoin = γh = ∆γ
h

b
  ,   ∆γ =

Fk
cz,1

    (117) 

 δa =
Fkh

2

b2cz,2
 (118) 

 δsl =

Fk −
μ
γμ
0,9Gk∑0,7TPT

cF
 (119) 

 δv =
Fk
cF

 (120) 
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Siirtymiä arvioitaessa suositellaan käytettäväksi jännityshäviöt huomioivaa jän-

neteräksen jännitysvoimaa (jättövoima), jonka suuruus on enintään 0,7TPT tai jos 

jännityshäviöiden voidaan osoittaa olevan pienempiä kuin 30 % voidaan käyttää 

suurempaa arvoa kts. kohta 17.1 Jännityshäviöiden arviointi.   

 

16.10.2 Yhdistettyjen rakenteiden toiminta ja siirtymät 

 

Mitoitusohjeissa tai tutkimusaineistossa ei ole annettu tarkempia mitoitusohjeita 

siirtymien osalta pystysuunnassa useasta seinäelementistä kootulle jälkijännite-

tylle seinärakenteelle. Tällöin seuraavat tiedot ovat tutkimusaineiston pohjalta 

laadittuja havaintoja kyseisten yhdistettyjen rakenteiden osalta, joiden käyttöä tu-

lee harkita tapauskohtaisesti.   

 

Kuvassa 56 on esitetty kaksi vaihtoehtoista tapaa vaakasauman toteuttamiseksi. 

Oikeanpuoleisessa seinärakenteessa rajapintaan saa muodostua rako vapaasti, 

jolloin raon kohdalla oleva suunnittelumomentti sekä leikkausvoima voidaan ar-

vioida olettamalla niiden jakaantuvan lineaarisesti seinän korkeudella.  (Pilon ym. 

2019, 241) Vasemmanpuoleisessa seinärakenteessa on sen sijaan käytetty vai-

mentimia (esim. kulmalevyjä), jotka osallistuvat leikkausvoimien siirtoon sekä ve-

tovoimia vastaanottavina rakenteina. Kolmantena vaihtoehtona on, että vaaka-

sauma saadaan toteutettua täysin momenttijäykästi ja mitoitus voidaan suorittaa 

normaaliin tapaan mastoseinänä.  

 

 δmax =
F ∗ b2

2 ∗ E ∗ I
∗ (L −

1

3
b − x +

(x − a)3

3b2
) (121) 
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KUVA 56 Yhdistetyn jälkijännitetyn seinän toimintaperiaate, vasemmalla ilman 

vaimentimia   (Pilon ym. 2019, 241) ja oikealla vaimentimien kanssa (Wiebe & 

Christopoulos 2009, 86) 

 

Toteutettaessa mastoseinärakenne useilla vaakaliitoksilla, jotka eivät ole mo-

menttijäykkiä on kuitenkin vaikutusta myös rakennuksen kokonaissiirtymiin, leik-

kausvoimiin sekä momentteihin. Leikkausvoiman osalta vähennystä tapahtuu ra-

kennuksen ylemmissä kerroksissa ja momentti tasaantuu vaakasaumojen koh-

dalla. Seinän juuressa vaikuttava kokonaismomentti pysyy kuitenkin samana riip-

pumatta toteutustavasta. Pilon, Palermo, Sarti sekä Salenikovich tuovatkin esille 

julkaisussaan, kuinka taivutusmomentit pienenivät 42–45 % prosenttia LVL ja 

CLT rakenteita käytettäessä usealla vaakasaumalla toteutettaessa. (Pilon ym. 

2019) 

 

Seinien pystysuuntaisella lukumäärällä tai saumojen/ nivelten määrällä ei kuiten-

kaan havaittu olevan merkittävää vaikutusta kokonaissiirtymiin Wieben ja Chris-

topoulosin tutkimuksessa 20 kerroksiselle case kohteelle DBE (Design Basis 

Earthquake) mitoitustilanteessa. Kulmamuutoksen havaittiin myös olevan pää-

sääntöisesti pienempi ylempien vaakasaumojen/ nivelten kohdalla kuin pelkäs-

tään juuressa olevalla keinuvalla ratkaisulla toteutettaessa. Toisaalta siirtymiä on 

havaittavissa kunkin niveltason kohdalla lisäten kokonaissiirtymiä verrattaessa 

yhden jännitystason toteutukseen. Niveltasojen kohdalla voidaan myös havaita 

muodostuvan kulmamuutoksia kunkin tason kohdalla (KUVA 57).  (Wiebe & 

Christopoulos 2009) 
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KUVA 57 Vasemmalla siirtymäkuvaaja ja oikealla kulmamuutokset eri vaakata-

son niveltoteutuksilla DPE mitoitustilanteessa (muokattu lähteestä) (Wiebe & 

Christopoulos 2009, 94-95) 

 

Seinien keskinäistä liittymää vaakatasossa tuleekin tarkastella liukuma-liitossiir-

tymien sekä keinunnan muodostaman raon osalta (KUVA 58) (Kurama, Yahya 

ym. 1999, 73-74; Chancellor ym. 2014, 526). Jos pysyvien kuormien ja jälkijänni-

tysten jännityshäviöllinen jännitysvoima eivät riitä kumoamaan lepokitkalla huo-

mioituna vaikuttavia vaakakuormia tulee käyttää erillisiä leikkauskiinnitysosia. 

Tällöin huomioidaan vaakasuuntaiset liitossiirtymät vaakasaumassa ilman liuku-

kitkan vaikutusta. Jos lepokitkan suuruus on riittävä, voidaan olettaa, että myös-

kään liukumissiirtymiä ei tapahdu.  (Sun ym. 2020, 11)  

 

 

KUVA 58 Elementtirakenteisen seinän toiminta vaakasaumojen osalta a. kulma-

muutos/ raon muodostumien b. liukumasiirtymä  (Kurama ym. 1999, 73) 
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Kun rakenne on suunniteltu toimimaan mitoitusvoimille ilman, että kaatava mo-

mentti ylittää pystyssä pitävän momenttikapasiteetin (Mb<Mdec) ei oleteta rakoa 

muodostuvan MMBA tai WSA menetelmässä. Tällöin koko jälkijännitetty poikki-

leikkaus on puristettu toimien taivutus- ja leikkaussiirtymien (δb+δs) osalta yhdis-

tettynä mastoseinärakenteena. Jos kyseinen ehto ei toteudu oletetaan raon muo-

dostuvan jokaisen vaakasauman kohdalla kuten KUVA 56  sekä KUVA 59 ta-

pauksessa, jolle voidaan käyttää kaavaa 122. Seinien vaakasaumoissa oleva 

rako kuitenkin sulkeutuu seinän palautuessa kuormituksen jälkeen alkuperäiseen 

asemaan. Suurimman raon voidaan olettaa muodostuvan seinän alareunaan, 

koska vaikuttavan momentin voidaan olettaa pienenevän ylöspäin siirryttäessä. 

Mahdollinen haitallinen ylempien kerroksien vaakasauman suuremman raon 

muodostuminen tulee tarkistaa silti.   (Kurama, Yahya C. 2005, 2,9) 

 

 

missä  n vaakasaumojen määrä 

 

Jännityshäviöiden vaikutus tulisi silti tutkijan mielestä ottaa huomioon. Tällöin jän-

nitysvoiman kokonaisjännityshäviöiden (ΔTP) oletetaan muodostuvan venymäksi 

(ΔL) sekä seinän alapään raon suuruudeksi siirtymätilassa ollen yhtä suuri kuin 

seinän yläpään siirtymä yhdistetylle seinärakenteelle (Granello, G. ym. 2019, 9). 

Vaihtoehtoisesti seinän alapään kulmamuutos voidaan laskea käyttäen jännitys-

häviöt huomioivaa jännitysvoiman arvoa momenttikapasiteettia arvioitaessa. Jos 

jännityshäviöt huomioidaan erillisillä ankkurointiosilla saavat ne siirtymän jänni-

tyshäviöitä vastaavan voiman vaikutuksesta. Tällöin ankkurointiosien siirtymät tu-

lee huomioida kokonaissiirtymien osalta. Tämän oletuksen voidaan arvioida ole-

van riittävä arvioitaessa käyttörajatilan siirtymiä, jolloin mitoituksen voidaan olet-

taa olevan varmalla puolella. Kyseinen raosta aiheutuva siirtymä muodostuu kun-

kin jännitystason kohdalla seinän alapäässä.  

 

Yhdistettynä seinärakenteena oletettaessa voidaan taipuma- ja leikkaussiirtymä 

laskea käyttäen seinän yhdistettyä kokonaiskorkeutta jännitysnipun (n1 ja n2) 

osalta. Samainen tilanne voidaan olettaa myös, jos jäykistysseinä toteutetaan 

 𝛿𝑡𝑜𝑡 = 𝑛𝛿𝑔𝑎𝑝 + 𝛿𝑏 + 𝛿𝑠 (122) 
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käyttäen useita jännitystasoja. Tällöin rakennuksen kokonaissiirtymä muodostuu 

jännitysnippujen yhdistettynä toimivien mastoseinien taipuma-, liukuma ja leik-

kaussiirtymästä sekä kunkin jännitystason kohdalla muodostuvasta raosta 

(KUVA 59). Kyseinen tilanne toteutuu, kun tarvittava jännitysvoima arvioidaan 

jännitysnipun alimman tason mukaan, jolloin yläpuolisiin vaakasaumoihin ei muo-

dostu rakoa, kun kaatava momentti ei pysty ylittämään kaatavaa momenttia ylem-

pien vaakasaumojen tasossa. Jos vaakasaumassa vaikuttava lepokitkan suuruus 

on riittävän suuri ei vaakasaumassa tapahdu myöskään liukumissiirtymää. (Sun 

ym. 2020, 9,11) 

 

 

KUVA 59 Periaatekuva useasta jännitystasosta. n1 ja n2 kuvaavat jännitysnippu-

jen tunnuksia.  

 

Tällöin KUVA 59 mukainen tilanne voidaan ratkaista siirtymien osalta kaavalla 

123. 

 

missä n jännitystasojen lukumäärä (KUVA 59 esim. n=2) 

∑(𝛿𝑏,𝑖 + 𝛿𝑠,𝑖) jälkijännitettyjen yhdistettyjen mastoseinien taipuma- ja 

leikkaussiirtymien summa  

(esim. KUVA 59 n1 ja n2)  

 δgap raosta muodostuva siirtymä  kun Mb>Mdec 

  kun Mb<Mdec δgap=ΔL,TPT 

 ΔL,TPT jännityshäviötä vastaava jänneteräksen venymä 

 𝛿𝑡𝑜𝑡 = 𝑛𝛿𝑔𝑎𝑝 +∑(𝛿𝑏,𝑖 + 𝛿𝑠,𝑖) (123) 
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Tutkijan suosituksena on, että jännitysnipussa olevien seinien poikkileikkaukset 

(etenkin paksuus) ovat samoja jännitetyn jänneteräksen tartunnattoman pituuden 

matkalla jännitystason alapuolella. Jännitystason yläpuolisissa jännitysnipuissa 

voidaan sen sijaan käyttää alimmasta jännitysnipusta poikkeavia poikkileikkauk-

sia sekä jänneterästen sijoituksia. Suosituksena on kuitenkin, että vähintään yksi 

jänneteräs jatkuu läpi kaikkien jännitysnippujen. Jännitysnipulla tarkoitetaan 

tässä tapauksessa KUVA 59 n1 ja n2 mukaista tilannetta.  

 

16.11 Jälkijännitetyn seinän staattinen tasapaino ja kestävyys 

 

SFS-EN 1990 standardissa määritetään, että rakenteen staattista tasapainon ra-

jatilaa (EQU) tarkasteltaessa rakenteen tulee täyttää kaavan 124 ehto. (SFS-

EN1990-1-1 2006, 78) 

 

missä Ed,dst tasapainoa heikentävien kuormien vaikutuksen  

mitoitusarvo 

 Ed,stb tasapainoa parantavien kuormien vaikutuksen  

mitoitusarvo 

 

Tarkasteltavien kuormien vaikutuksen yhdistelmä voidaan esittää tällöin lausek-

keena kaavan 125 mukaisesti. (SFS-EN1990-1-1 2006, 78) 

 

 

missä  + yhdistämistä jonkin toisen kanssa 

 ∑ suureiden yhdistetty vaikutus 

 P esijännitysvoiman kyseeseen tuleva edustava arvo 

(tässä tutkimuksessa ymmärrettävissä suunniteltuna 

jännitysvoimana/jättövoimana) 

 G,kj pysyvän kuorman j ominaisarvo 

 Qk,1 määräävän muuttuvan kuorman 1 ominaisarvo 

 Qk,i muun samanaikaisen muuttuvan kuorman i ominaisarvo 

 𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 ≤ 𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏 (124) 

 𝐸𝑑 =∑𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑃,𝑗𝑃 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 +∑𝛾𝑄,𝑖𝜓0,1𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1𝑗≥1

 (125) 



201 

   

 γG,j pysyvän kuorman j osavarmuusluku 

γG,j,sup (epäedulliset) tai γG,j,inf (edulliset) kts. 13.2.1 

 γP,j esijännitysvoiman j osavarmuusluku  

γG,sup (epäedulliset) tai γG,inf (edulliset) kts. 13.2.1 

 γQ,1 määräävän muuttuvan kuorman 1 osavarmuusluku 

 γQ,i muuttuvan kuorman i osavarmuusluku 

 ψ0,1 muuttuvan kuorman yhdistelykerroin 

 

Tällöin murtorajatilan ehto voidaan kirjoittaa kaavan 125 muotoon tarkasteltaessa 

kaatumisvarmuutta seinän yläpäässä vaikuttavan vaakavoiman osalta, kun sei-

nään vaikuttaa pysyviä kuormia sekä jälkijännitysvoimia. Pysyvien kuormien sekä 

jännitysvoimien momenttivarren pituutena käytetään neutraaliakselin tukipis-

teestä mitattavaa etäisyyttä (Neutraaliakselin pituus kts. 15.6). Kaatumisnurkka-

pisteeksi oletetaan tällöin kyseinen sijainti. Pysyvien kuormien resultantin olete-

taan vaikuttavan seinän keskellä ja jänneterästen jännitysvoimat huomioidaan 

niiden momenttivarren pituudella neutraaliakselin tukipisteestä (c/3). Jännitysvoi-

mat vaikuttavat kaavassa 125 suotuisasti, jolloin niille tulee käyttää osavarmuus-

lukua γP,j,inf (edulliset). Kuormien vaikuttaessa epäedullisesti tulee käyttää γG,j,sup 

osavarmuuslukua. Kaava 125 voidaan kirjoittaa tällöin murtorajatilan ehdon 

osalta kaavan 126 muotoon. 

 

 

missä KFI luotettavuusluokasta riippuva kerroin  

RC3 KFI=1,1; RC2 KFI=1,0; RC1 KFI=0,9 

 Fk vaakavoiman ominaisarvo 

 H seinän korkeus 

 Gk pysyvien kuormien resultantti 

 P,i suunniteltu jännitysvoima i jänneteräksessä 

  ei jännitysvoiman momenttivarren pituus neutraaliakselin  

tukipisteestä (c/3) 

 

 𝐾𝐹𝐼 ∗ 1,5 ∗ 𝐹𝑘 ∗ 𝐻 = [0,9 ∗ 𝐺𝑘 ∗ (
𝐿

2
−
𝑐

3
)] + [0,7∑𝑃𝑖 ∗ 𝑒𝑖

𝑛

𝑖=1

] (126) 
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Jännitysvoiman edullisen vaikutuksen osalta tutkija suosittelee tämän tutkimuk-

sen perusteella jälkijännitetyille puurakenteille pienempää osavarmuusluvun ar-

voa (γP,j,inf=0,7)  kuin EN1990-1-1 standardissa (γG,j,inf= 0,95) tai Suomen raken-

tamismääräyskokoelmassa (γG,j,inf= 0,90) esitetään. Syynä tähän on se, että sys-

temoidun kirjallisuuskatsauksen aikana on ollut huomattavissa jännityshäviöiden 

arvion suosituksen olevan 30 % luokkaa kts. kohta 17. Hankekohtaisesti voidaan 

toki käyttää suurempaa osavarmuuslukua, jos voidaan osoittaa, että jännityshä-

viöt ovat pienempiä kuin alustava jännityshäviön arvio. Tällöin suosituksena on, 

että osavarmuusluku jälkijännitetyille puurakenteille on 0,7 ≤ γP,j,inf  ≤ 0,9. 

 

16.12 Jäykistysseinien välinen kitka, vaaka- ja pystyliitokset 

 

Puurakenteiden eurokoodisuunnittelussa ei tunnisteta kitkan käyttöä vaakavoi-

mia vastaan, mutta kitkan hyödyntämistä vaakavoimien vastustamisessa on tut-

kittu useissa tutkimusaineistoissa kuin betonirakenteiden suunnittelussakin. Tut-

kimusaineistosta tehtyjen havaintojen mukaan kitkan vaikutus vaakavoimia vas-

taan on tunnistettu käytettäessä jälkijännitettyjä massiivipuuseinärakenteita. Jäl-

kijännityksen on havaittu yksinään pystyvän vastustamaan rakenteeseen kohdis-

tuvia vaakakuormituksia, kun lepokitkan suuruus on riittävä jälkijännityksen vai-

kutuksesta, jolloin seinän alapään varusteluiden kuten leikkauskiinnikkeiden 

osuus vaakavoimien vastustamiseksi havaittiin vähäiseksi.  Seiniin vaikuttavaa 

jänneterästen jännitysvoimaa kasvattamalla voidaan tällöin estää liukumasiirty-

mät vaakatukipintojen välillä.  (Sun ym. 2020, 11) Onkin ehdotettu, että seinän 

alapäässä vaikuttava kitkavoima (lepo- ja liukukitka) huomioitaisiin osittain tai ko-

konaan seinän vaakavoimia vastaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä pysyvien 

pystyvoimien sekä suunniteltua jännitysvoimaa (jättövoima) vastaavan jälkijänni-

tysvoiman käyttämistä hyväksi, kun seinän pystyssä pitävät voimat ovat riittäviä 

seinän juuressa. Kitkavoiman lisäksi tulisi kuitenkin käyttää myös erillisiä vaaka-

voimaa vastaan toimivia kiinnikkeitä, teräslevyjä, vaimentimia tai leikkausvoimas-

topparia seinän alapäässä. Leikkausvoimastopparin (shear key) korkeuden tulisi 

olla tällöin vähintään suurempi kuin seinän alapään maksimirako siirtymärajati-

loissa, jotta siirtymien johdosta seinä ei siirry leikkausvoimastopparin ylitse tai 

saa paikallisia vaurioita puristuspuolella nurkassa.  (Moroder ym. 2018, 651-653) 

 



203 

   

 

KUVA 60 Leikkausvoimastoppari (shear key) a.) seinän ollessa alkuvaiheessa 

b.) seinän ollessa siirtymätilassa  (Dunbar 2014, 170) 

 

Pystysaumojen kitkavoiman osalta on saatu samanlaisia hyötyjä kokeellisilla tu-

loksilla myös tilanteissa, joissa pystysaumoissa vaikuttava kitka toimi energia-

vaimentimena puoliponteilla käytettäessä vähäisiä kiinnikemääriä. Samainen ha-

vainto on myös havaittavissa niin tiheällä kuin harvalla pystysauman ruuvijaolla, 

jossa suuri osa vaimennuksesta tapahtuu seinäelementtien pystysaumojen kit-

kan välityksellä eikä ruuvien muodonmuutoksen takia. Nurkkakiinnityksillä vaiku-

tus on sen sijaan vähäisempi kitkan osalta puskusaumalla toteutettaessa. Pys-

tysaumojen hystereesivaimennus kitkavoimista murtorajatilassa (MRT) on mer-

kittävä, mutta kitkapintaa ei aina saata muodostua pystysaumassa siirtymien 

sekä kosteuselämisen takia. Tällöin on suositeltavaa käyttää lisänä leikkauskiin-

nikkeitä ja kitkapinnan muodostamiseksi vinoruuvausta pystysaumassa. Käyttö-

rajatilaa (KRT) vastaavassa tilanteessa pystysaumassa esiintyy sen sijaan aina 

kitkaa siirtymätilassa, jolloin pystysauman voidaan olettaa toimivan lähes jäyk-

känä tukiehtojen osalta. Kyseiselle pystysauman kitkavoiman hyödyntämiselle ei 

ole kuitenkaan kirjallisuudessa tarkempaa laskentamenetelmää puurakenteille, 

mutta sovellettavissa on vinoruuviliitoksessa puuosien välillä vallitsevan kitkan 

mitoitusperiaatteet.  (Dunbar 2014, 117; Moroder ym. 2018, 653)  

 

proHolz mitoitusohjeessa sen sijaan annetaan periaatteet kitkavoiman huomioi-

miseksi vaakasuuntaisia leikkausvoimia vastaan. Kyseisessä mitoitusohjeessa 

huomioidaan kitkavoimana osa pysyvistä pystykuormista. Ehtona on kuitenkin, 

että puu- ja tukipinnan välillä on ainoastaan yksi kerros/ kalvo ja jos kerroksia/kal-

voja on useampi kuin kaksi ei kitkaa tule huomioida vaakavoimien mitoituksessa.  
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(proHolz Austria 2014, 137) Tässä tutkimuksessa kuitenkin esitetään sisällytettä-

väksi pysyviin pystykuormiin myös jännitysvoimien yhteenlaskettu suuruus sei-

näelementin matkalla kuormien yhdistämissäännön mukaisesti (kts. 13.2.1) sekä 

SFS-EN 12812 alla olevan lauseen mukaisesti.  

 

Global sliding shall be resisted either by means of fric-
tion resulting from self-weight or by a mechanical device 
or by a combination of both. Only where it can be shown 
that a mechanical device acts cumulatively with frictional 
resistance the resistances of both means of restraint 
may be taken into account simultaneously. 

   (SFS-EN 12812 2008, 21)(EN 12812 2008, 21) 
 

Eli silloin, kun voidaan osoittaa, että mekaaninen laite/kiinnitys toimii kumulatiivi-

sesti kitkavastuksen kanssa, molempien kitkavoimien vastukset (pysyvät kuor-

mat+ mekaaninen) voidaan ottaa huomioon samanaikaisesti. (SFS-EN 12812 

2008, 21, 23,39). Kyseistä periaatetta on tällöin noudatettu myös jännitysvoimien 

huomioimisessa kitkavoimia muodostavana mekaanisena kiinnikkeenä tässä tut-

kimuksessa testeihin perustuviin tuloksiin perustuen.  

 

Tällöin alkuperäinen kaava 127 saa lisäyksenä kyseisen jännitysvoimat huomioi-

van edullisen kitkavoiman vaikutuksen kaavan 128 ja 129 muodossa ollen yhdis-

telmä proHolz  (proHolz Austria 2014, 137) sekä SFS-EN 12812 mitoitusohjetta. 

Kyseisen mukaista menetelmää on ehdotettu myös liukumasiirtymien arviointiin 

jälkijännitettyjen betonielementtiseinien ja TT- ja HTT laattojen osalta ilman kitkan 

osavarmuuskerrointa. Huomion arvoisena tekijänä on osoitettu, että syklisistä 

kuormituksista sekä jänneteräksen venymistä johtuvat jännityshäviöt tulisi huo-

mioida edullisesti vaikuttavissa jännitysvoimissa.  (Kurama 2005, 9-10) Suorite-

tun kirjallisuuskatsauksen pohjalta ehdotetaan kokonaishäviöiden huomiointia 

normaalisti vallitsevissa mitoitustilanteissa.  

 

 

 𝐹𝑑𝑠𝑡,𝑑 ≤ 𝐹𝑠𝑡𝑏,𝑑 (127) 

 𝐹𝑑𝑠𝑡,𝑑 = 𝐹𝑑 − 𝛾𝐺,𝑖𝑛𝑓
𝜇

𝛾𝜇
𝐺𝑘 − 𝛾𝑃,𝑖𝑛𝑓

𝜇

𝛾𝜇
∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1   (128) 

 𝐹𝑑𝑠𝑡,𝑑 = 𝐹𝑑 − 0,9
𝜇

1,3
𝐺𝑘 − 0,7

𝜇

1,3
∑𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 (129) 
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missä Fdst,d liukumaan johtava leikkausvoiman mitoitusarvo 

Fdst,d liukuman estävän leikkausvoiman mitoitusarvo  

 Fd leikkausvoiman mitoitusarvo seinän alapäässä 

 Gk pysyvien kuormien ominaisarvon resultantti 

 Pi suunniteltu jännitysvoima i (jättövoima)  

γG,inf  edullisten pysyvien kuormien osavarmuusluku kts. 

13.2.1 ja 16.11 (γG,inf=0,9) 

γP,inf  edullisten jälkijännitysvoimien osavarmuusluku  

kts. 13.2.1 ja 16.11 (γP,inf= 0,7≤γP,inf≤0,9) 

 μ pintojen välinen kitkakerroin kts. TAULUKKO 15 

γμ kitkan osavarmuusluku (SFS-EN 12812 2008) 

 

TAULUKKO 15 Kitkakeroimen arvoja, kun pinta kuiva tai märkä, mutta puhdas 

ei öljyä, jäätä tai rasvaa. (Numerot 1-10  (SFS-EN 12195-1 2010, 75) ja 11-12 

(proHolz Austria 2014, 137), 13  (Sun ym. 2020, 11) ja 14  (Elonen ym. 2017, 

23) 

NRO Kosketuspinnan  

materiaaliyhdistelmät 

Kitkakerroin 

μ 

1 Sahatavara – kertopuu/vaneri 0,45 

2 Sahatavara – rihlattu alumiini 0,4 

3 Sahatavara – kutistekalvo 0,3 

4 Sahatavara – ruostumaton teräslevy 0,3 

5 Höylätty puu – kertopuu/vaneri 0,3 

6 Höylätty puu – rihlattu alumiin 0,25 

7 Höylätty puu – ruostumaton teräslevy 0,2 

8 Karkea betoni – sahapuinen aluspuu 0,7 

9 Sileä betoni – sahapuinen aluspuu 0,55 

10 Kontaktipinta likainen, luminen tai jäinen 0,2 

11 Puu- Puu   0,4 

12 Puu- Betoni   0,4 

13 Puu (CLT)- hieman ruostunut teräslevy 0,32 

14 Puu (CLT)- tärinävaimennin Sylomer®  

(Getzner Werkstoff) 

0,5 
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Jos halutaan käyttää tuotekohtaisia kitkakertoimen arvoja, voidaan suorittaa kit-

kakertoimen kokeellinen määritys SFS-EN 12195-1 Liite B mukaisesti. Jos työ-

maa- ja asennusolosuhteita ei ole tiedossa voidaan käyttää kitkakertoimen ar-

vona varman puolella olevaa kitkakerrointa μ=0,2 (kontaktipinta puhdistamaton 

ja luminen tai jäinen). Kohdassa ”17.2.1 Kitkahäviön laskenta” mainitut kitkaker-

toimen arvot ovat päteviä vain jänneteräksen sekä esim. suojaputken välisen kit-

kavoiman määrittämiseen eikä niitä tule käyttää sellaisenaan vaakasauman kit-

kavoiman laskennassa.  

 

TAULUKKO 16 SFS-EN 12812 2008 mukaiset kitkakertoimet materiaaliyhdistel-

mille (SFS-EN 12812 2008, 41) 

Kosketuspinnan  

materiaaliyhdistelmät 

Kitkakerroin μ 

Maksimi Minimi 

1 Puu- puu (syysunnassa) 1,0 0,4 

2 Puu-puu (syysuuntaa vastaan) 1,0 0,6 

3 Puu-teräs 1,2 0,5 

4 Puu-betoni 1,0 0,8 

5 Teräs-teräs 0,8 0,2 

6 Teräs-betoni 0,4 0,3 

7 Teräs-laastikerros 1,0 0,5 

8 Betoni-betoni 1,0 0,5 

 

Standardissa SFS-EN 12812:2008 esitetään, että kitkan vaikutuksen ollessa 

edullinen käytetään kitkan minimiarvoa ja kitkan maksimiarvoa sen vaikuttaessa 

epäedullisesti (TAULUKKO 16). Kitkan osalta suositellaan minimiarvon yhtey-

dessä käytettäväksi kitkan osavarmuuslukua (γμ=1,3), jota käytetään myös tä-

män tutkimuksen yhteydessä kitkavoimien määrittämiseksi kaava 115. (SFS-EN 

12812 2008, 21, 23, 39) 
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17 JÄNNITYSHÄVIÖT JA MUODONMUUTOKSET 

 

Jännityshäviöillä tarkoitetaan jälkijännityksen alkuvaiheen jättövoiman jälkeisiä 

häviöitä, jotka aiheutuvat niin ajallisista, materiaaliominaisuuksista kuin ympäris-

tön vaikutuksista. Jännityshäviöt voidaan jakaa betonirakenteilla sekä puuraken-

teilla kahden tyypin mukaan; lyhytaikaisiin/ välittömiin sekä pitkäaikaisiin jännitys-

häviöihin. Betonirakenteille käytettäviä jännityshäviöiden arviointia onkin tutki-

musaineistossa käytetty myös puurakenteiden jännityshäviöiden arviointiin. 

 

Betonirakenteilla välittömät jännityshäviöt aiheutuvat: 

 -betonirakenteiden kimmoisesta muodonmuutoksesta 

 -kitkahäviöistä 

 -ankkuroinnin liukumisesta johtuvista häviöistä 

-tartuntajännerakenteilla terästen relaksaatio ennen laukaisuhetkeä 

Betonirakenteilla pitkäaikaiset jännityshäviöt aiheutuvat: 

 -viruman ja kutistuman aiheuttamista muodonmuutoksista 

 -relaksaation (jänneteräs) tuottama jännityksen pieneneminen. 

 (Liikennevirasto 2017, 45) 

 

Massiivipuurakenteita sekä rankarakenteita käytettäessä eron muodostaa beto-

nirakenteisiin nähden se, että puu ei ole valettavissa oleva homogeeninen mate-

riaali (ellei lasketa 3D printtausta puu-komposiittimassoilla). Tällöin puurakennuk-

sen jännityshäviöihin vaikuttavat niin työtekniset, materiaalista johtuvat tekijät 

kuin ulkoiset vaikutukset ympäristön osalta. Ympäristön osalta merkittäviä teki-

jöitä ovat vallitseva lämpötila sekä kosteus, jotka voidaan arvioida käyttäen käyt-

töluokkia SFS-EN 1995-1-1 mukaisesti. 

Käyttöluokassa 1 on tyypillistä, että materiaalien kos-
teus on lämpötilaa 20 °C vastaava ja ympäröivän ilman 
suhteellinen kosteus ylittää arvon 65 % vain muutamana 
viikkona vuodessa. HUOM.  Käyttöluokassa 1 havupuun 
kosteus ei enimmäkseen ylitä arvoa 12 %. 
Käyttöluokassa 2 on tyypillistä, että materiaalien kos-
teus on lämpötilaa 20 °C vastaava ja ympäröivän ilman 
suhteellinen kosteus ylittää arvon 85 % vain muutamana 
viikkona vuodessa. HUOM! Käyttöluokassa 2 havupuun 
kosteus ei enimmäkseen ylitä arvoa 20 % 
Käyttöluokassa 3 on tyypillistä, että ilmasto-olosuhteet 
johtavat suurempiin kosteusarvoihin kuin käyttöluo-
kassa 2.(SFS-EN1995-1-1 2014, 23) 
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Jännityshäviöihin voidaan nähdä vaikuttavan jälkijännitetyillä seinärakenteilla 

myös jännitysjärjestyksen sekä kuormien kertymisen. Jännitettäessä seinäele-

menttejä tapahtuu jännitystyö usealla jännitystasolla toteutettaessa alkuvai-

heessa rakentamista, jolloin rakenteille kohdistuu lähinnä työmaa- aikaisia kuor-

mituksia ja kun työmaa etenee, lisääntyy ylempien kerrosten aiheuttama kuormi-

tus aiheuttaen seinäelementeissä painumia ja lopulta käyttövaiheessa hyötykuor-

mien myötä alkaa rakenteen todellinen viruma sekä painumat lopullisista kuor-

mista.  Toteutettaessa jännitystyö yhdellä jännitystasolla on suurin osa element-

tien mm. asettumisesta ehtinyt tapahtua ennen jännitystyötä. Samainen ilmiö to-

teutuu myös käytettäessä useaa jännitystasoa, jolloin elementtien harjanteet pai-

nuvat jännitystyön yhteydessä alempien jännitysnippujen osalta. Puurakennuk-

sen painumat ja jännityshäviöt voidaan tällöin karkeasti jakaa puuelementeistä 

sekä jänneteräksestä aiheutuviin tekijöihin (KUVA 61).  

 

 

 

 

 

Välittömien jännityshäviöiden voidaan nähdä muodostuvan puurakenteilla jänni-

tysvaiheessa niin puuelementtien asettumisesta (työstettyjen seinäelementtien 

alapään harjakset 1 mm/ vaakasauma), varusteluiden mm. jatkosmuhvien aset-

tuminen (1 mm/ jatkosmuhvi jännitystilanteessa), ankkurointilevyn taipumasta, 

painumista sekä rankarakenteisessa toteutuksessa ankkurointilevy voi myös 

kiertyä yläjuoksun kohdalla tai aiheuttaa hoikilla massiivisilla levyrakenteilla kie-

pahdusta seinän yläpäässä. Jos jänneteräs pääsee vapaasti liikkumaan ohju-

riurassa/ ohjurireiässä ovat kitkahäviöt pieniä, mutta jos kyseisissä ohjuriurissa 

KUVA 61 Painumaan sekä jännityshäviöihin vaikuttavat tekijät (muokattu 

lähteestä) (Keskisalo & Matveinen 2019, 54) 
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on sijaintipoikkeamia aiheuttavat ne kulmamuutoksen kautta jänneteräkseen jän-

nityshäviöitä.  (Keskisalo 2018, 8-9; Keskisalo & Matveinen 2019, 53-54) 

 

Pitkäaikaisten häviöiden voidaan nähdä muodostuvan puumateriaalin sekä jän-

neterästen lämpöelämisestä, puuelementtien kosteuselämisestä (kuivuminen ja 

turpoaminen), seinien sivuttais- ja pituussuuntaisista siirtymistä, jänneteräksen 

relaksaatiosta sekä rakennuksen virumasta. Osansa on myös kuormien jakaan-

tumisellä seinäelementeissä, tasaten jännityksiä elementtien välillä. (Yeoh ym. 

2012, 2; Wanninger 2015, 100; Keskisalo 2018, 8-9; Granello, Gabriele 2018, 73; 

Keskisalo & Matveinen 2019, 53-54) 

 

Lighhouse Joensuun mittaustuloksia käytetään tässä tapauksessa havainnollis-

tamaan välittömien sekä pitkäaikaisten jännityshäviöiden muodostumista suh-

teessa jännitystyöajankohtaan käyttäen KUVA 61 kirjainlyhenteitä. Lighhouse Jo-

ensuussa useaa jännitystasoa käytettäessä jännitystyön jälkeinen painuma on 

keskimäärin 2,2 mm kolmen kerroksen osalta johtaen noin 8 % lyhytaikaiseen 

jännityshäviöön alemmalla jännitystasolla. (Keskisalo & Matveinen 2019, 53-54). 

Suurimmat jännityshäviöt muodostuvatkin ensimmäisten kuukausien aikana ja 

jännityshäviöiden suuruus pienenee myöhemmissä vaiheissa. Lopulta jännitys-

häviöt tasaantuvat, kun seinäelementit asettuvat tasapainokosteuteen sekä läm-

pötilaan vallitsevan sisäympäristön kanssa.  (Morris ym. 2018) 

 

-0-1 päivää jännitystyöstä, ilmiöt A4,A5,B1,B5 ja B6 

 -5-7 päivää jännitystyöstä, ilmiöt A6 ja B3 

 -yli 7 päivää A1,A2,A3,B1,B2 ja B3 

 

Jännityshäviöillä on vaikutusta seinärakenteen momenttikapasiteettiin ja jänni-

tysvoiman laskiessa saa seinärakenne siirtymätilan alhaisemmilla vaakakuormi-

tuksen arvoilla. Vaimentimia käytettäessä siirtymät ovat kuitenkin lähes saman-

suuruisia MRT tilassa riippumatta jännityshäviöistä, johtuen vaimentimien aikai-

semmasta aktivoitumisesta kuormitustilanteessa. Kyseisessä tilanteessa vai-

mentimet saavat suurempia muodonmuutoksia, joka tulee huomioida niiden ka-

pasiteeteissa sekä suunnittelussa. Jos vaimentimia ei käytetä tai niitä ei ole huo-

mioitu jännityshäviöitä kompensoivina saa rakennus suurempia siirtymiä jänni-
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tyshäviöiden takia. Kyseinen lisäsiirtymä ja sen vaikutukset ovat kuitenkin vähäi-

siä, kun jännityshäviöt ovat 20–30 % luokkaa. Tätä suuremmat merkittävät jänni-

tyshäviöt luokkaa 90 % voivat vaarantaa rakenteellisen toimivuuden sekä aiheut-

taa vaurioita myös ei- kantaville rakenteille. (Granello 2018, 147-148) Sarti arvioi-

kin, että 10 % jännityshäviö johtaa momenttikapasiteettien vähenemiseen 6-10 

% kun seinän palautumisen suhdeluku β on 0,6–1,0 välillä (kaava 1). (Sarti 2015, 

286) 

 

Jännityshäviöihin vaikuttavat ilmiöt voivat tällöin vaikuttaa samanaikaisesti usean 

eri tekijän kanssa ja jännityshäviöitä tarkasteltaessa on viisainta tarkastella jän-

nityshäviöiden suuruutta koko rakennuksen käyttöiän suhteessa. Uudelleen teh-

tävän jälkijännityksen sekä kiristyksentarve tulee tällöin arvioida tapauskohtai-

sesti, mutta jännityshäviöiden arvioidun suuruuden ollessa yli 30 % voidaan kiris-

tys, jännitysvoiman esikorotus tai lisäankkurointiosat nähdä tarpeelliseksi. Kun 

jänneteräksen matkalla sijaitsee eri materiaaleista (betoni, puu) tai syysuunnissa 

olevia puuelementtejä (esim. platform tai tilaelementtirakenne) tulee kyseisten 

osuuksien virumat, kosteus- sekä lämpöeläminen arvioida tapauskohtaisesti. 

Jännityshäviöiden ei voida myöskään olettaa muodostuvan täysin lineaarisesti 

johtuen alkuvaiheen suuremmista jännityshäviöistä. 

 

17.1 Jännityshäviöiden arviointi 

 

Alkuvaiheessa suunnittelua jännityshäviöiden suuruus voidaan arvioida käyttäen 

hyväksi aikaisempien toteutettujen kohteiden sekä mittausten tuloksia. Tähän 

kappaleeseen on koottuna tutkimusaineiston pohjalta alustavan suunnittelun tu-

eksi jännityshäviöiden arvoja eri materiaaleille sekä syysuunnille. Kyseisten tu-

losten pohjalta annetaan lopuksi suositus jännityshäviön prosentuaaliselle arvi-

olle, jota voidaan käyttää niin käyttörajatilan kuin murtorajatilan arvioinnissa.  

 

Jännityshäviöiden keskimääräisiä arvoja käytettäessä on kuitenkin muistettava, 

että Uudessa- Seelannissa toteutetuissa kohteissa käytetään huomattavasti suu-

rempia jälkijännitysvoimia johtuen mm. jänneterästen keskeisestä sijoittamisesta 

sivusuunnassa seinäelementtiin sekä seismisistä kuormista, jolloin jännitysvoi-

man tarve on suurempi kuin seinän päihin sijoitettaessa. Seinärakenteet toteute-
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taan myös pääasiassa yhtenäisillä mastoseinillä. Tämä voi vaikuttaa tällöin jän-

nityshäviöiden suurempaan prosentuaaliseen arvioon kuin ei- seismisillä tai vä-

häisen seismisen toiminnan alueella toteutetuilla kohteilla. Pitkäaikaiset jännitys-

häviöt voivat tällöin muodostua lyhytaikaisia jännityshäviöitä suuremmiksi kuin 

elementtirakenteisilla puurakennuksilla, joissa pääosa jännityshäviöistä tapahtuu 

varhaisemmassa vaiheessa.  

 

TAULUKKO 17 Jännityshäviöiden keskimääräisiä arvoja rakennuksille 

Rakenne tai 

rakennus 

Materiaali Ympäristö-

olosuhteet 

Jännityshä-

viö % / aika 

Lähde 

NMIT Buil-

ding, seinä 

LVL(0) Käyttöolo-

suhteet 

13,1–20,4 

% / 1,5a 

 (Yeoh ym. 

2012) 

Trimbe Navi-

gation Office 

LVL(0)+LVL(90) Käyttöolo-

suhteet 

5–6 % / 2,8a Granello ym. 

(2017) 

House of Na-

tural Resour-

ces 

liimapuu, 

kuusi(0)+ liima-

puu, saarni (90) 

Käyttöolo-

suhteet 

7,5–9 % / 3a Granello ym. 

(2017) 

Lighhouse 

Joensuu, 

seinä 

LVL-X (0) Käyttöolo-

suhteet 

~11 % / 0,5a Matveinen 

&Keskisalo 

(2019) 

 

TAULUKKO 18 ja 14 materiaalin perässä oleva merkintä (0) tarkoittaa syynsuun-

taista kuormitusta ja (90) syysuuntaa vastaan olevaa kuormitusta, Ympäristöolo-

suhteiden osalta ei kontrolloidulla ympäristöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa läm-

pötilaa tai kosteutta (RH) ei ole ohjattu ja vuorokautiset sekä vuodenaikaiset vaih-

telut ovat mahdollisia. Kontrolloiduilla ympäristöillä tarkoitetaan sisäilman olosuh-

teita, joissa lämpötila on 20 °C ja 65 RH-%. Käyttöolosuhteet taas ovat rakennuk-

sen käytönmukaisia lämpötiloja ja kosteuspitoisuuksia, joissa voi esiintyä vaihte-

luita ollen silti käyttöluokka 1 mukaisia.  (Wanninger ym. 2015,3) 
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TAULUKKO 18 Jännityshäviöiden keskimääräisiä arvoja rakenteille  (Granello, 

G. ym. 2018, 3) 

Rakenne tai 

rakennus 

Materiaali Ympäristö-

olosuhteet 

Jännityshä-

viö % / aika 

Lähde 

Palkit (jänteet 

painopisteen 

suhteen) 

LVL(0) Kontrolloitu 

Ei kontrolloitu 

1,4 % / 1 a 

2 % / 1a  

Davies & Fra-

giacomo 

(2011) 

Kehärakenne LVL(0)+LVL(90) Kontrolloitu 

Ei kontrolloitu 

7 % / 1 a 

9 % / 1a 

Palkit (jänteet 

epäkeskei-

sesti) 

LVL(0) Ei kontrolloitu 3,5–4,5 % / 

4a 

Granello ym. 

(2017) 

Palkit (jänteet 

painopisteen 

suhteen) 

liimapuu, kuusi 

(0) 

Kontrolloitu 

Ei kontrolloitu 

2 % / 1a 

3–4 % / 1 a 

Wanninger 

ym. (2015) 

Kehärakenne liimapuu, 

kuusi(0)+ liima-

puu, saarni (90) 

Kontrolloitu 

Ei kontrolloitu 

5 % / 1a 

9–11 % / 1a 

 

Seinärakenteelle, jonka suunnittelu on suoritettu huolellisuutta noudattaen ja 

jotka sijaitsevat kontrolloiduissa olosuhteissa (SFS-EN 1995-1-1 mukainen käyt-

töluokka 1) voidaan olettaa, etteivät jännityshäviöt ylitä 30–35 % suuruutta 50 

vuoden suunnitellulla käyttöiällä. Kyseisellä jännityshäviösuuruudella ei oleteta 

olevan merkittävää vaikutusta rakenteelliseen turvalliseen tai toimintaan, jos sen 

vaikutukset on huomioitu muilta osin esim. vaimentimilla. Jännityshäviöt tulisi kui-

tenkin ottaa huomioon käyttörajatilan siirtymien arvioinnissa. Huolellisella suun-

nittelulla tarkoitetaan sitä, että rakenne on suunniteltu toimimaan elastisesti sekä 

vaurioitumattomana murtorajatilassa. (Wanninger ym. 2015, 12; Granello 2018, 

172)  

 

Tarkennettua jännityshäviöiden laskentaa käytettäessä suunnittelijalla tulee olla 

tiedossa käyttöluokka, jossa rakenteet tulevat sijaitsemaan sekä kuormitukset, 

kuormitusten kestot sekä suunniteltu käyttöikä. Jälkijännitettyjen seinien dimen-

siot sekä materiaaliominaisuudet ja jänneterästen suunnitellut jännitysvoimat, di-
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mensiot sekä materiaaliominaisuudet. Kun kyseiset lähtötiedot ovat saatu voi-

daan suorittaa vaiheittainen jännityshäviöiden arviointi. Kun jännityshäviöiden 

laskenta on suoritettu, verrataan jännityshäviöillä vähennettyä jännitysvoiman ar-

voa suunniteltuun jättövoimaan sekä rakennuksen toimintaan. Jos jännityshäviöl-

linen arvo ei täytä suunnitteluvaatimuksia tai jännityshäviöiden osuus on yli 30 % 

suunnitellusta jännitysvoimasta tulee suunniteltua ratkaisua päivittää, kunnes 

vaatimukset täyttyvät. Tällöin jännitysvoimaa voidaan korottaa jännityshäviöiden 

verran, lisätä jänneteräksiä, määrittämällä jännitystyölle tarkennettuja ehtoja, 

kasvattaa poikkileikkauksia tai lisätä jännityshäviöiden suuruutta vastaava erilli-

nen ankkurointi seinien välille.   

 

17.1.1 Jännityshäviöiden laskenta, ajasta riippuvat häviöt 

 

Jännityshäviöt voidaan laskea Fragiacomon ja Daviesin esittämän menetelmän  

(Fragiacomo & Davies 2011) mukaisesti LVL kehärakenteille (KUVA 62), jonka 

voidaan nähdä olevan sovellettavissa massiiviseinärakenteille tutkimusaineiston 

pohjalta. Menetelmässä hyödynnetään betonirakenteiden SFS-EN 1992-1-1 mu-

kaista jännityshäviöiden mitoitusmenetelmää muokattuna puurakenteille, sisäl-

täen syysuuntien vaikutukset puurakenteen viruman sekä kosteuskäyttäytymisen 

osalta. Menetelmä huomioi ulkoisten voimien osalta ainoastaan jännitysvoiman 

(P), jolloin muista ulkoisista kuormista aiheutuva mm. viruma tulee huomioida 

erillisenä jännityshäviönä. Lukijaa pyydetäänkin tutustumaan tarkemmin kysei-

seen julkaisuun yksityiskohtaisempien tietojen osalta. (Fragiacomo & Davies 

2011, 1563) 

 

 

KUVA 62 Periaatekuva laskentamenetelmän mukaisesta kehärakenteesta (Fra-

giacomo & Davies 2011, 1563) 
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Tällöin rakenne, joka sisältää eri syysuunnissa olevia puurakenteita voidaan rat-

kaista käyttäen kaavaa 130 (Fragiacomo & Davies 2011, 1565). Tarkoittaen täl-

löin tilannetta, jossa käytetään jännitettyä pilari-palkkirakennetta tai seinä-väli-

pohjarakennetta (välipohjan sijaitessa seinäelementtien välissä).  

 

 

missä -P0 alkuvaiheen jännitysvoima 

 ∥ alaindeksi syysuunnalle 0 (syysuunnassa) 

⊥ alaindeksi syysuunnalle 90 (syysuuntaa vastaan) 

p alaindeksi jänneteräkselle 

0 alaindeksi jännityksen aloitukselle 

l∥ tai l⊥ kappaleen osapituus syysuunnassa 

E materiaalin kimmokerroin huomioiden alaindeksi 

∆ε∥,in venymämuutos huomioiden alaindeksi 

A poikkileikkauspinta-ala huomioiden alaindeksi 

l yhdistetty kokonaispituus (l∥+l⊥) 

χ vanhennuskerroin huomioiden alaindeksi  

(t) aika jännityksen alusta 

ϕ kokonaisvirumakerroin/virumaluku (kdef) 

rp jänneteräksen relaksaatiokerroin 

 

Kaavassa on huomattava kuitenkin se, että kokonaisviruma (ϕ) sisältää niin me-

kano- sorptisen venymän kuin myös puhtaan viruman. Kyseinen kokonaisviru-

man arvo vastaa Eurokoodisuunnittelussa virumakerrointa kdef, jota voidaan käyt-

tää kaavassa SFS-EN 1995-1-1 käyttöluokan mukaisesti. Eurokoodin mukai-

sessa virumakertoimessa ei kuitenkaan ole eroteltuna syysuunnan vaikutusta, 

johtaen saman kertoimen käyttöön kummallekin syysuunnalle. (Fragiacomo & 

Davies 2011, 1564) Granellon ja kumppaneiden tekemässä tutkimuksessa kui-

tenkin on kuitenkin esitetty syysuuntaiset arvot LVL materiaalille puhtaan viruman 

 

∆P(t)

=

−P0 {
l∥ϕ∥(t)
E∥A∥

+
l⊥ϕ⊥(t)
E⊥A⊥

+
lrp(t)

EpAp[1 − χpro(t)]
} + ∆ε∥,in(t)l∥ + ∆ε⊥,in(t)l⊥ − ∆εp,in(t)l

l∥[1 + χ∥ϕ∥(t)]
E∥A∥

+
l⊥[1 + χ⊥ϕ⊥(t)]

E⊥A⊥
+

l

EpAp[1 − χprp(t)]

 
(130) 
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sekä mekano- sorptisen venymän osalta, jotka näyttäisivät olevan linjassa Euro-

koodien mukainen virumakertoimen (kdef) kanssa.  (Granello ym. 2018, 4-5) 

 

Vanhennuskertoimelle voidaan käyttää seuraavia arvoja mitoituksessa χp=0 (jä-

nitetyillä betonirakenteilla arvo on 0,8), χ∥=1,0 ja χ⊥=1,0, joka on linjassa niin Fra-

giacomo ja Daviesin sekä Granellon esittämän tutkimuksen kanssa. Granellon ja 

kumppaneiden suositusarvot olivat 0,7–1 välillä syysuunnasta riippumatta, enim-

mäisarvon edustaessa käyttöluokkaa 3 vastaavia olosuhteita. Jolloin käytettävä 

arvo χ∥= χ⊥=1,0 on mitoituksen kannalta varmalla puolella. (Fragiacomo & Davies 

2011, 1569; Granello ym. 2018, 8) Tämä on voimassa myös jänneteräksen re-

laksaation osalta, jonka osuus on merkityksetön verrattuna puumateriaalin ai-

heuttamiin jännityshäviöihin. Oletettaessa, että venymissä ei tapahdu muutoksia 

johtuen niiden palautumisesta alkuperäiseen arvoonsa vuodenaikojen vaihtelu-

jen sykleistä saavat venymät seuraavat arvot; ∆ε∥,in(t)=0, ∆ε⊥,in(t)=0 ja ∆εp,in(t)=0  

(Fragiacomo & Davies 2011, 1569)  Jänneteräksen relaksaatiokertoimelle (rp) 

voidaan käyttää SFS-EN 1992-1-1 relaksaatioluokkien mukaisia relaksaatiohävi-

öiden kaavoja 131-132.  (SFS-EN 1992-1-1 2015, 42–43)  

 

-Luokka 1: lanka tai punos, tavanomainen relaksaatio 

-Luokka 2: lanka tai punos, pieni relaksaatio 

-Luokka 3: kuumavalssatut ja muokatut tangot 

 

missä ∆σpr jännityksen relaksaatiohäviöiden itseisarvo 

σpi ankkurijänteet, jännittämishetkellä vallitseva jännityksen 

itseisarvo ja tartuntajänteillä suurin jänteeseen laukaistu 

vetojännitys vähennettynä välittömillä häviöillä. Jälkijän-

nitetyillä puurakenteilla vastaa jättövoiman aiheuttamaa 

jännitystä. 

 Luokka 1,
∆σpr

σpi
= 5,39ρ1000e

6,7μ (
t

1000
)
0,75(1−μ)

10−5 (131) 

 Luokka 2,
∆σpr

σpi
= 0,66ρ1000e

9,1μ (
t

1000
)
0,75(1−μ)

10−5 (132) 

 Luokka 3,
∆σpr

σpi
= 1,98ρ1000e

8μ (
t

1000
)
0,75(1−μ)

10−5 (133) 
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t jännittämisen jälkeinen aika (tunteina), jossa suositel-

laan käytettäväksi relaksaatiohäviöiden pitkäaikaisar-

voa (loppuarvo) ollen materiaalin ikää vastaava eli esim. 

t=500 000 h= ~57 a 

μ σpi/fpk ja fpk=jänneteräksen vetolujuuden ominaisarvo 

ρ1000 Relaksaatiohäviön ρ1000 arvoina voidaan käyttää luo-

kassa 1 (8 %), luokassa 2 (2,5 %) ja luokassa 3 (4 %) 

tai jänneteräksen koetodistuksen arvoa. 

 

Lopulta kaava 130 saa edellä mainittujen yksinkertaistusten vuoksi kaavan 134 

muodon rakenteelle, jossa on kahden eri syysuunnan puurakenteita.  (Fragia-

como & Davies 2011, 1569) 

 

Tällöin seinärakenteelle, jonka syysuunta on yhteen suuntaan esim. liimapuupi-

lareilla tai LVL-C (LVL-X) seinärakenteilla jänneteräksen jännityshäviöt voidaan 

ratkaista kaavalla 135 tai 136. CLT rakenteilla sen sijaan käytetään poikkileik-

kauksen tehollisia arvoja huomioiden lamellikokoonpano. (Fragiacomo & Davies 

2011)  

 

 

missä ∆σr(t) σp,0*rp(t) relaksaatiosta aiheutuva jännityshäviö 

  kaavat 131–133 

 σ∥,0 jännitys puumateriaalissa 

 

 ∆P(t) =

−P(t0) [
l∥ϕ∥(t)
E∥A∥

+
l⊥ϕ⊥(t)
E⊥A⊥

+
lrp(t)
EpAp

]

l∥[1 + ϕ∥(t)]
E∥A∥

+
l⊥[1 + ϕ⊥(t)]

E⊥A⊥
+

l
EpAp

 (134) 

 

∆P(t)

= Ap
Ep[1 − χprp(t)] ∗ [∆ε∥,in(t) − ∆εp,in(t)] − ∆σr(t) + σ∥,0

Ep
E∥
ϕ∥(t)[1 − χprp(t)]

1 +
EpAp
E∥A∥

[[1 + χ∥ϕ∥(t)]] ∗ [1 − χprp(t)]
 
(135) 

 ∆P(t) =

−P(t0) [
l∥ϕ∥(t)
E∥A∥

+
lrp(t)
EpAp

]

l∥[1 + ϕ∥(t)]
E∥A∥

+
l

EpAp

 (136) 
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Kyseinen laskentamenetelmä ottaa kuitenkin huomioon pelkästään jänneteräk-

sen jännitysvoiman, jolloin suunnittelijan tulee itse huomioida seinän viruman vai-

kutus pystykuormista, ankkurilevyn painumat sekä elementtien asettuminen. 

Kaavojen yksinkertaistetuissa muodoissa ei oteta myöskään huomioon jännete-

räksen puhtaasta relaksaatiosta (∆σr(t)) aiheutuvaa jännityshäviötä oletettaessa 

sen vaikutuksen olevan vähäinen puumateriaalista johtuviin jännityshäviöihin ver-

rattuna.  (Fragiacomo & Davies 2011, 12)  

 

TAULUKKO 19 Relaksaatiohäviön alustavia arvioita jänneteräksille (Mishra 

2010) 

Jännitysvoiman suuruus Relaksaatiohäviö (N/mm2) 

0,5fp Ei relaksaatiohäviötä 

0,6fp 35 

0,7fp 70 

0,8fp 90 

 

Suunnittelija voi kuitenkin arvioida relaksaation vaikutusta sekä sen sisällyttä-

mistä tapauskohtaisesti. Relaksaatiohäviö kasvaa sitä suuremmaksi mitä suu-

rempi on jännitysvoima suhteessa jänneteräksen vetolujuuteen (fp). Relaksaatio 

voidaankin lukea lyhytaikaisiin jännityshäviöihin sen päättyessä noin 15 päivää 

jännityksestä. Alustavana arvioina voidaan relaksaation osalta pitää jänneteräk-

sillä TAULUKKO 19 arvoja.  

 

17.1.2 Viruman aiheuttama jännityshäviö 

 

Seinärakenteisiin vaikuttaa pystysuuntaisia kuormia ja näiden vaikutukset muo-

donmuutokseen voidaan osittain arvioida Eurokoodien mukaisesti (SFS-

EN1995-1-1 2014, 23). Eurokoodit eivät kuitenkaan suoraan anna käytettäviä 

kaavoja muodonmuutosten arviointiin puurakenteilla, vaan suunnittelijan vas-

tuulla on huomioida kosteuden ja lämpötilan aiheuttamat muodonmuutokset. Jän-

neterästen viruma muodostuu jännityksestä, josta käytetään termiä relaksaatio, 

josta johtuvia jännityshäviöitä käsiteltiin aikaisemmassa kappaleessa. Seinära-

kenteen virumasta aiheutuva kokoonpuristuma voidaan olettaa jännityshäviöitä 

lisäävänä tekijänä Fragiacomon ja Daviesin esittämään laskentamenetelmään. 
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Laskenta suoritetaan kaistamenetelmän mukaisesti, kuten seinän nurjahduksel-

lekin. Tällöin yhteenlaskettu jännityshäviö (∆P,tot) pystykuormista on kaavan 117 

mukainen. 

 

 

missä   ∆P,tot yhteenlaskettu jännityshäviö 

∆P(Fd) pystysuuntaisten kuormien mitoitusarvoa vastaava  

jännityshäviö (ei sisällä jännitysvoimaa) 

 ∆Lpuu,fin seinän pituudenmuutos (pitkäaikaiset) 

 Fd pystysuuntaisten kuormien mitoitusarvo 

 Aeff tehollinen poikkileikkausala 

 kdef virumakerroin, huomioiden käyttöluokka 

Emean puumateriaalin kimmokerroin HUOM! syysuunta 

 Emean,fin kimmokertoimen arvo lopputilassa 

 Ap jänneteräksen poikkileikkauspinta-ala 

 Ep jänneteräksen kimmokerroin 

 h seinän korkeus 

 L jänneteräksen kokonaispituus 

 

Seinäelementtien virumaa voidaan hallita tehokkaimmin rajoittamalla jänneteräs-

ten jännitysvoimaa, seinälle kohdistuvia kuormituksia tai mitoittamalla seinära-

kenne pienemmälle käyttöasteelle sekä hajauttamalla jänneterästen sijoitusta 

seinässä huomioiden niiden teholliset kuormitusalat.  

 

 

 

 

 ∆P, tot = ∆P(t) + ∆P(Fd) (137) 

 ∆P(Fd) =
∆LpuuApEp

L
 (138) 

 ∆Lpuu,fin =
Fdh

AeffEmean,fin
 (139) 

 Emean,fin =
Emean

(1 + kdef)
 (140) 
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17.1.3 Kosteudenmuutokset 

 

Puuelementtien toimitusvaiheen suhteellisella kosteudella on vaikutusta myös 

jännityshäviöiden/ jännitysvoimien lisääntymiseen. Massiiviseinäelementtien val-

mistuskosteuden ollessa CLT: llä 10-14 RH-%, LVL: llä 8-10 RH -% ja sahatava-

ralla 20 RH-% altistuvat ne työmaalla lisäkosteudelle riippuen altistuksesta ulkoil-

man kosteudelle +2–5 RH-%. Tällöin asentamiskosteus on suurempi kuin käyt-

tövaiheen kosteuspitoisuus. Asentamisen jälkeen sekä lopullisessa käyttövai-

heen lämpötilassa sekä kosteudessa pienenee esim. LVL ja liimapuurakenteen 

suhteellinen kosteus takaisin 10–12 RH-% suuruuteen riippuen sisäilman olosuh-

teista. Vuodenaikaisvaihteluiden seurauksena rakenteen kosteus vaihtelee 4–5 

RH-% sisätiloissa ja ulkotiloissa vaihtelu on 8–10 RH-%. (Liimapuukäsikirja, osa 

2. , 116) Tällöin puumateriaali kuivuessaan kutistuu aiheuttaen jännityshäviöitä 

ja turvotessaan lisää jännitystä jänneteräksessä. Häviöitä voidaan hallita pyrki-

mällä pitämään puumateriaali asennusvaiheessa käyttövaiheen kosteuspitoi-

suutta kuivempana, jolloin tapahtuu turpoamista sekä jännityshäviöitä saadaan 

vähennettyä. Toisena vaihtoehtona on käyttää puumateriaalia, jonka suhteellinen 

kosteus vastaa käyttöolosuhteita. (Yeoh ym. 2012, 2; Wanninger 2015, 100; Kes-

kisalo 2018, 8-9; Granello 2018, 73; Keskisalo & Matveinen 2019, 53-54; Stora 

Enso n/d, 21) 

 

Seinäelementtien kosteudenmuutoksen sekä lämpölaajenemisen vaikutus voi-

daan arvioida käyttämällä lähtötietona elementin toimituskosteutta tai elementistä 

mitattua kosteuspitoisuutta ja käyttämällä käyttövaiheen arvioitua kosteutta kos-

teusmuutoksen arvioimiseksi. Yhden prosentin kosteusmuutos puuseinässä (1 

RH-%) aiheuttaa tällöin seuraavat pituudenmuutokset (kutistumis- turpoamisker-

roin αH) suhteessa alkuperäiseen mittaan (Liimapuukäsikirja, osa 2. , 116; LVL 

Handbook Europe. 2020, 175; Stora Enso n/d, 21): 

 

 -CLT: syysuunnassa 0,02 ja syysuuntaa vastaan 0,24 

 -LVL-P: paksuus 0,32, korkeus/leveys 0,32, pituus 0,01 

 -LVL-C: paksuus 0,32, korkeus/leveys 0,03, pituus 0,01 

 -Sahatavara: poikkileikkauksen mittamuutos 0,25, pituus 0,02 

-Liimapuu: syysuunnassa 0,01 ja syysuuntaa vastaan 0,02 



220 

   

(Liimapuukäsikirja, osa 2. , 116; LVL Handbook Europe. 2020, 175; 

Stora Enso n/d, 21): 

 

Kosteudenmuutoksista aiheutuva pituudenmuutos voidaan tällöin laskea käyt-

täen kaavaa 141  (LVL Handbook Europe. 2020, 175) ja jännityshäviöt kaavaa 

138 käyttäen, sijoittaen saatu pituudenmuutos (∆Lpuu) siihen.  

  

 

missä  ∆Lpuu seinän pituudenmuutos 

 ∆RH kosteudenmuutos (RH(toimitus)-RH(käyttö)) 

 αH kutistumis- turpoamiskerroin 

 h seinän korkeus 

 

Ulkoseinille sijoitettujen puuseinäelementtien tapauksessa tulee huomioida, että 

seinärakenne voi taipua, jos pintojen välillä vallitsee eri kosteuspitoisuus. Tai-

puma (w) voidaan laskea käyttäen kaavaa 142, joka lisätään seinän nurjahduk-

sesta aiheutuvaan taipumaan.  (Liimapuukäsikirja, osa 2. , 117) 

 

 

missä w kosteuselämisen aiheuttama taipuma 

 h seinän korkeus 

∆h turpoamisen tai kutistumisen aiheuttama  

ulko- ja sisäpinnan välinen pituusero 

 b seinän paksuus 

 

17.1.4 Lämpötilamuutokset 

 

Jänneteräksen relaksaatio kiihtyy lämpötilan vaikutuksesta, kun lämpötilan nousu 

aiheuttaa venymää samanaikaisesti. Tällöin lämpötilan vaikutus otetaan huomi-

oon siten, että relaksaatioluokkaa vastaavaan kaavaan lisätään jännittämisen jäl-

keiseen aikaan (t) ekvivalentti aika (teg) kaavalla 143. (SFS-EN 1992-1-1 2015, 

 ∆Lpuu =
∆RH ∗ αH
100

∗ h (141) 

 w =
h ∗ ∆h

8b
 (142) 
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170) Kyseinen lämpötilan nousu voi tulla eteen esim. rakennuksen kuivatusvai-

heessa jänneterästen sijaitessa lähellä puhallinta.  

 

missä teq ekvivalentti aika (tunteina) 

 T(∆ti) lämpötila (°C) aikavälillä ∆ti 

 Tmax suurin lämpötila (°C) altistumisen aikana 

 

Jänneteräs saa myös suurempia pituudenmuutoksia kuin puurakenteiset sei-

näelementit lämpötilan takia, jolloin puun lämpölaajeneminen ei ole merkittävä 

jännityshäviöiden kannalta. Määräävä vaikutus tai mitoitustilanne voi syntyä täl-

löin alhaisimmassa kuin korkeimmassakin lämpötilassa jänneteräksen osalta. 

Lämpötilan kasvu johtaa yleisellä tasolla jännitysvoiman pienenemiseen (jänne-

teräs pitenee) ja lämpötilan pienentyessä jännitysvoiman kasvamiseen (jännete-

räs lyhenee) jälkijännitystyön jälkeen käytettäessä tartunnattomia jänneteräksiä.  

 

Tällöin lämpölaajeneminen sekä siitä seuraavat jännitysvoiman lisäys tai vähen-

tyminen voidaan arvioida jännitystyön aikaisen vallitsevan ympäristön lämpötilan 

sekä oletetun käyttölämpötilan (20°C) kautta. Jännityshäviöitä ja jännitysvoiman 

muutoksia voidaan hallita käyttämällä jänneterästä, jonka lämpötilaa vastaa lä-

hes lopullista käyttölämpötilaa jo jännitystyövaiheessa. Lineaariselle lämpölaaje-

nemiselle lämpötilan ollessa alle 100 °C voidaan käyttää rakenneteräksien osalta 

α=12x10^-6 /°C, LVL 4x10^-6 /°C. Tällöin kappaleen lämpölaajeneminen voidaan 

laskea kaavalla 144 ja jännityshäviöt kaavalla 138 sijoittaen saatu pituudenmuu-

tos (∆L) siihen.  (LVL Handbook Europe. 2020, 176; EN1993-1-1, 28) 

 

 

missä ∆T lämpötilanmuutos (T(alkuvaihe)-T(lopputilanne) 

 ∆L lämpölaajenemisen suuruus 

α lämpölaajenemiskerroin 

 h seinän korkeus 

 

 teq =
1,14Tmax−20

Tmax − 20
∑(T(∆ti) − 20)∆t

n

i=1

 (143) 

 ∆L = ∆T ∗ α ∗ h (144) 
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17.2 Kitka- ja ankkurihäviöt sekä varustelut 

 

Jälkijännitetyillä betonirakenteilla käytetään jänneterästen yhteydessä suojaput-

kia, joiden tehtävänä on suojata jänneterästä jännitystyön aikana sekä sen jäl-

keen. Tartunnallisesti toteutettaessa suojaputki täytetään juotosvalulla ja tartun-

nattomana toteutettaessa suojaputki jää ilman täyttöä. Täytöllä varustettavassa 

suojaputkessa juotosvalu suojaa jänneterästä korroosiolta ja tartunnattomilla jär-

jestelmillä itse suojaputki voi toimia korroosiolta suojaavana (estää kosteuden-

pääsyn) tai yhdessä tartunnattoman jänneteräksen korroosiosuojauksen kanssa.  

 

Suojaputkien ja niiden jatkosten tulee estää ulkopuolisen betonivalun pääsy suo-

japutkeen sekä olla tarpeeksi jäykkiä säilyttääkseen muotonsa sekä ollakseen 

vaurioitumattomia niin käsittelyn kuin betonivalutyön aikana. Suojaputkina voi-

daan käyttää galvanoitua teräsputkea, teräsputkea, HDPE- putkea (high-density 

poluethylene) tai PP- putkea (polypropeeni). Ulkopinnaltaan korrukoitua (aallotet-

tua) suojaputkea käytetään, kun suojaputki sijoitetaan betonivaluun ja tartunta 

tarvitaan betonin kanssa. Sileitä suojaputkia käytetään yleensä ulkoisesti sijoitet-

tujen jänneterästen yhteydessä.  (Post-Tensioning Institute 2006, 81) 

 

Suojaputket, ohjuriurat sekä ohjurireiät tulee suojata murskaantumiselta, suurilta 

taipumilta, lialta sekä korroosiota kiihdyttäviltä tekijöiltä niin kuljetuksen, varas-

toinnin kuin käsittelynkin aikana. Suojaputkilla, joissa voi esiintyä korroosiota tu-

lee suojata, etenkin jos ne altistuvat pitkiä aikoja ympäristön olosuhteille. Tämä 

koskee etenkin suojaputken sisäpintoja, joissa esiintyvä korroosio voi lisätä suo-

japutken ja jänneteräksen välistä kitkaa jännitystyön aikana. Jos suojaputkissa 

esiintyy vaurioita, tulee vauriokohdat tiivistää tiivistysteipillä tai vastaavalla sovel-

tuvalla materiaalilla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää vaurion kohdalla jatkoskap-

paletta lisänä. Jos vauriot ovat paikallisia voidaan vahingoittuneet osiot vaihtaa 

kyseiseltä kohdalta, mutta jos vauriot (tai huomattava ruostuminen) sijaitsevat 

koko suojaputken matkalla tulee suojaputki vaihtaa kokonaisuudessaan. (Post-

Tensioning Institute 2006, 82)  
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KUVA 63 Kitkahäviöiden muodostuminen sijaintipoikkeamasta sekä aaltoisuu-

desta (Corven & Moreton 2013, 78) 

 

TAULUKKO 20 Suositellut maksimitukietäisyydet suojaputkien tuennoille  (Post-

Tensioning Institute 2006, 82) 

Suojaputken tyyppi Maksimi tukietäisyys (k/k) 

Galvanoitu teräsputki (pyöreä) 1,22 m 

HPDE (pyöreä, ei jänneteräksiä sijoi-

tettuna putken sisälle ennen valua) 
0,61 m 

HPDE (litteä putki, jänneteräkset sijoi-

tettuna putken sisälle ennen valua) 
0,61 m 

HPDE (litteä putki, ei jänneteräksiä si-

joitettuna putken sisälle ennen valua) 
0,305 m 

 

Kitkahäviöitä voi muodostua suojaputkilla, ohjuriurilla sekä ohjurireiällä niiden 

aaltoisuudesta (wobble) kuin sijaintipoikkeamistakin (alignment) (KUVA 63). Suo-

japutkilla sijaintipoikkeamia ja aaltoisuutta voidaan estää riittävällä tuennalla mm. 

betonirakenteilla, jolloin suositeltuna maksimitukietäisyytenä voidaan käyttää 

TAULUKKO 20 mainittuja arvoja sekä suojaputken riittävillä dimensioilla TAU-

LUKKO 21. (Quimby 2011, 82; Corven & Moreton 2013, 78) Jännityshäviöiden 

osalta onkin huomioitava niin jänneteräksen ja suojaputken, ohjurin tai reiän kes-

kinäinen kitkakerroin (μ), aaltoisuusluku (k) sekä suunnanmuunnosten (θ summa 

radiaaneina (jänneteräksen matkalla). Kitkakerroin voidaan määrittää kokeelli-
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sesti tai käyttäen aikaisempia tietoja. Kitkakertoimen kokeellista määritystä jän-

neteräksen ja materiaalin välillä on tarkemmin kuvattu ” Post-Tensioning Tendon 

Installation and Grouting Manual”   (Corven & Moreton 2013, 89) 

 

TAULUKKO 21 Ohjeellisia vähimmäisarvoja suojaputkien sisämitoille  (Post-

Tensioning Institute 2006, 82) 

Jänneteräksen tyyppi Vähimmäispinta-ala/halkaisija 

suojaputken sisämitoille 

Jännepunoksen säie-  

asennus läpipuskuna 

2,25x jänneteräksen kokonaispinta-

ala (ulkomitat) 

Jännepunoksen säie –  

asennus läpivetona 

2,5x jänneteräksen kokonaispinta-ala 

(ulkomitat) 

Yksittäinen jännetanko 6 mm suurempi kuin ulkohalkaisija 

Lyhyet jännepunokset (alle 30 m) 2,0x jänneteräksen kokonaispinta-ala 

(ulkomitat) 

 

Kitkahäviöt sekä ankkurointihäviöt tulee huomioida jänneteräksen venymissä, 

jota verrataan jännitystunkin ilmoittamaan jännitysarvoon. Ankkurointihäviöt ta-

pahtuvat niin aktiiviankkuri kuin passiiviankkuripäässä. Jos kitkahäviöiden olete-

taan olevan merkittäviä tai jänneteräksen pituuden suuri, voidaan jännitys suorit-

taa kummastakin päästä häviöiden vähentämiseksi. Laskelmat venymän osalta 

suorittaa yleensä urakoitsijan suunnittelija tai jälkijännitettyjen järjestelmien asen-

tajan suunnittelija, mutta kohteen vastuullisen suunnittelijan tulee tarkistaa veny-

mäarviot. Tällä varmistetaan, että jänneteräksille saadaan suunniteltua jännitys-

voimaa (jättövoima) vastaava todellinen jännitys. Jotta vaadittava jänneteräksen 

venymä saavutetaan, vaatii se useita jännityskertoja aktiiviankkurin päästä. Käy-

tännössä tämä varmistetaan sillä, että yksittäisen jänneteräksen jännitystyö suo-

ritetaan vaiheittain jännittämällä jänneteräs 20 % tavoitearvoon jättöarvosta, 

jonka jälkeen jänneteräs on asettunut ja voidaan suorittaa venymien mittaus. Tä-

män jälkeen voidaan suorittaa korjaus venymäarvioon ja suorittaa 100 % jättö-

voimaan jännitys.  (Corven & Moreton 2013, 78-82; Keskisalo 2018, 10) 

 

Tutkijan omana näkemyksenä on, että jännitystyön venymissä tulee huomioida 

myös jatkokappaleiden sekä muiden osien asettuminen jännitystyön aikana. Par-

haiten kyseinen venymän arvo saadaan kohdistettua ensimmäisten elementtien 
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jännitystyön jälkeen, jolloin ne sisältyvät kitka- ja ankkurointihäviöihin lisänä. Jän-

nitystyön osalta on tärkeää, että yhtä puolta massiivipuuseinäelementistä ei jän-

nitetä liikaa kerralla, vaan pyritään tasaiseen jännitysjakaumaan seinän osalta 

rytmittämällä ja vuorottelemalla jännityksiä seinän keskilinjan suhteen sivusuun-

nassa.  (Keskisalo 2018) Jänneterästen eriaikainen jännittäminen johtaa kuiten-

kin aikaisemmin jännitetyissä jänneteräksissä jännitysvoiman alenemiseen jänni-

tyshäviöiden ollen pienimpiä viimeisimpänä jännitetyillä jänneteräksillä. Seinään 

kohdistuva lopullinen jännityshäviöllinen kokonaisjännitysvoima voidaan arvioida 

jännitysjärjestyksen perusteella, mutta on toteutukseltaan työläs. Tällöin voidaan 

arvioida yksinkertaistetusti, että jokaisessa jänneteräksessä vaikuttava jännitys-

häviö on yhtä suuri kuin keskimääräinen jännityshäviö kaikissa seinään vaikutta-

vissa jänneteräksissä.  (Corven & Moreton 2013, 60) 

 

Vaikka kitkahäviöiden laskenta ei pääasiallisesti kuuluu rakennesuunnittelijalle, 

on jännitystyön aikaisten häviöiden ymmärtäminen ensisijaisen tärkeää laskel-

mien tarkastamiseksi. Tämän takia jäljempänä esitetään periaatteet kitkahäviöi-

den laskemiseksi puurakenteille. Ankkurihäviöt voidaan laskea soveltaen ”by 69 

Tartunnattomat jänteet betonirakenteissa 2017” ohjeita.  Tartunnallisten jännete-

rästen suojaputkien valujen sekä betonilaatujen osalta lukijaa pyydetään tutustu-

maan esimerkiksi ”Post-Tensioning Tendon Installation and Grouting Manual  

(Post-Tensioning Institute 2006)” manuaaliin. Jännitystyön suorittamisen sekä 

jännitysaikaisten venymärajojen osalta lukijaa ohjataan lukemaan ”by 69 Tartun-

nattomat jänteet betonirakenteissa 2017” kirjaa. Kyseisessä kirjassa todetaan, 

että tartunnattomien jänteiden venymien osalta toleranssirajoina noudatetaan to-

teutuksen osalta samassa poikkileikkauksessa oleville jänneteräksille ±3 % ja yk-

sittäisille jännepunoksille ±5 % (ei edellytetä pienempää kuin ±7 mm toleranssia).  

Jänteiden venymien osalta todetaankin, että sallituista toleransseista poikkeavat 

venymät tulee selvittää jännitysurakoitsijan sekä rakennesuunnittelijan yhteis-

työnä. (Suomen Betoniyhdistys ry 2017, 55–56) 

  

Jos jänteiden venymät ovat laskettuja teoreettisia venymiä pienem-
piä, voi syynä olla jokin seuraavista seikoista: 

• Todellinen kitkakerroin on suurempi kuin laskelmissa on otak-
suttu johtuen punoksen epätarkasta asemasta tai punoksen 
suojakuoren vaurioista. 
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• Todellinen aaltoisuusluku on suurempi kuin laskelmissa on 
otaksuttu johtuen punoksen epätarkasta asemasta tai läpi-
vientien takia tehdyistä punosten aseman muutoksista vaaka-
suunnassa 

• Lukitusliukuma on suurempi kuin laskelmissa on otaksuttu. 

• Jännepunoksen kimmokerroin on suurempi kuin laskemissa 
on otaksuttu (sallittu vaihteluväli on 180...210 GPa) 

• Jännepunoksen poikkileikkausala on suurempi kuin laskel-
missa on otaksuttu (sallittu vaihteluväli on ±2 %) 

• Jännityskalustossa on epätarkkuutta 

• Teoreettisissa venymälaskelmissa on epätarkkuutta 
 
Jos jänteiden venymät ovat laskettuja teoreettisia venymiä suurem-
pia, voi syynä olla jokin seuraavista asioista: 

• Todellinen kitkakerroin on pienempi kuin laskelmissa on 
otaksuttu. 

• Todellinen aaltoisuusluku on pienempi kuin laskelmissa on 
otaksuttu.  

• Lukitusliukuma on pienempi kuin laskelmissa on otaksuttu.  

• Jännepunoksen kimmokerroin on pienempi kuin laskemissa 
on otaksuttu (sallittu vaihteluväli on 180…210 GPa). 

• Jännepunoksen poikkileikkausala on pienempi kuin laskel-
missa on otaksuttu (sallittu vaihteluväli on ±2 %) 

• Jännityskalustossa on epätarkkuutta 

• Teoreettisissa venymälaskelmissa on epätarkkuutta 
 (Suomen Betoniyhdistys ry 2017, 56) 

 

Jännepunokselle oletettujen ohjeiden voidaan olettaa olevan päteviä yleensä 

myös jänneteräksille. Kyseisten seikkojen lisäksi on myös tarkistettava, että jän-

neterästen pituudet täsmäävät suunnitelmiin sekä jännitysvoima on suunnitel-

mien mukainen. Yksittäisen jänneteräksen osalta jännitys voidaan poistaa sekä 

suorittaa jännitys uudestaan ja tarkistaa toteutunut venymä kalibroidulla tunkilla. 

Uudelleen jännityksessä on kuitenkin huomioituva, että osa venymästä jää pa-

lautumatta kitkan takia. Venymän ollessa suurempi kuin toleranssin arvo ei uu-

delleen jännittäminen ole välttämättä tarpeen rakenteelle. Yksittäisen venymän 

raja-arvona voidaan pitää, että venymä ei ylitä 15 % teoreettisesta arvosta. Suu-

remman venymän sekä jännevoiman rakenteelle tulee arvioida sekä huolehtia, 

että jänneteräs ei mene myötörajan yli.  (Suomen Betoniyhdistys ry 2017, 56) 

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan käsitellä tarkemmin jännitystyön toteuttamista 

ja lukijaa pyydetään tutustumaan aikaisemmin mainittuun kirjallisuuteen sen 

osalta.  
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17.2.1 Kitkahäviön laskenta 

 

Jälkijännitetyillä seinärakenteilla voidaan havaita olevan seitsemän erilaista kit-

kanmuodostumisvaihetta. Alkuvaiheessa jännitystyön aikana muodostuva välit-

tömät kitkahäviöt aaltoisuudesta sekä suunnanmuutoksista mm. ohjurireiässä. 

Kyseiset kitkahäviöt eivät lopulta vaikuta rakenteen pitkäaikaistoimintaan, vaan 

ne huomioidaan alkuvaiheen jännitystyön aikana venymien osalta. Muut kuusi 

kitkanmuodostumisvaihetta koostuvat jänneteräksen sekä seinän välisestä kit-

kasta seinän eri rajatiloissa kts. kohta ”16.6 Seinän siirtymätilat sekä rajatilat”. 

 

Kitkahäviöllisen jännitysvoiman arvo vaihtelee jänneteräksen sijainnin mukaisesti 

eri kohdissa ollen tämän takia eri aktiivi- ja passiiviankkuripäässä jännitystyön ja 

rajatilojen aikana. Jännityshäviön suuruus jännitystyövaiheessa voidaan arvioida 

jänneteräksen kohdassa x kaavalla 145. (SFS-EN 1992-1-1 2015, 78; Suomen 

Betoniyhdistys ry 2017)  Ollen myös linjassa amerikkalaisten mitoitusohjeiden 

kanssa.  (Post-Tensioning Institute 2006, 337; Corven & Moreton 2013, 63) Ak-

tiivipäästä etäisyydellä x vallitseva jännitysvoima P(x) voidaan sen sijaan arvioida 

kaavalla 146 ja jos μ(θ+kx)<0,2 voidaan käyttää yksinkertaistettua kaavaa 147. 

(Corven & Moreton 2013, 63) 

 

KUVA 64 Jänneterästen suunnanmuutosten määrittäminen  (Corven & Moreton 

2013, 63) 

 

 

 ∆Pμ(x) = Pmax(1 − e
−μ(θ+kx)) (145) 

 P(x) = Pmaxe
−μ(θ+kx) (146) 

 P(x) = Pmax(1 − μ(θ + kx)) (147) 
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missä Pmax jännitysvoima aktiivipäässä  

θ jänneteräksen suunnanmuutosten summa radiaaneina 

etäisyydellä x (∑α= α1+ α2+ α3, jossa α=x1/rps) 

x1 kaaren mitta 

rps kaaren säteen mitta 

μ suojaputken, ohjuriuran tai reiän välinen kitkakerroin 

TAULUKKO 22 ja TAULUKKO 23 

 k profiilin suunnan muutosten aaltoisuusluku (rad/m) 

 x on jänneteräksiä pitkin mitattu etäisyys jännityspäästä 

 

Jos suojaputken, ohjuriuran tai ohjurireiän toteutus on suoritettu huolellisesti, val-

votusti sekä tiukennetuilla toleransseilla voidaan käyttää aaltoisuudelle arvoa k=0 

ja suunnanmuutoksille θ=0. Jos kyseistä tilannetta ei voida osoittaa tulee kyseiset 

seikat arvioida tilannekohtaisesti. Yleensä aaltoisuuden arvot ovat k=50-100* 

10^-4 rad/m ja rasvatuilla punoksilla muovisuojuksessa k=600*10^-4 rad/m. (Cor-

ven & Moreton 2013, 63,88; SFS-EN 1992-1-1 2015, 78) Tutkijan näkemyksenä 

on, että suojaputkien ollessa sijoitettuna betonirakenteisiin tai ulkoisesti oletus on 

pätevä, jos ehdot huolelliselle toteutukselle mm. tuentojen osalta täyttyvät. Ran-

karakenteisilla jälkijännitetyillä seinärakenteilla sijainnin suoruuspoikkeaman eh-

tona voidaan pitää, että kulmamuutos on alle 1,33 astetta kerroskorkeudesta jän-

neteräksen ollessa sijoitettuna vapaasti (ulkoi) KUVA 65. (Strong-Rod Systems. 

2018, 47)  

 

KUVA 65 Vetotangon suoruuspoikkeaman havainnekuva rankarunkoisella järjes-

telmällä (muokattu lähteestä)  (Strong-Rod Systems. 2018, 46) 
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Tutkijan näkemyksen on, että massiivipuuseinäelementeillä LVL ja CNC- työste-

tyn ohjuriosan uralta voidaan käyttää arvoja k=0 ja θ=0 sekä kitkahäviötä ei ole-

teta syntyvän, jos varauksen koko täyttää TAULUKKO 21 minimimitat eikä jän-

neteräs ole kosketuksissa ohjuriuraan sekä asennuksessa ei sallita suuria mitta-

poikkeamia. Yhdestä tai kahdesta suunnasta läpiporatulle ohjurireiälle suositel-

laan tarkempia suoruuspoikkeaman ehtoja, jolloin kulmamuutos on alle 0,7 as-

tetta kerroskorkeudesta sivusuunnan osalta. Tällöin voidaan välttää läpiporauk-

sesta aiheutuvia suuria suunnanmuutoksista sekä kitkasta johtuvia välittömiä jän-

nityshäviöitä. Suunnanmuutoksien osalta käytetään vähintään 0,7 astetta vastaa-

vaa suunnanmuutosta vaikuttaen keskellä ja aaltoisuudelle (k) huomioiden jäys-

teet. Suunnittelija voi käyttää myös toleransseihin perustuvia arvoja suunnan-

muutoksen ja aaltoisuuden osalta.  (Ho ym. 2017, 3-5)  

 

TAULUKKO 22 Sisäisten ankkurijänteiden kitkakertoimia (EN1992-1-1,79) 

Sisäinen jänne, täyttäen 

noin puolet suojaput-

kesta 

0,17  

(kylmävedetty lanka) 

0,19 

(punos) 

0,65  

(harjapintainen tanko) 

0,33 

(sileä pyöreä tanko) 

 

 

Kitka tulee huomioida alustavasti koko jänneteräksen tartunnattomalle pituudelle. 

Jänneteräksen ja puuseinän ohjurireiän välistä kitkaa on tutkimusaineiston osalta 

tutkittu ainoastaan Ho, Daon sekä kumppaneiden hybridirakenteita käsittele-

vässä artikkelissa (Ho ym. 2017, 3-5). Kitkakertoimen arvoksi oli saatu µ=0,96 

tartunnattoman jänneteräksen sekä puun (CLT) välille, mutta kyseisessä artikke-

lissa suuren kitkan syyksi on arveltu pienen ohjurireiän käyttöä. (Ho ym. 2017, 7).  

Kitkakertoimen arvo on kuitenkin linjassa SFS-EN 12812 2008 Annex B kanssa, 

jossa puun ja teräksen välinen kitkakerroin on minimissään 0,5 ja enimmillään 

1,2. Perussääntönä voidaan tällöin pitää, että jänneteräksen tulee pystyä liikku-

maan vapaasti ohjuriurassa tai reiässä käsin liikuteltaessa. Jos jänneteräs ei liiku 
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varauksessa vapaasti käsin on suoritettava esim. jäysteiden sekä harjanteiden 

poisto uudelleen rassaamalla, poraamalla tai aukityöstämällä.  

 

TAULUKKO 23 Ohjeellisia suositeltuja arvoja kitkakertoimen ja aaltoisuuden 

osalta tartunnattomille jänneteräksille (Post-Tensioning Institute 2006, 337; Cor-

ven & Moreton 2013, 64; Ho ym. 2017, 8) 

Suojaputken tyyppi µ k 

Joustava, ei- galvanoitu 0,22 7,5 x 10^-4/ft 

Joustava, galvanoitu 0,18 5,0 x 10^-4/ft 

Jäykkä ohutseinäinen,  

ei galvanoitu  

0,25 3,0 x 10^-4/ft 

Jäykkä ohutseinäinen,  

galvanoitu 

0,20 2,0 x 10^-4/ft 

Rasvattu ja kääritty 0,07 10,0 x 10^-4/ft 

Teräsputki  0,16 (kylmävedetty 

lanka voideltu) 

0,24 (kylmävedetty 

lanka ei voideltu) 

0,18 (punos voideltu) 

0,25 (punos ei voideltu) 

 

HDPE 0,10 (kylmävedetty 

lanka voideltu) 

0,12 (kylmävedetty 

lanka ei voideltu) 

0,12 (punos voideltu) 

0,14 (punos ei voideltu) 

0,14 (punos rasvattu) 

 

CLT- porareikä 

(Ho ym. 2017) 

0,96 (punos ei voideltu) 

 

15,75*10^-3 m-1 

 

Jälkijännitetyillä massiivipuuseinärakenteilla aaltoisuudesta johtuva kitkahäviö on 

merkittävä, ja sen sijaan suuntapoikkeamista johtuvat kitkahäviöt ovat pieniä. 

Suunnanmuutoksia ei tarvitse ottaa tällöin huomioon, koska kappaleen muodon-

muutoksia jänneteräksen uppoamisesta ei oteta huomioon. (Ho ym. 2017, 3-5) 
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Tutkijan mielestä kyseiset suunnanmuutokset tulisi kuitenkin ottaa huomioon ku-

ten jännitetyillä betonirakenteillakin etenkin porattuja ohjurireikiä käytettäessä.  

 

Rajatiloissa massiiviseinäelementin sekä jänneteräksen välille muodostuu kitkaa 

seinän alareunan raon muodostumisen yhteydessä. Alkuvaiheessa kun kaatavat 

momentit eivät ylitä pystyssä pitäviä momentteja rakoa ei synny ja kitkaa ei 

esiinny jänneteräksen ja ohjurin välillä. Kun rako avautuu seinän alareunaan, 

muodostuu jänneteräkseen kitkavoimia, koko jänneteräksen pituudella saavut-

taen kitkavoiman maksimiarvon. Kitkavoiman arvo pysyy maksimiarvossaan, 

kunnes kuormituksen suunta vaihtuu eli keinuntaliike siirtyy palautumisvaihee-

seen. Palautumisvaiheessa seinän ja jänneteräksen kitkavoimien suunta sekä 

suuruus vaihtuvat. Seinän palautumisvaiheessa ennen alkuperäiseen sijaintiin 

palaamista on kitkavoima jälleen maksimiarvossaan. Kun seinä on palautunut al-

kuperäiseen asemaansa sekä keinuntaliike on loppunut, ei jänneteräksen ja sei-

nän välillä vallitse liikkeestä johtuvaa kitkavoimaa. (KUVA 66)  (Ho ym. 2017, 3-

5) 

 

KUVA 66 Kitkavoiman kehittyminen siirtymä- ja rajatiloissa seinän liikkuessa oi-

kealle sekä palautuessa rasituksesta. a.) alkuvaihe Ff=0 b.) rako muodostunut 

Ff=Ff-max c.) kitkavoima keinuntavaiheessa Ff=Ff-max d. voimatasapaino liikkeen 
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ollessa oikealle e.) keinunnan suunnanmuutos f.) Ff=F’f-max g.) kitkavoimalaskee 

palauduttaessa alkuperäiseen asemaan Ff<F’f-max ollen lopulta Ff=0 h.) voimata-

sapaino liikkeen ollessa vasemmalle  (Ho ym. 2017, 4) 

 

Tällöin kitkavoiman voidaan osaltaan nähdä muodostavan pelkästään jälkijänni-

tetyillä järjestelmilläkin hystereesikäyttäymistä. Ho ja kumppanit esittävät betoni-

rakenteiden kitkavoimien laskentaperiaatteiden pohjalta, että kyseinen jännete-

räksen ja seinän välillä vallitseva kitkavoima tulisi lisätä alkuperäiseen jättövoi-

maan yhdessä siirtymärajatilassa esiintyvän jänneteräksen venymästä johtuvan 

lisäjännitysvoiman kanssa. Tällöin seinän saavuttaessa keinuntatilan lisätään kit-

kavoima jännitysvoimiin (jättövoima) ja palautumisvaiheessa alentaa se alapään 

jännitysvoimaa. Kyseinen tilanne silloin kun halutaan tarkastella seinän alapään 

passiiviankkuripään jännitysvoimaa ja oletettaessa yläpään jännitysvoiman ole-

van yhtä suuri kuin suunniteltu jättövoima.  

 

Kitkavoima jänneteräksen ankkurointipäissä voidaan arvioida käyttäen kaavoja 

148–149. Tällöin kaavat voidaan yksinkertaistaa artikkeleissa mainituista siten, 

että suunnittelija lisää rajatilan venymästä sekä raon muodostumisesta johtuvaan 

lisäjännitysvoimaan kitkasta aiheutuvat jännitysvoimat. Tällöin tarkastelu suorite-

taan pahimmalle tapaukselle eli seinän alapään passiiviankkuripäälle. Tällöin sei-

nän alapään passiiviankkuripäässä vaikuttava kitkavoimalla huomioitu jännitys-

voima raon muodostuessa on kaavan 148 mukainen, johon lisätään MMBA tai 

WSA menetelmällä saatu rajatilan mukainen lisäjännitysvoima venymästä. Jän-

neteräksen matkalla vaikuttava maksimikitkavoima Ff-max voidaan arvioida kaa-

valla 149 huomioiden keinunnan suunta, jota muokattu alkuperäisestä sisältä-

mään myös suunnanmuutokset. (Ho ym. 2017, 3-5)  

 

 

 

 

 P1 =
P0

e−μ(θ+kx)
 (148) 

 Ff−max = P1 ∗ (1 − e
−μ(θ+kx)), siirtymä kuva 66 oikealle 

F,f−max=
P1 ∗ (1 − e

μ(θ+kx))

eμ(θ+kx)
, siirtymä kuva 66 vasemmalle 

(149) 
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missä P1 seinän alapään passiiviankkuripään jännitysvoima 

  siirtymävaiheessa sekä raon muodostuessa 

 P0 jännitysvoima aktiivipäässä 

 

Tutkijan näkemyksenä on, että Hon ja kumppaneiden esittämää kitkavoimaa ei 

tulisi huomioida seinän pystyssä pitäviin momentteihin. Tämä sen takia, että sei-

nän ja ohjurin välinen kitka voi muuttua hankauksen, ruosteen, lian tai rasvauk-

sen vuoksi.  (Sun ym. 2020, 11) Kitkavoimaa voidaan käyttää kuitenkin hyväksi 

arvioitaessa, paljonko olisi pahimmassa tapauksessa todellinen jännitys jännete-

räksen poikkileikkauksessa rajatiloissa sekä haluttaessa arvioida pysyykö jänne-

teräs kimmoisella alueella rasituksissa lisänä jänneteräksen rajatilojen venymän 

mukaiseen lisäjännitysvoimaan. Kitkavoiman suuruuden arviointia tarvitaan 

myös jännitystyön aikaisien venymien arvioimiseksi, jotta jänneteräkseen saa-

daan muodostettua suunniteltua jännitysvoimaa vastaava arvo.  

 

17.3 Ankkurointiosien ja ankkuroinnin suunnittelu 

 

Ankkuriosat välittävät jänneteräkseltä jännitysvoiman liittyvälle rakenteelle ja suu-

rin voima, joka välittyy ankkurilevyn välityksellä tavanomaisessa kuormitustilan-

teessa, on jänneteräksen jännitystilanteessa. Tämän jälkeen jännitysvoima sekä 

ankkuroitava voima vähentyvät mm. jännityshäviöiden takia. Ankkurointiosat voi-

daan jakaa aktiiviankkureihin sekä passiiviankkureihin. Aktiiviankkureilla tarkoite-

taan sitä päätä, josta jänneteräs jännitetään työmaalla. Passiiviankkurilla tarkoi-

tetaan ei jännitettävää jänneteräksen päätä. Jännitys voidaan suorittaa, joko yh-

destä päästä jänneterästä tai pitkillä jänneteräksen pituuksilla kahdesta suun-

nasta mm. kitkahäviöiden vähentämiseksi. Pitkillä jännityspituuksilla tai halutta-

essa vaiheistaa jännitystyötä voidaan käyttää myös väliankkurointia. (Post-Ten-

sioning Institute 2006, 62-63) 

 

Ankkurointiosien odotetaan kestävän vähintään 95 % jänneteräksen myötöraja-

kestävyydestä. Tällä taataan se, että ankkurointiosat myötäävät vasta jännete-

räksen myötörajaa vastaavasti. Tämä pätee niin ankkurointilevyä ja ankkurointi-

mutteria kuin ankkurointikiilaa käyttäviin järjestelmiin. Ankkurointilevyt voidaankin 

jakaa kahteen perustyyppiin, tavanomaisiin sekä erikoisankkurilevyihin. Perus-
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tyypin ankkurointilevyä käytetään tartunnattomilla yksittäisillä punoksilla tai tan-

goilla. Kyseisille perustyypin ankkurointilevyille ei vaadita testausta, mutta ne tu-

lee suunnitella huomioiden kuormitusalat sekä ankkurilevyn kestävyys. Erikois-

ankkurilevyjä käytetään yleensä tartunnallisten punosnippujen kanssa.  (Post-

Tensioning Institute 2006, 77–78) 

 

Ankkuroinnin osalta käsitellään tällöin jännitysmenetelmien osalta Lee-McCall/ 

Macalloy sekä Dywidag/Dividag mukaisia toteutustapoja, joissa jännitysvoima 

siirretään seinärakenteelle tavanomaisella ankkuroinnilla eli ankkurointilevyn vä-

lityksellä. 

 

17.3.1 Ankkurointilevyn suunnittelu 

 

Yleisimmät murtotavat puumateriaalille ankkurointialueella ovat ankkurilevyä (tu-

kipainelevyä) käytettäessä; puristusmurto (tukipaineen ylittyminen), leikkautumi-

nen (syysuunnassa) sekä halkeilu (KUVA 61). Puristusmurron voidaan nähdä 

olevan pääasiallinen murtotapa, jota voidaan estää riittävällä tukipainealalla sekä 

riittävän jäykällä ankkurointilevyllä (ankkurointilevyn taipuman rajoittaminen).  

(Chen, Zhiyong ym. 2018, 23) 

 

 

KUVA 67 LVL materiaalin murtotapoja a. puristusmurto b. leikkausmurto c. hal-

keilu (Chen ym. 2018, 23) 

 

Ankkurointilevyjen tukipinta-alan tulee olla riittävä, jolloin ne pystyvät siirtämään 

puuseinälle jänneterästen myötörajaa vastaavan jännitysvoiman puristuksena il-

man, että puuseinälle aiheutuu myötäämistä ankkurointilevyn muodonmuutok-

sista. Muodonmuutoksilla tarkoitetaan sitä, että ankkurointilevy pystyy siirtämään 
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puristuslujuuden levyn koko pinta-alalla ja taipuma on rajoitettu. Tämä voidaan 

mahdollistaa riittävän paksulla teräslevyllä, teräsprofiilin muodolla tai vahvista-

malla ankkurointialueen tukipainekestävyyttä. Puristuspinta-alana tulee huomi-

oida seinän osalta tehollinen pinta-ala (Aef), joka mm. CLT seinillä vastaa pysty-

suuntaisten lamellien kosketuspinta-alaa. (Dunbar 2014, 170) Ankkurointialueet, 

joissa jännitysalueeseen voi kohdistua veto- tai leikkausvoimia tulee tarkistaa loh-

keamismurrolle SFS-EN-1995-1-1 liite A soveltaen.  Esimerkkinä kyseisestä ti-

lanteesta  KUVA 68, jossa jännityksen jatkaminen kerroksien välillä tapahtuu jän-

neteräksien ankkurointi/jatkoskolon avulla.  

 

KUVA 68 Liittymädetaljiikkaa yhdistetystä mastoseinästä vaakanivelellä (raon 

avautuminen sallittu)  (Pilon ym. 2019, 243) 

 

Suoritettaessa jännitystyö sekä ankkurointilevyn sijoitus seinäelementin päältä 

(KUVA 69).  tai varauskolossa suositellaan käytettäväksi koko seinän paksuuden 

kattavaa ankkurointilevyä, jolla voidaan välttää voimakeskittymiä seinäraken-

teessa. Samainen vaikutus on myös seinän ohjuriurien- tai reikien vaikutuksella, 

joka tulee huomioida seinäelementin tukipinta-alaa vähentävänä tekijänä. Va-

rausten kohdalla esiintyy myös suurempia puristusjännityksiä kuin mitä saadaan 

myöhemmin käsiteltävässä käsinlaskennassa, mutta kyseiset voimakeskittymät 

ovat suhteellisen pieniä ja nähdään sallittavaksi jännitykseksi. (Sarti 2015, 317-

327) 
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KUVA 69 Jännitystyö suoritettuna seinän päältä, Lighthouse Joensuu 

 

Kun ankkurointi on suunniteltu riittävän jäykäksi, voidaan jännitysvoiman voima-

jakauman olettaa olevan tasainen koko ankkurointilevyn pinta-alalla. Ankkuroin-

tilevy voidaan suunnitella jatkuvana moniaukkoisena palkkina pistetukien päällä, 

johon kohdistuu tasaisesti jakautunut jänneterästen myötörajaa vastaava jänni-

tysvoima. (Sarti 2015, 317–327) Taipuma tulisi rajoittaa kuitenkin ankkurointile-

vyn osalta L/240 (jossa L=levyn suurin pituus), jotta puurakenteelle ei aiheudu 

vaurioita kuormitustilanteessa. Taipuma voidaan arvioida joko yksiaukkoiselle 

(suositus) tai kolmiaukkoisena palkkina, johon kohdistuu tasainen kuormitus. Mo-

mentin osalta AC391 ohjeessa määritetään, että ankkurilevyn paksuus sekä tai-

vutusvastus tulee määrittää olettamalla levy ulokkeeksi, joka poikkeaa Sartin esit-

tämästä menetelmästä. (Wert 2011)  

 

Ankkurilevy tulee suunnitella olettaen, että jokaisessa ankkurilevylle sijoitetussa 

jänneteräksessä vallitsee myötörajaa vastaava maksimivoima Tpt,y, joka voidaan 

laskea kaavalla 150. (Sarti 2015) 

 

missä  TPT,y myötörajaa vastaava maksimijännitysvoima 

 Ap jänneteräksen poikkileikkauspinta-ala 

 fpy jänneteräksen myötöraja (yield stress) 

(fpy (ACI)=fp0,1k (EN 1993)) 

 TPT,y = Ap ∗ fpy (150) 
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Oletettaessa maksimijännitysvoiman jakautuvan koko ankkurointilevyn pinta-

alalla tasaisesti voidaan ankkurilevyltä siirtyvät jännitykset laskea kaavan 151 ja 

KUVA 70 mukaisesti. Ankkurilevyltä tulevien jännitysten tulee olla pienempiä kuin 

puuseinän tukipinnan onnettomuustilanteen mitoitusarvon (σc≤σc,0,d tai σc,90,d) 

huomioiden syysuunta ankkurointilevyn alla. Vastaavasti suunnittelutilanteen mi-

toitusvoimille (jättövoima) tulee ankkurilevyn täyttää sille asetetut suunnitteluvaa-

timukset mitoitustilanteen mukaisesti kts.13.2.2 Puurakenneosien mitoitus murto- 

ja käyttörajatilassa.  

 

 

KUVA 70 Ankkurilevyn havainnekuva merkinnöille 

 

 

missä ∑𝑇𝑃𝑇,𝑦 ankkurilevylle sijoitettujen jänneterästen yhteenlaskettu 

myötörajaa vastaava maksimijännitysvoima 

σc,0,d TAI σc,90,d  riippuen rasitettavan pinnan syysuunnasta 

 Aef tehollinen tukipinta-ala  

 ∑𝐴𝑣𝑎𝑟𝑎𝑢𝑠 ankkurilevyn lävistävien varausten yhteenlaskettu  

pinta-ala 

B ankkurilevyn leveys 

 A ankkurilevyn pituus 

 σc =
(∑TPT,y)

Aef
≤ σc,0,d tai σc,90,d  (151) 

 Aef = BA−∑Avaraus (152) 



238 

   

 a varauksen pituus 

 c varauksen leveys 

 

 

KUVA 71 Yksinkertaistettu Sartin mukainen mitoitusmenetelmä (Sarti 2015, 318) 

 

Ankkurilevyn vaadittava paksuus (tmin) voidaan laskea muuttamalla ankkurilevyn 

kautta vaikuttava voima tasan jakaantuneeksi viivakuormaksi (q) sekä käyttä-

mällä suurinta tukimomenttia mitoituksessa (Mmax). KUVA 70 yläpuolella sijait-

seva ankkurilevy, jossa sijaitsee kaksi jänneteräksen sijoitusta, voidaan ratkaista 

kahdella eri tavalla.  Sartin esittämällä tavalla, jossa varaukset edustavat jäykkiä 

tukia ja vaadittavan paksuuden (tmin) mitoitus tapahtuu tukimomentille kaavaa 153 

käyttäen (KUVA 71) (Sarti 2015, 318) tai ulokkeena huomioiden momenttivarsi. 

Ulokkeena saatavaa momentin maksimiarvoa voidaan käyttää kuitenkin myös 

kaavassa 153. 

 

 

missä tmin ankkurointilevyn vähimmäispaksuus 

 Mmax maksimimomentti ankkurilevyllä 

B ankkurilevyn leveys 

 fy ankkurilevyn teräksen myötöraja 

 tmin = √
(6Mmax) 0,9⁄

Bfy
 (153) 
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KUVA 72 Havainnekuva momenttivarren sekä ulokkeen pituuden määrittämi-

sestä 

 

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ankkurilevyn minipaksuuden selvittämiseksi 

ulokkeena mitoitusta kaavan 154 mukaisesti, jossa tulee tarkastaa minimipak-

suus (tmin) ankkurilevyn kummallekin suunnalle ja yleensä määräävänä pidempi 

ulokepituus. Kyseinen mitoitustapa on käytössä mm. betonirakenteiden puolella. 

Kyseisessä mitoitustavassa sallitaan teräslevyn plastinen toiminta eli tällöin käy-

tetään plastisuusteorian mukaista poikkileikkauksen taivutusvastusta (Wpl (EN) ja 

ulkomaisissa mitoitusohjeissa voi olla joko Z tai S). Poikkileikkauksen vähimmäis-

paksuus lasketaan kaavalla 154. Tämän jälkeen tarkastetaan poikkileikkauksen 

myötöä vastaava momenttikapasiteetti sekä toteutuuko kaavassa 155 oleva ehto. 

(Quimby 2011) Momenttivarren/ulokkeen pituutena voidaan käyttää myös ame-

rikkalaisten käyttämää mittaa, joka lähtee ankkurointimutterin ulkoreunasta 

(KUVA 73). Tutkijan suosituksena on käyttää kuitenkin varauksen/reiän ulkoreu-

nasta olevaa mittaa, koska tällöin mitoitus ei ole järjestelmäriippuvainen.  

 

 

KUVA 73 Ankkurointilevyn momenttivarren/ulokkeen pituus amerikkalainen tapa  

(Wert 2011, 18) 
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Lopuksi tarkastetaan täyttääkö valittu ankkurilevyn minimipaksuus taipumaraja-

ehdon (kaava 158) L/240 yksiaukkoisena palkkina tarkasteltaessa.  

 

missä Msallittu poikkileikkauksen suurin sallittu momentti 

A ankkurilevyn pituus 

 E ankkurointilevyn teräksen kimmokerroin 

q tasainen kuorma jännitysvoimista muutettuna tasaiseksi 

kuormaksi 

 

Kaavat 153 ja kaava 154 antavat samansuuntaisia tuloksia lyhyillä ankkurilevyn 

pituuksilla, mutta mitä suuremmaksi kasvaa ankkurilevyn pituus sitä suurempi ero 

on menetelmien antamalla minimipaksuudella. Esimerkiksi Sartin mitoitustilan-

teessa ero on lähes 30 prosenttia levyn paksuuden osalta. TAULUKKO 24 on 

esitetty mitoitustilanne ankkurointilevyn pidemmän sivun suunnassa KUVA 71 

mukaiselle tilanteelle ja tulokset Sartin menetelmälle väitöskirjasta Appendix C.  

 

 

 
tmin = max

{
 
 

 
 (A − C)

2
√
2 ∗ ∑TPT,y

A ∗ B ∗ fy

(B − C)

2
√
2 ∗ ∑TPT,y

A ∗ B ∗ fy

 (154) 

 Mmax ≤ Msallittu = fy ∗ Wpl (155) 

 
Mmax =

(
∑TPT,y
A − C ∗

(A − C)
2 )

2

2
 

(156) 

 Wpl =
B ∗ tmin

2

4
 (157) 

 

 
fmax =

5qA4

384EIy
≤

A

240
 (tai yleensä

L

240
) (158) 

 q =
∑TPT,y

A − C
 (159) 

 Iy =
(A−C)∗tmin

3

12
 (KUVA 72 tapaus)  (160) 
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TAULUKKO 24 Mitoitusmenetelmien vertailu 

Mitoitusarvo/ 

menetelmä 

Sarti, Appendix C, 

kaavat C-1, C-2 

C-3 (2015) 

Momentti  

ulokkeena  

laskenta ja sijoi-

tus Sartin kaa-

vaan 

Ulokkeena  

laskenta 

Mmax 26,3 kNm 91,4 kNm 91,4 kNm 

Mmax/Msallittu 

käyttöaste (KA) 

212 % 189 % 109 % 

tmin 51 mm 54 mm 71 mm 

Taipuma fmax 4,1 mm 3,4 mm 1,51 mm 

Taipumaraja 

L/240 

2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 

 

Saatujen tulosten perusteella suositellaan käytettäväksi ankkurointilevyn kestä-

vyyden ja minimikapasiteetin laskentaan ulokkeena tapahtuvaa mitoitusta, joka 

vastaa myös aineistossa annettuun suositukseen taipuman osalta (L/240). Saa-

dut tulokset pyöristetään todellisessa mitoitustilanteessa ylöspäin ankkurointile-

vyn minimipaksuuden osalta vastaamaan valmistuspaksuuksia. Puristusvoi-

masta aiheutuvan seinärakenteen muodonmuutos ja venymä voidaan arvioida 

proHolz mukaisesti venymän ja poikkileikkauksen korkeuden suhteena kaavan 

161 periaatteella. (proHolz Austria 2018, 63).  

 

 

missä εel puristusvoimasta aiheutuva venymäarvo 

∆Lpuu seinän kokoonpuristuma jännitysvoimista 

hw seinän korkeus 

 

17.3.2 Kavennetun ankkurointilevyn huomiot 

 

Kavennetun ankkurointilevyn käyttö johtaa vähentyneeseen tukipinta-alaan lisä-

ten jännityksiä ankkurilevyn alla. Koko seinän paksuuden kattavalla ankkurointi-

levyllä suurimmat voimajännitykset sijaitsevat seinän suuntaisissa levyn päissä 

εel =
∆Lpuu

hw
, εel ≤ 4,0 % (161) 
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ja kavennetuilla sen sijaan seinän paksuus/reunan suunnassa. Reunan suuntai-

nen lisääntynyt jännitys aiheuttaa kavennetun levyn tapauksessa myös taivutus-

jännityksiä uloimmissa viiluissa/lamelleissa seinärakennetta johtaen ulospäin 

suuntautuviin vetojännityksiin, jolloin seinärakenteen lapepinnan vetokestävyys 

tulee tarkastaa sekä tarvittaessa vahvistaa ankkurointilevyn alapuolinen rakenne. 

(Sarti 2015, 317-327) 

 

Kyseistä ilmiötä on tutkittu Sartin väitöskirjassa, jossa vetokestävyys syysuuntaa 

vastaan ylittyi Ababuksella tehdyssä ankkurointialueen tarkastelussa jänneteräk-

sen jännitysvoimalle myötörajaa vastaavassa ankkurointilanteessa. KUVA 74 

ylimpänä syysuuntaa vastaan muodostuvat jännitykset, keskellä ankkurilevyn ja 

jänneterästen sijoitus (varauskolot option 3: 55 mm x55 mm ja option 4: 55 mm x  

355 mm seinän kokonaispaksuus 190 mm). Jännitys tapahtuu kahdella Macalloy 

jänneteräksellä jännitysvoimalla TPT=671 kN/ 1kpl eli yhteensä 1342 kN/ankkuri-

levy.  (Sarti 2015, 317-327)  

 

 

KUVA 74 Kavennetun ankkurilevyn vaikutukset jännityksiin, joissa negatiiviset ar-

vot kuvaavat vetoa (muokattu lähteestä) (Sarti 2015, 317-327) 

 

Jännitykset voidaan kyseisessä tapauksessa tutkijan näkemyksen mukaan arvi-

oida syysuuntaa vastaan tai seinän pinnasta poispäin karkeasti ankkurilevyn reu-

nan aiheuttaman momentin ja reunakaistan paksuuden kautta, jolloin tarkastel-

laan leikkausjännityshuippua ohjuriuran/ reiän läheisyydessä. Sartilla ei ole ky-

seiselle tilanteelle osoitettuna laskentaperiaatetta, joten seinän tapaukselle eh-

dotetaan sovellettavaksi reiällisen palkin tilannetta, jossa vetojännityksiä syntyy 
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syitä vastaan kohtisuorassa suunnassa palkilla tai seinän tapauksessa seinän 

sivuttaissuunnassa. Vetojännitysten oletetaan jakautuvan kolmiomaisesti näissä 

kohdissa ja jännityshuipun sijaitsevan varauksen lähellä. Seinän tapauksessa 

oletuksena on, että leikkausvoimana huomioidaan ankkurointilevyn sijainnista ai-

heutuvat momentit. Kuormanjakautumiskorkeus rajoitetaan h/4 (seinän korkeus), 

kohdassa ”16.9.1 Pistemäisen jännitysvoiman huomiointi” tehtyjen havaintojen 

pohjalta. Kaavaa on muokattu niin liimapuukäsikirjan kuin LVL Handbookin poh-

jalta.  (Liimapuukäsikirja, osa 2. , 90-93; LVL Handbook Europe. 2020, 134-135) 

 

 

KUVA 75 Kaavoissa esiintyvien merkintöjen havainnekuva, jossa katsomis-

suunta seinän päältä (muokattu) (Liimapuukäsikirja, osa 2. , 91–92) 
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KUVA 76 Havainnekuva ankkurilevyn merkinnöille, katsomissuunta seinän päältä 

vastaten KUVA 74 tapausta 

 

Laskennan vaiheet ovat esitettyinä alla ja lähteiden esittämästä laskennasta poi-

keten huomioidaan vain ankkurointilevystä ja jännitysvoimasta aiheutuva seinän 

yläpään momentti. Ohjuriuran suoruuspoikkeaman ja siitä aiheutuvan jännete-

räksen oikenemisen aiheuttaman lisävaakavoiman ei oleteta vaikuttavan tällöin 

ankkuripäässä vaan sen vaikutukset tulee ottaa erikseen huomioon mm. seinän 

nurjahduksessa. Lisävaakavoiman voidaan olettaa tällöin vaikuttavan seinän 

keskellä korkeussuunnassa. 

 

missä Ft,90 vallitseva vetovoima 

 Ft,90,M momentista aiheutuva vetovoima 

 hru ja hro reunaetäisyydet reiästä 

 hd reiän halkaisija/leveys 

h seinän paksuus 

 σt,90 =
Ft,90

0,5lt,90b
≤ kt,90ft,90 (162) 

 Ft,90 = Ft,90,M = 0,008
M

hr
  (163) 

 hr = min {
hru
hro

 , neliömäiset reiät (164) 

 hr = min {
hru + 0,15hd
hro + 0,15hd

 , pyöreät reiät (165) 

 lt,90 = 0,5(hd + h) , pyöreät reiät  

 lt,90 = 0,35(hd + 0,5h)  ,  pyöreät reiät (166) 

 kt,90 = min {
1

(450/h)0,5
 (167) 
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b seinän tehollinen kuormanjakautumispituus  

(hw/4, hw=seinän korkeus) 

 

Momentin ratkaisemiseksi ehdotetaan, että ankkurointilevyn tukivoiman ajatel-

laan jakautuvan ankkurointilevyn reunoille ollen kuten reunoiltaan tuettu laatta. 

Konservatiivisesti ajateltuna kuormat jakautuvat niille sivujen pituuksien suh-

teessa ja tarkastelu suoritetaan seinän reunan jännityksien osalta (kaava 168).  

 

 

missä F ankkurilevyn reunalle kohdistuva voima 

 M ankkurilevyn aiheuttama momentti 

 p ankkurilevyn ulkoreunojen piiri 

 a ohjuriuran/reiän pituus 

HUOM! Jos ankkurilevyssä on useita reikiä sivuttais-

suunnassa voidaan ne yhdistää yhdeksi suuremmaksi 

reiäksi kun reunaetäisyys reikien välillä pienempi kuin 

lt,90 

 a1 ankkurilevyn pituus 

 c ankkurilevyn leveys 

 d ankkurilevyn ja seinän reunan välinen etäisyys 

 

Leikkausjännityshuiput ovat kuitenkin suurimmillaan reikien läheisyydessä, jolloin 

on suositeltavaan käyttää esim. Liimapuukäsikirjassa mainittua Blaß & Bejtkan 

kaavaa 171. Kaava voi kuitenkin johtaa epävarmalla puolella oleviin arvoihin tie-

tyillä reikien muodoilla, sijainneilla sekä kuormitustapauksilla. (Liimapuukäsikirja, 

osa 2. , 93) Tällöin on tarkastettava kahden menetelmän väliltä mitoittava maksi-

vetojännitys kaavalla 173 

.  

 M = d ∗ F (168) 

 F = [(∑TPT) /p] ∗ a1 (169) 

 p=2*a+2*c (170) 
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Kyseistä ilmiötä olisi kuitenkin tutkittava tarkemmin mm. tehollisen kuormitusalan 

pituuden osalta. Etenkin LVL- rakenteilla syysuuntaa vastaan oleva vetokestä-

vyys (ft,90,k,flat) on vain 0,2–0,3 N/mm2 jolloin tarkastelu tulee tarpeelliseksi suurien 

jännitysvoimien yhteydessä ja kavennettua ankkurointilevyä käytettäessä. LVL 

käsikirjassa ei suositella suunnittelemaan rakenteita, joissa esiintyy jännityksiä 

kyseisessä syysuunnassa. (LVL Handbook Europe. 2020, 122) Vertailtaessa esi-

tetyn kaavan 173 mitoitusarvoja Sartin esittämiin simulointeihin antavat ne suu-

rempia jännitysarvoja ankkurointialueelle syiden pääkantosuuntaa vastaan ole-

valle lapesuunnalle (TAULUKKO 25). 

 

TAULUKKO 25 Sarti (2015) FEM tulosten ja käsinlaskennan vertailu 

Tilanne/mene-

telmä (KUVA 74) 

Sarti, Appendix C 

(2015) 

Käsinlaskenta 

σt,90  

Käsinlaskenta 

𝜏𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 

Option 3 0,51 MPa 0,63 0,71 

Option 4 1,1 MPa 0,63 1,56 

 

Kyseisten tulosten perusteella esitetty laskentamenetelmä sopii alustavaan arvi-

ointiin seinän lapepinnan jännitysten osalta. Parhain tulos on saatavissa käyttäen 

FEM tai FEA- ohjelmaa paikallisten jännitysten tarkasteluun. Kyseisten alueiden 

vahvistus voidaan tehdä käyttämällä ruuvivahvistusta seinän lapepinnalla sekä 

ohjuriuran/reiän välittömässä läheisyydessä. Ankkurilevyn sijoitus ja koko yh-

dessä ohjuriuran kanssa on tällöin otettava huomioon ankkurointialueen detal-

jiikan suunnittelussa ja suositeltavaa on käyttää koko seinän paksuudelle olevaa 

ankkurointilevyn leveyttä. 

 

 

 τcorner = κcorner ∗
3Ft,90
2bh

 (171) 

 κcorner = 1,84
1 + a h⁄

1 − hd h⁄
(
hd
h
)
2

 (172) 

 max {
σt,90
τcorner

≤ kt,90ft,90 (173) 



247 

   

17.4 Varusteluista aiheutuvat jännityshäviöt 

 

Seinäelementeistä aiheutuvat jännityshäviöt johtuvat pääasiassa elementtien 

asettumisesta seinän alapäässä olevan aaltoisuuden, CNC-työstöharjanteiden 

tai toleranssipoikkeamien tasoittuessa leimapaineesta. Kyseiset painumat voi-

daan arvioida olevan ympärityöstetyllä elementillä noin 1 mm/ seinän vaaka-

sauma ja muilla valmistustarkkuuden mukaiset. Kyseinen seinäelementtien val-

mistustavasta johtuva painuma/ muodonmuutos on myös linjassa proHolz nimel-

lisen ohjeen kanssa. (proHolz Austria 2018, 61) Popovski ja Chen esittävät tuo-

tantotoleransseista aiheutuvaa suurempaa epätasaisen elementtien kosketus-

pinnan huomioimista niin ankkurilevyn alapuoliselle kosketuspinnalle kuin seinien 

välillekin ollen 2 mm PRG320 toleranssivaatimusten puitteissa.  (Chen & Po-

povski 2020, 8) Jänneterästen varustelut kuten jatkosmuhvien asettuminen kier-

teelle on luokkaa 1 mm/jatkos välittömästi jännitystilanteessa vaikuttamatta jän-

nityshäviöihin. Ankkurointilevyn painumisesta aiheutuvat häviöt voidaan arvioida 

puuelementin viruman ja pituudenmuutoksena viruman aiheuttamien jännityshä-

viöiden tapaan sekä lisäämällä ankkurilevyn painuma kokonaishäviöihin. Konser-

vatiivisin tapa on käyttää ankkurilevyn taipumasta aiheutuvaa muodonmuutosta 

painuma-arvona. Kyseiset havainnot ovat tutkijan omia havaintoja Lighthouse Jo-

ensuu kohteen suunnittelusta sekä tutkimuksesta.   
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18 FE MALLI JA MITOITUS  

 

Systemoidun kirjallisuuskatsauksen aikana kootut teoriat sekä mitoitusperiaat-

teet ovat yleensä varmennettu käyttäen testausta sekä FE-malleja. Yleisesti käy-

tössä ovat olleet tutkijoiden suosimat ohjelmat, joiden periaatteiden soveltaminen 

rakennesuunnittelussa käytettäviin suunnitteluohjelmiin tulee huomioida. Tällöin 

tässä kappaleessa esitetään kyseisillä ohjelmilla esitettyjä mallinnusperiaatteita 

sekä kirjallisuuskatsauksen perusteella löydettyjä yksinkertaistettuja laskenta-

mallin periaatteita. Tässä tutkimuksessa käytettyjen ohjelmien tarkempia toimin-

taperiaatteita ei käsitelläkään seikkaperäisemmin vaan tavoitteena on esittää lä-

hinnä mallinnusperiaatteet. Lukijaa pyydetään tällöin tutustumaan kunkin maini-

tun ohjelman perässä olevaan lähteeseen seikkaperäisempien mitoitusohjeiden 

saamiseksi. Tutkimusaineiston pohjalta jälkijännitettyjen puuseinärakenteiden 

mitoituksessa käytettäviä mitoitusohjelmia ovat (kun tarkastellaan seinäraken-

netta kokonaisuutena): 

 

-OpenSees (Open System for Earthquake Engineering Simulation), 

https://opensees.berkeley.edu  (Ganey 2015; Sarti 2015; Kovacs 

2016; Granello 2018; Kovacs & Wiebe 2019; Lin ym. 2019; Sun ym. 

2019; Sun ym. 2020; Sun & He & LiLam 2020a; Sun & He & LiLam 

2020b) 

-SAP2000, https://www.csiamerica.com/   (Van de Kuilen & Xia 

2014; Newcombe 2015; Ponzo ym. 2017; Massari 2017; Wilson ym. 

2019; Jin ym. 2019) 

-Ansys, https://www.ansys.com  (Sun ym. 2020) 

-Abaqus, https://scanscot.com (Chen & Popovski 2020) 

 

OpenSees sekä SAP2000 ovat erityisesti maanjäristyssuunnitteluun tarkoitettuja 

ohjelmia, joka selittää osaltaan niiden käytön yleisyyttä järjestelmiin liittyen. 

OpenSees on myös tutkijoiden yleisemmin käyttämä ohjelma.  (Wilson ym. 2019, 

300) Ansys ja Abaqus sen sijaan ovat FEA (Finite Element Analysis) simulontioh-

jelmia. Jolloin voidaankin puhua yksittäisen jälkijännitetyn rakennusosan tarken-

netusta analysoinnista. FE- mallit voidaan jakaa karkeasti mikro- ja makroskaalan 

malleihin mallinnuslaajuuden osalta. Mikroskaalan mallit muodostuvat laajasta 

määrästä laskennallisia malleja simuloiden detaljitasoisia ilmiötä. Sen sijaan 
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makroskaalan malleissa detaljitasoiset ilmiöt yhdistetään karkeampiin kategorioi-

hin. Tavoitteet ja sekä mallien monimuotoisuus määrittävät kumpaa skaalausta 

halutaan käyttää. Rakennesuunnittelussa mikroskaalan malleja käytetään analy-

soitaessa komponentteja sekä liitoksia ja mallin syöttötietoina käytetään testaus-

tuloksia. Makroskaalan malleja käytetään analysoitaessa kokoonpanoja sekä 

koko rakennuksen toimintaa. Tällöin niiden syöttötietoina käytetään mikroskaa-

lasta johdettuna yksinkertaistettuja tuloksia sekä rakenteen käyttäytymistä suh-

teessa rakennesuunnittelun parametreihin.  (Chen & Popovski 2020, 4) 

 

Jälkijännitetyille järjestelmille onkin olemassa useita mallintamistapoja, jotka pe-

rustuvat toisaalta mitoitusperiaatteisiin, teoreettisiin lähtökohtiin kuin myös ohjel-

mien muodostamiin rajoitteisiin. Tutkimusaineiston pohjalta tunnistettua mallin-

nustapoja ovat (KUVA 77, KUVA 78, KUVA 79): 

-rotational spring model tai lumbed/ concentrated plasticity model   (Sarti 2015) 

-multi-spring models 

 -Monolithic beam analogy (MBA)  (Newcombe 2011; Sarti 2015) 

-Winkler Spring analogy (WSA) (Newcombe 2015; Kovacs & Wiebe 

2016; Kovacs & Wiebe 2019) 

-Reduced- order lumped plasticity approach  (Wilson ym. 2019) 

-Material- based model  (Chen & Popovski 2020) 

 

 

KUVA 77 Havainnekuva mallinnusperiaatteista rakenneosilla a. fiber element 

model b. lumped plasticity model c. multispring model  (Dao & Ho 2020, 2) 



250 

   

 

 

KUVA 78 Mallinnustapojen havainnekuvia, vasemmalla rotational spring model  

(Sarti 2015, 173), keskellä multispring- model (MBA) (Sarti 2015, 179) ja oikealla 

multispring- model (WSA)  (Wiebe & Christopoulos 2014, 7) (muokattu lähteestä) 

 

 

KUVA 79 a. High-order (rakennemalli) sekä Reduced- order model b. Reduced-

order model (Wilson ym. 2019, 302) 

 

“Wingler Spring analogy” malli perustuu jousien jäykkyyksien osalta materiaa-

liominaisuuksille eivätkä kokeellisille tuloksille kuten ”Monolitic beam analogy” tai 

”Rotational spring model”, joissa tarvitaan jousitukien määrittämiseen kokeellisia 
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tuloksia tai mallin todentamista matemaattisesti. Kummallakin mallintamistavalla 

on kuitenkin tarpeen säätää tuloksia kokeellisesti tai numeraalisilla simulaatiotu-

loksilla.  (Wilson ym. 2019, 300; Chen & Popovski 2020, 3) 

 

Tutkimusaineiston pohjalta esitetäänkin, että jälkijännitettyjen seinien 

mallinnuksessa sovellettaisiin Chenin ja Popovskin materiaalipohjaista (material-

based model) mallinnusperiaatetta. Kyseinen menetelmä lisättynä jousituilla 

nähdään tällöin vaivattomammaksi rakennuksen kokonaissuunnittelun kannalta. 

Tällöin ei suoriteta erillistä kokeellista varmennusta materiaaliominaisuuksille ja 

syöttötietoina toimivat materiaaliominaisuudet sekä geometriset tiedot seinien, 

liitoksien sekä energiavaimentimien osalta. (Chen & Popovski 2020) 

 

Material- based model periaatteen mukaisesti seuraavat huomiot on tehtävä ra-

kennusosien, liittymien sekä liittymärajapintojen osalta:  

 
• Structural components: 
(1) Structural components should be categorised as main or second-
ary components based on the structural contribution and influence. 
The main components will be modelled as detailed as possible, while 
the secondary components will be modelled with more strategic sim- 
plifications to reduce the unnecessary details. 
(2) Geometrical models of the structural components should be de-
veloped with the necessary design information. 
(3) Constitutive models that are capable of fully describing the key 
material behaviour should be selected. 
(4) Structural components should be meshed using elements that 
are compatible with the geometrical and constitutive models. The 
mesh should be dense in the key spots and can be looser in other 
locations. 
 
• Connections: 
(1) Connections can be either simple components or complex sys-
tems. The former cases and some of the later cases can be treated 
like a structural component, while others will have to be modelled 
using microscale models. 
(2) The development of geometrical and constitutive models, and el-
ement mesh for the connections should follow the same rules for the 
structural components mentioned above. 
 
• Contact zones (constraints and interactions): 
(1) Constraints can be grouped as rigid, semi-rigid and pinned types. 
It is straightforward to achieve the first and the last type. Attention 
should be paid, however, to make sure that no stress concentration 
is unrealistically developed in the components due to the constraints. 
In case of the semi-rigid constraints, specific elements and modelling 
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techniques should be adopted to simulate the stiffness and strength 
of such constraints properly. 
(2) Interactions between two components can be classed as either 
“hard” or “softened” contact in the normal direction of the contact 
area, and with or without friction in the tangent direction. Appropriate 
interaction models should be selected for each specific case. 
 (Chen & Popovski 2020, 4) 

 

Seuraavat huomiot ovat tutkijan tutkimusaineistosta tekemiä ja niiden sovelta-

mista tulee harkita kunkin käytettävän ohjelman mukaisesti. Jotta seinän alapää-

hän saadaan suunnittelutilannetta vastaava kaatava momentti, voidaan seinän 

yläreunaan mallintaa vaakavoima momenttivarren pituudella huomioituna. Singu-

lariteettipisteiden (jännityshuippujen) vähentämiseksi on suositeltavaa mallintaa 

kyseiset kuormat viivakuormina pistemäisten kuormien sijaan. Pystykuormat voi-

daan syöttää normaaliin tapaan ja kuormista aiheutuvat momentit, joko kuorman 

epäkeskisyytenä tai momenttina seinän päähän. Jänneteräksen jännitysvoimaa 

voidaan simuloida käyttämällä, joko lämpötilan muutosta kuormituksena tai oh-

jelman mukaan esijännitystietona. Jännitysvoiman häviöt eivät kuitenkaan tällöin 

mallinnu suoraan vaan jännityshäviöt huomioivien kuormitustapausten muodos-

tamisessa voidaan käyttää arvioidun kokonaisjännityshäviön huomioivaa lämpö-

tilan muutosta. Tällöin kuormitus kohdistetaan lämpötilan osalta jänneteräksen 

sauvaelementille. Jänneteräksen sijaintipoikkeamasta johtuvat kuormitukset voi-

daan mallintaa epäkeskisyytenä tai sauvan pään momenttina.  

 

Päärakenteet (main component) eli seinäelementit voidaan mallintaa tasomai-

sina kuorirakenteita, jolloin meshin eli elementtiverkon suuruuden on oltava riit-

tävän tiheä mm. nurkka-alueilla. Käytettäessä FEA ohjelmia voidaan singulari-

teettipisteitä ehkäistä käyttämällä reunojen osalta pyöristystä jos se on mahdol-

lista.  Jänneteräs voidaan mallintaa sauvaelementtinä, jonka osalta on varmistut-

tava, ettei sauvaelementti liity jäykästi seinärakenteeseen vaan voima välittyy ylä-

pään tukireaktion kautta. Tällöin voi olla tarpeen määrittää sauvan sekä seinän 

välille erillinen vapausaste sekä sallia kaksoiskappaleiden esiintyminen mallissa 

esim. Dlubal RFEM. Perustukset (tuki) sekä ankkurointilevy voidaan käsittää se-

kundäärisenä rakenteena, jotka voidaan mallintaa jäykkinä elementteinä. Ankku-

rointilevyn mitoitusehtojen tulee kuitenkin täyttyä ennen tätä oletusta. Liitoksien 
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sekä liitososien jäykkyys voidaan mallintaa liittymien osalta käyttäen liitossiirty-

män (Kser) SFS-EN 1995-1-1 mukaisesti määritettyjä arvoja. Kitkakertoimen 

suuruutena voidaan liittymissä käyttää kohdan 16.10.2 mukaisia arvoja.  

 

Tukien osalta liittymät seinän alareunan osalta voidaan määrittää yksinkertaistet-

tuna niin, että käytetään materiaaliominaisuuksiin perustuvaa jousituen arvoa. 

Tällöin kun tukeen kohdistuu suurempi voima kuin mitä on materiaalikestävyys 

saa tuki siirtymän ja toisaalta tuki ottaa vastaan vain puristusvoimia. Jos tukeen 

kohdistuu vetoa, mallinnetaan se pettämään kyseisessä tilanteessa. Jousivakio 

voidaan määrittää käyttäen tällöin, joka Sartin (Sarti 2015, 181) mukaista arvoa 

kmspring=3,0* ((Econ*At) /Lcant) (missä Econ=0,7Et seinämateriaalin kimmokerroin, At 

puumateriaalin tukipinta-ala ja Lcant ulokkeen/seinän korkeus). Vaihtoehtoisesti 

voidaan käyttää myös jousivakiona kohdan 16.3 mukaista määritystä. Laskenta-

tulokset tulee kuitenkin tarkistaa myös käsinlaskemalla, jotta voidaan varmistua 

laskentamallin oikeellisuudesta sekä rakenteellisesta toiminnasta.  
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19 JÄLKIJÄNNITETTYJEN SEINIEN VARUSTELUT 

 

Tutkimusaineiston perusteella on havaittavissa, että jälkijännitetyt puuseinära-

kenteet koostuvat niin ohjuriurista, ankkurointi- ja jatkoskoloista, vaimentimista, 

jänneteräksistä sekä niiden jatkos- ja ankkurointikappaleista. Järjestelmän käyttö 

vaatii toisaalta sen, että seinäelementtien varustelut ovat toteutettu ennalta työ-

maatoteutuksen sujuvoittamiseksi. Jälkijännitetty seinäjärjestelmä on patentoitu 

mm. Yhdysvalloissa keksijöille Buchanan, Pampanin ja Palermon yrityksen ol-

lessa Prestressed Timber Limited (PTL) vuonna 2015 (US Patent US 8,935,892 

B2)  (Engineered wood construction system for high performance structures. ). 

Patenttioikeudet on myöhemmin myyty Structural Timber Innovation Company 

Ltd. (STIC) ja Prestressed Timber Limited (PTL) toimesta FPInnovationsille 

vuonna 2015.  ( FPInnovations signs licensing agreement with NZ-based firms. 

2015) Tällöin lukijaa pyydetään tutustumaan seikkaperäisempään järjestelmäku-

vaukseen lukemalla ”US Patent US 8,935,892 B2”. 

 

19.1 Energiavaimentimet 

 

Jälkijännitettyjen järjestelmien yhteydessä käytetään seismisillä alueilla aikai-

semmissa kappaleissa mainitun hystereesimuodon saavuttamiseksi energia-

vaimentimia yhdessä jälkijännitettyjen jänneterästen kanssa. Kyseisten vaimen-

timien pääasiallisena tehtävä on rajata vaurioiden laajuutta sallimalla niissä myö-

täämistä sekä muodonmuutoksia, jotka osaltaan mahdollistavat rakenteen tehok-

kaan palautumisen syklisissä kuormituksissa kuten maanjäristystilanteissa. Ky-

seisiä vaimennusjärjestelmiä tai niiden mitoitusperiaatteita ei käsitellä tämän tut-

kimuksen yhteydessä tarkemmin vaan ne tuodaan lukijalle tiedoksi. Kyseisten 

järjestelmien käyttöä ei nähdä Suomen suunnitteluolosuhteissa tarpeellisiksi, 

mutta niillä voidaan korvata jo markkinoilla olevia muita tuotteita.  

 

Vaimentimet voidaan jakaa toimintatavaltaan kolmeen pääryhmään vaimennuk-

sen osalta; elasto-plastisiin, kitka sekä viskoosisiin vaimentimiin. Vaimentimen 

valinnalla on vaikutusta sen vaimennuskapasiteettiin sekä siirtymä- muodonmuu-

tosyhteyteen KUVIO 13 (flag-shape response).  
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KUVIO 13 Idealisoitu "flag-shape" vaste eri vaimenninratkaisuilla (Granello 2018, 

8) 

 

Vaimentimien osalta voidaan puhua niin vaimennuslaitteesta kuin vaimennusjär-

jestelmästä. Vaimennuslaitteet ovat joustavia rakenteellisia varusteluosia, jotka 

sallivat liikkeen kummassakin kiinnityspäässä. Vaimennuslaitteet voivat olla luo-

kitukseltaan, joko siirtymään perustuvia tai kiihtyvyyteen perustuvia tai yhdis-

telmä näitä kahta. Ne voidaan suunnitella toimimaan tällöin lineaarisesti tai epä-

lineaarisesti kuormitustilanteessa. Vaimennusjärjestelmä sen sijaan koostuu 

useista vaimennuslaitteista, rakenneosista sekä tuennoista, joita tarvitaan voi-

mien siirtämiseksi vaimennuslaitteilta perustuksille.  
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KUVA 80 Erilaisia vaimennusratkaisuja a. ulkoiset vaimennusosat b. teräskulma-

levyt c. UFP vaimennin d. kitkavaimennin e. viskoosivaimentimia  (Granello 2018, 

9) 

 

Yksinkertaisimmillaan vaimennuslaite voi olla seinäelementin alareunaan sijoi-

tettu momenttijäykkä liimaruuviliitos, joita on käytössä liimapuuhallien mastopila-

reissa. Mitoitus voidaan suorittaa kyseiselle ratkaisulle HalliPES 1.0 voimaliitos-

ten mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Kyseisen tapaista ratkaisua ovat esittäneet 

vaimennusratkaisuksi Sarti, Palermo ja Pampanin  (Sarti ym. 2012) niin, että lii-

matanko ei ole koko matkaltaan tartunnallinen vaan osasta pituuttaan tartunnaton 

venymän sallimiseksi. Vaihtoehtoisesti vaimennukseen voidaan käyttää yhdistel-

miä vaimentimista. 
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KUVA 81 Terästankovaimentimia a. sisäinen sijoitus b. vaihdettavissa oleva suo-

japutkiratkaisu c. vaihdettavissa oleva sisäinen ratkaisu  (Sarti ym. 2012, 5) 

 

Laajimmin tutkimusaineistossa on käsitelty UFP (U-shaped Flexural Shapes) 

vaimentimia seinien pystysaumojen osalta. UFP vaimentimien toimintaperiaat-

teena on, että U- muotoiset teräslevyt vaimentavat seinään kohdistuvaa voimaa 

levyjen siirtymien kautta. Ne ovat yleensä kiinnitetty päärakenteeseen erillisillä 

liittimillä, jotta ne voidaan vaihtaa maanjäristystilanteen jälkeen. Tarkempia mi-

toitusperiaatteita kyseisten UFP- vaimentimien osalta on Iqbalin ja kumppanei-

den yhdistettyjen LVL seinien mitoitusohjeessa.  (Iqbal ym. 2015) 
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20 JATKUVAN SORTUMAN HUOMIOINTI 

 

Standardissa ”SFS-EN 1991-7 + A1 +AC Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. 

Osa 1-7: Yleiset kuormat. Onnettomuuskuormat” esitetään toimintaperiaatteet ja 

säännöt, joilla rakennuksia voidaan suojata onnettomuuskuormilta sekä niiden 

vaikutuksilta. Kyseinen standardi ei kuitenkaan käsittele jänneterästen vaurioiden 

rajaamista tai periaatteita, joilla voidaan estää jatkuvan sortuman leviäminen jäl-

kijännitetyillä seinärakenteilla.  Tässä tutkimuksessa ei käsitellä mitoituksen pe-

rustilanteita kyseisen standardin osalta vaan esitetään erityisesti jälkijännitetyillä 

seinillä huomioitavia tekijöitä.  

 

Rakenneosien osalta voidaan puhua paikallisesta vauriosta tai alkusortumasta 

yksittäisen rakenteen osalta. Kyseinen paikallinen vaurio voi johtaa jatkuvaan 

sortumaan laaja-alaisena, jolloin paikallinen vaurio voidaan rajata tapahtumaan 

sallitulla alalla tai kerroksissa. Jos vaurion laajuutta ei voida arvioida luotettavasti 

tulee käyttää menetelmiä, kuten sidejärjestelmiä tai vaihtoehtoisia kuormansiirto-

reittejä. Sidejärjestelmät sekä vaihtoehtoiset kuormansiirtoreitit mitoitetaan on-

nettomuuskuormille.  (Suomen rakentamismääräyskokoelma 2019, 37) Toisaalta 

paikallista vauriota voidaan rajoittaa suunnittelemalla rakenne kestävyyden ja 

sortumavarmuuden näkökulmasta niin, että se kestää alustavan suunnittelun 

kautta onnettomuuskuormituksen johtaen avainasemassa olevan rakenneosan 

käyttöön. Vaihtoehtoisena keinona on rajata jatkuva sortuma segmentoinnin 

avulla, jonka tavoitteena on sallia sekä rajata sortumat tietyllä alueella tai laajuu-

della esim. liittymien avulla.  

 

Jännitetyillä rakenteilla jatkuvan sortuman tyyppinä voidaan nähdä olevan niin 

vaaka- kuin pystyrakenteillakin vetoketjutyypin (zipper type collapse) sortuma-

tapa. Kyseiselle vetoketjutyypin sortumatavalle ominaista on, että se aktivoituu 

yksittäisen jänneteräksen vauriosta. Yksittäisen jänneteräksen vaurion jälkeen 

vaurio laajenee jäljelle jäävien jänneterästen ylikuormituksesta edeten vetoketju-

maisesti lähimmästä jänneteräksestä viimeiseen. Vaurio voi aiheutua äkillisenä 

(ilkivalta/ onnettomuustilanne) tai viiivästettynä (korroosio/ palo). Viivästynyt vau-

riotapa johtaa kuitenkin lopulta myös äkilliseen murtotapaan, vaikka sitä edeltävät 

vaiheet voivatkin olla huomattavasti pidempiä. (Starossek 2018, 22–23) Vetoket-

jutyypin sortumamekanismi koostuu seuraavista sille ominaisista piirteistä: 
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- alkuvaiheen paikallinen vaurio kantavissa rakenneosissa tai alueissa 

- kuormien jakautuminen vaurioituneilta rakenneosilta tai alueilta ja vapau-

tuminen jäljelle jääville rakenneosille 

- impulsiivinen dynaaminen kuormitus johtuen kuormituksen nopeasta/ äkil-

lisestä murtumisesta 

- kuormien keskittyminen jäljelle jääville rakenneosille staattisista ja dynaa-

misista kuormista. Jäljelle jäävät rakenneosat ovat toimintatavaltaan tai 

tyypiltään yhteneväisiä sekä sijaitsevat vaurioalueen välittömässä lähei-

syydessä 

- jäljelle jäävien rakenneosien tai alueiden ylikuormitus sekä murtuminen 

- murtumisen eteneminen johtaen lopulta jatkuvaan sortumaan  

(Starossek 2018, 22) 

 

Toisaalta jatkuvan sortuman tyyppi voi muistuttaa pystysuuntaisesti jännitetyillä 

seinärakenteilla myös sektoriaalista tai poikkileikkauksellista murtotapaa (sec-

tion-type collabse). Kyseiselle murtotavalle ominaista on, että vaurio etenee 

esim. poikkileikkauksen pituussuuntaisesti jännitetyn jänneteräksen tapauk-

sessa. Tällöin poistettaessa jännitetystä poikkileikkauksesta yksi osio tai kohta 

johtaa se jäljelle jäävässä poikkileikkauksessa jännitysten kasvuun päärasitus-

suunnassa. Kyseinen vaurio ei kuitenkaan johda vedetyn sauvan tapauksessa 

epästabiiliuteen. Sortumatyypiltään sektoriaalinen sortumatapa omaakin yhtäläi-

syyksiä vetoketjutyyppisen sortumatavan kanssa. (Starossek 2018, 28) 

 

Jälkijännitetyillä seinärakenteilla voidaan nähdä jatkuvan sortumisen estämi-

sen kannalta oleelliseksi, ettei yksittäisen jänneteräksen vaurio aiheuta raken-

teen epästabiiliutta tai sortumaa. Jotta kyseinen tilanne voidaan estää, tulee jän-

neteräksen vaurioituminen tai jännityksen menettäminen sisällyttää kuormitusta-

pauksiin osana rakenneanalyysia. Jänneteräksen vaurio ymmärretään tällöin 

äkillisenä tapahtumana, joka aiheuttaa dynaamisen kuormituksen. Kyseiselle dy-

naamiselle kuormitukselle voidaan käyttää dynaamisena vaikutuskertoimena 2.0 

(DAF dynamic amplification factor), joka voi tarkemmalla määrittelyllä olla myös 

pienempi. Suosituksena on kuitenkin käyttää kyseistä arvoa. Kyseinen dynaami-

nen kuormitus ei kuitenkaan aiheudu rakenneosien putoamisesta tai törmäyk-

sestä vaan lähinnä jänneteräksen vapautumisesta ankkurointipäästään toimien 
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vapautuneena jännityksenä esim. venytetyn kuminauhan vapautuksen tapai-

sesti. Kyseistä tilannetta on käsitelty tarkemmin Post-tensioning Instituten (PTI) 

”Recommendations for Stay Cable Design, Testing and Installation” suosituk-

sissa. (Starossek 2018, 10, 21, 94) 

 

Vertikaalisuuntaisessa jälkijännityksessä on kuitenkin huomioitava se, että 

jännitysvoiman häviäminen voi tapahtua niin jännitystason ylä- kuin alapuolisen 

rakenteen poistumisesta. Kyseisessä tilanteessa voi tapahtua niin yksittäisen 

jänneteräksen kuin usean jänneteräksen yhtäaikainen vaurioituminen 

(poistettaessa jälkijännitetty puuseinärakenne). Tällöin jälkijännitettyjen 

seinärakenteiden osalta voidaan ehdottaa jatkuvan sortuman estämiseksi 

kyseisten vaatimusten täyttämiseksi seuraavia toteutustapoja: 

 

Vaihtoehtoiset kuormansiirtoreitit: toteutettuna käyttäen jälkijännitetyn 

seinärakenteen kiinnitystä liittyviin rakenneosiin jolloin seinä kannattelee sille 

kohdistuvat kuormat seinämäisenä palkkina. Suosituksena on, että kukin kerros 

kannattelee onnettomuustilanteessa omat kuormansa vaakasuuntaisilta 

rakenneosilta. Kokonaiskestävyys tulee tarkistaa myös pystykuormien osalta 

kuormien siirtymiseksi luotettavasti perustuksille 

 

Ripustus: ripustus voidaan suorittaa kerroksittain tai pystysuuntaisina lohkoina 

niin, että jänneteräs varustetaan suunnitellusti ankkurimutterilla sekä aluslevyllä. 

Tällöin alemman jänneteräksen tai jänneteräksien menettäessä jännityksenä 

tapahtuu jännitysnipun ankkurointi hyödyntäen vaurioitumattomasta 

jänneteräksestä olevan ripustuksen avulla. Kyseisen ripustuksen käyttö vaatii 

kuitenkin lisäksi seinän kiinnityksiin viereisiin rakenteisiin. Jänneteräksessä tulee 

olla kuitenkin mitoituksellisesti huomioituna jännityksen lisäys ripustuksesta sekä 

dynaamisesta kuormasta.  

 

Pystysuuntainen segmentointi: Jännitys toteutaan useaa jännitystasoa käyttäen 

tai kerroksittain. Tällöin on suunnittelussa huomioitava, että rakenteisiin 

sijoitetaan vahvempia lohkoalueita tai ylempien kerroksien paikallisen sortuman 

kestäviä alueita (shock absorbing zone) (Starossek 2018, 117). Segmentointi si-

sältää tällöin osaltaan ripustusta sekä vaihtoehtoisia kuormansiirtoreittejä.  
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Jännityslinjan vuorottelu: Käytettäessä jänneteräksiä jatkoksilla on yhtenä vaih-

toehtona käyttää myös jatkoksien vuorottelua pystysuunnassa. Tällöin jatkosta-

sossa jatketaan max. 50 % jänneteräksistä ulottaen osa jänneteräksistä jännitys-

tason ylitse. Tällä voidaan taata jännityksen säilyminen yksittäisen kerroksen 

vaurioitumisenkin yhteydessä. Kyseinen ratkaisu voi olla kuitenkin työteknisesti 

ei toivottu sekä hankaloittaa jännityshäviöiden arviointia. Käytännössä jännete-

rästen jatkokset toteutetaankin aina kokonaisuudessaan jännitystason kohdalla.  

 

Edellä esitetyt ovatkin tutkijan omia näkemyksiä ja suunnittelijan tulee harkita nii-

den käyttöä tapauskohtaiesesti. Jälkijännitettyjen seinämäisten jatkuvan sortu-

man periaatteita tulisi tutkia edelleen ja se osoittaa jatkotutkimukselle olevan tar-

peen.  
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21 PALOTILANTEEN TOIMINTA JA PALOSUOJAUS 

 

Jälkijännitetyillä puurakenteilla voidaan suorittaa palotilanteen suunnittelu kanta-

vien puurakenteiden osalta SFS-EN 1995-1-2 standardin mukaisesti mm. puura-

kenteiden kantavuuden osalta. Kyseiset mitoitusperiaatteet ovat sovellettavissa 

myös jännitetyille puurakenteille arvioitaessa palosuojauslevytyksen murtumis-

hetkeä sekä puurakenteen palonkestävyyttä. Kyseisessä puurakenteiden palo-

mitoitusta käsittelevässä standardissa ei kuitenkaan käsitellä suoraan jännete-

rästen mitoitusta palotilanteelle. Jänneteräksien osalta on sovellettava niin SFS-

EN 1992-1-2 kuin SFS-EN 1993-1-2 standardejakin yhdessä SFS-EN 1995-1-2 

kanssa. Kuormien yhdistely voidaan suorittaa SFS-EN 1991-1-2 mukaisesti.  

 

Tässä tutkimuksessa ja kappaleessa ei käsitellä tällöin tarkemmin SFS-EN 1995-

1-2 mukaista puurakenteen palomitoitusta vaan lukijaa pyydetään tutustumaan 

tarkemmin kyseiseen standardiin palotilanteen perustapausten mitoituksen 

osalta. Myös rakenneosatarkastelun sekä kuormitusyhdistelmien osalta pyyde-

tään perehtymään standardiin SFS-EN 1991-1-2. Tässä tutkimuksessa pyritään 

tuomaan esille tekijöitä, jotka vaikuttavat jänneterästen toiminnan arvioimiseen 

palotilanteessa ja etenkin sisäisesti sijoitettujen jänneterästen lämmönkehityksen 

arviointiin. Tavoitteena on esittää mitoitusperiaatteita, joita ei ole vielä tuotuna 

esille nykystandardien puitteissa jälkijännitetyille puurakenteille.  

 

 

KUVIO 14 ISO 834 mukainen standardipalokäyrä  (Puuinfo Oy 2018, 9) 
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KUVIO 15 Palokäyrä todellisessa palotilanteessa sekä standardipalossa  (Bucha-

nan & Abu 2017, 91) 

 

Palonkestävyys voidaan arvioida käyttäen standardipaloon perustuvaa mitoi-

tusta, jossa lämpötila- aikakäyrä on ISO- 834 standardin mukainen (KUVIO 14). 

Tällöin palotilanteessa palolämpötilalämpötila ei lievene vaan palavaa materiaa-

lia riittää kokoko tarkasteluajan verran. Tarkennetussa menetelmässä palossa 

voidaan tunnistaa jälkivaihe, jolloin palolämpötilakuormat laskevat tasaisesti (KU-

VIO 15). Rakenneosien tulee kuitenkin kestää ja säilyttää kantavuutensa myös 

laantumisvaiheessa. 

 

21.1 Puurakenteen toiminta palotilanteessa 

 

Puurakenteen osalta puurakenne voidaan suojata koko vaaditun palonkestoajan, 

jolloin palosuojaukseen käytettävä tuote suojaa puurakennetta hiiltymiseltä koko 

suunnitellun palonkestoajan. Tällöin puurakenteen dimensioiden ei oleteta muut-

tuvan palotilanteessa, mutta puurakenteessa tapahtuu lämpenemistä palosuo-

jauksen takana aiheuttaen puun lujuuden alenemista. Puurakenteen ollessa pa-

losuojattu vain osaksi vaaditusta palonkestoajasta, palosuojaukseen käytetty 

tuote suojaa puurakennetta halutun palosuojausajan ennen murtumista. Palo-

suojaustuotteen murtuessa alkaa sen takana olevan puutuotteen hiiltyminen. 

Puurakenteen lämpenemisen vuoksi on hiiltyminen nopeampaa, kunnes saavu-

tetaan 25 mm hiiltymissyvyys ja hiiltyminen palautuu puutuotteelle ominaiseen 

nopeuteen. Palosuojaamattomalla puurakenteella hiiltyminen alkaa palon alusta 

lähtien, jolloin pääasiallisena tekijänä on puurakenteelle ominainen hiiltymisno-
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peus. Hiiltymisnopeuteen vaikuttaa niin, palolle altistuminen yhdeltä kuin useam-

malta sivulta kuin materiaali- ja tuotekohtaiset hiiltymisnopeudet.  (Puuinfo Oy 

2018, 80–81)  

 

Palotilanteessa puumateriaalin pysyvä lujuuden heikkeneminen alkaa tapahtua 

alle 100 °C ollen riippuvainen puurakenteen kosteuspitoisuudesta, lämmönkehi-

tyksestä, altistumisajasta sekä puulajista- ja tuotteesta. Yli 100 °C kemialliset si-

dokset alkavat hajota ja ilmenevät hiilihydraatin erityyppisinä painohäviöinä, jotka 

lisääntyvät lämpötilan kasvaessa. Tämän vaiheen jälkeen alkaa puun pyrolyysi, 

jossa voidaan tunnistaa neljä eri lämpötila-aluetta. (Ross 2010, 18-8- 18-9) 

 

100–200 °C puun kuivuminen alkaa ja vapautuu vesihöyryä sekä muita ei palavia 

kaasuja kuten hiilidioksidia (CO2), muurahaishappoa sekä etikkahappoa. Pitkä-

aikaisessa lämpöaltistuksessa voi tapahtua myös hiiltymistä. Kuivalla puulla ter-

minen pehmeneminen alkaa 180 °C ja kostealla puulla noin 100 °C  (Ross 2010, 

18-8-18-9; Puuinfo Oy 2018, 80) 

 

200–300 °C osassa puun komponenteista alkaa merkittävää pyrolyysia ja aikai-

semmin mainittujen kaasujen lisäksi alkaa muodostua häkää (CO) sekä korkean 

kiehumispisteen omaavaa tervaa. Hemiselluloosa ja ligniiniainesosat alkavat py-

rolysoitua 200–300 °C ja 225–450 °C:ssa. Puun syttyminen tapahtuukin 250–300 

°C:ssa ja puun pinnalle alkaa muodostua hiilikerros hidastaen puun sisäosien 

lämpenemistä sekä puun palamista. Liimatuilla puutuotteilla fenolipohjaiset liimat 

eivät vaikuta hiiltymiseen, jolloin liimapuutuotteita sekä LVL- tuotteita voidaan kä-

sitellä hiiltymämitoituksessa kuten liimaamattomia puutuotteita.  Polyuretaa-

nipohjaisilla liimoilla valmistetuissa tuotteissa voi esiintyä esim. CLT: llä lamellien 

irtoamista hiiltymän edetessä liimasaumaan saakka, jolloin hiiltyminen tapahtuu 

usealla hiiltymisnopeudella. Lamellien irtoamiseen vaikuttaa myös taivutusjänni-

tys ja vaakarakenteessa ilmiö tapahtuu todennäköisemmin kuin pystyraken-

teessa. (Ross 2010, 18-8-18-9; Puuinfo Oy 2018, 80) 

 

300- 450 °C alkaa muodostua merkittävästi palavia haihtuvia ainesosia ja tämä 

vaihe alkaa 300-350 °C jossa alkaa merkittävä selluloosan de polymeroituminen. 

Lopuksi 370–400 °C tapahtuu hiili-hiili sidoksen pilkkoontuminen ligniinien raken-
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teellisten kerrosten välillä. Hiiltyminen alkaa 300 °C, mutta siihen vaikuttaa mer-

kittävästi puun kosteuspitoisuus sekä tiheys. Leimahtamislämpötila vaihtelee 

puulajin mukaan 340–370 °C, jonka voidaan arvioida vaikuttavan nopean hiilty-

misen vaiheessa. Kyseisen tiedon varmentaminen vaatii kuitenkin lisätutkimusta. 

Yli 450 °C ei tapahdu enää palavien kaasujen muodostumista, ja puunjäännös 

on aktiivista hiiltä hajoten edelleen hapettumalla CO2, CO ja H2O muotoon, kun-

nes enää tuhkaa on enää jäljellä. (Ross 2010, 18-8-18-10) 

 

Puurakenteen palotilanteen mitoitus voidaan suorittaa käyttäen SFS-EN 1995-1-

2 standardissa esitettyjä mitoitusmenetelmiä. Perustilanteen palotilanteen mitoi-

tusta ei käsitellä tarkemmin tämän tutkimuksen yhteydessä, vaan lukijaa pyyde-

tään perehtymään standardiin SFS-EN 1995-1-2 sekä ”Fire safety in timber buil-

ding, SP Report 2010:19” (Östman ym. 2010) 

 

21.2 Jänneteräksen lämpötilan arviointi, yksinkertaistettu tapa 

 

Hiillospoikkileikkauksen (char base) pohjalla olevan lämpötilan voidaan yleisesti 

olettaa olevan 300 °C havupuilla ja lehtipuilla. Noin 6 mm syvyydellä kyseisestä 

rajapinnasta (pyrolysis zone base) vallitsevalla alueella voidaan olettaa lämpöti-

lan vastaavan hiiltymäpinnan lämpötilaa.  (KUVA 82). Tällöin hiiltymätön massii-

vinen poikkileikkaus on matalammassa lämpötilassa ja pystyy säilyttämään ra-

kenteelliset ominaisuutensa. Syvyydellä, joka on noin 35 mm hiiltymärajapin-

nasta voidaan lämpötilan olettaa säilyvän ympäristöä aikaisemmin vastanneessa 

lämpötilassa kyseisellä palolämpötilalla.  (SFS-EN 1995-1-2 2004, 38; Ross 

2010, 18–14; Buchanan & Abu 2017, 259–260) 
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KUVA 82 Havainnekuva puurakenteen hiiltymän muodostumisesta  (Ross 2010, 

18–13; Buchanan & Abu 2017, 262) 

 

Hiillospoikkileikkauksen alapuolella vallitseva lämpötila voidaan myös arvioida 

käyttäen kaavaa 174, oletettaessa puurakenteen käyttäytyvän liimaamattoman 

kappaleen tapaan. (Ross 2010, 18–15; Buchanan & Abu 2017, 262)  

 

missä T(x) puun lämpötila etäisyydellä x hiiltymäkerroksen  

(char layer) alapuolella 

Ti puun alkutilanteen lämpötila (20 °C) 

Tp puun palamislämpötila (300 °C) 

x etäisyys hiiltymäkerroksen alapuolella/ 

hiiltymäkerroksesta (char base) (mm) 

a lämmölle altistuvan kerroksen paksuus (mm) 

 

Spellman, Abu sekä kumppanit esittävät, että kyseisen kaavan avulla voidaan 

arvioida konservatiivisesti jänneteräksen lämpötila olettaen sen olevan sama kuin 

esim. ohjuriuran tai puurakenteen sisäseinämän (ilmatila). Kyseisellä tavalla las-

kettaessa saatavat arvot ovat keskimääräisesti suurempia kuin jänneteräksessä 

vallitsevat lämpötilat. Toisaalta ne vastaavat hyvin arvioitua sisäpinnan lämpöti-

laa kokeellisiin tuloksiin verrattaessa niitä jälkijännitetylle palkille (KUVA 83).  

(Spellman, P. ym. 2012, 8; Spellman, Phillip Michael 2012, 82) 

 

T(x) = Ti + (Tp − Ti) (1 −
x

a
)
2

 (174) 
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KUVA 83 Vasemmalla lämpötilakuvaaja LVL- testikappaleessa ja oikealla koetu-

losten vertailu jännepunoksen, sisäpinnan sekä laskennallisen arvon välillä (muo-

kattu lähteestä)  (Spellman ym. 2012, 3-8) 

 

Kyseisellä menetelmällä voidaankin arvioida kohtuullisella varmuudella jännete-

räksessä vallitseva lämpötila yksinkertaistettua mitoitusmenetelmää käyttäen. 

Spellmanin pro gradu työssä onkin esitetty, että hiiltymäkerroksen alapuolisen 

puurakenteen paksuuden ollessa 35–40 mm voidaan olettaa, ettei jänneteräk-

sessä esiinny merkittävää lämpötilan nousua. Kyseinen arvio on linjassa myös 

alussa mainitun tiedon kanssa. Merkittävällä lämpötilan nousulla tarkoitetaan 

sitä, että lämpötila ei nouse jänneteräksessä alkuvaiheen vallitsevaa lämpötilaa 

huomattavasti suuremmaksi. (Spellman 2012, 106, 108; Spellman ym. 2012) 

Vaihtoehtoisesti voidaan suorittaa jänneteräksen lämpötilan arviointi käyttäen tar-

kennettua mitoitusmenetelmää suojatun teräsrakenteen periaatteiden mukaisesti 

sisäisesti sijoitetulle tartunnattomalle jänneteräkselle. 

 

21.3 Jänneteräksen lämpötilan arviointi, tarkennettu menetelmä  

 

Jänneteräksessä vallitseva lämpötila voidaan arvioida käyttäen SFS-EN 1993-1-

2 suojatun teräsrakenteen mitoitusperiaatteita sisäisesti sijoitettaessa. Standar-

din SFS-EN 1993-1-2 mukainen palomitoitus on kuitenkin ajateltu tilanteeseen, 

jossa palosuojaus kestää murtumatta vaaditun palonkestoajan. Puurakenteiden 

SFS-EN 1995-1-2 mukaisessa mitoituksessa riippuen puurakenteen suojausta-

vasta muuttuu palosuojauskerrosten määrä palon edetessä palosuojauslevytyk-

sen murtumisten yhteydessä, jolloin puurakenne voidaan ajatella palotilanteessa 

täysin suojatuksi (puurakenne ei hiilly), osittain suojatuksi tai suojaamattomaksi 

(puurakenne hiiltyy).  
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Standardin SFS-EN 1993-1-2 kotelomaisesti palosuojatun teräsrakenteen mitoi-

tusmenetelmällä lämpötilan oletetaan jakaantuvat tasaisesti teräsrakenteen poik-

kileikkauksessa. Palosuojausjärjestelmän/ palosuojamateriaalin oletetaan säily-

vän yhtenäisenä sekä kiinni suojattavassa rakenneosassa koko paloaltistuksen 

ajan. Mitoitukselle käytetään lämpötilasta riippumatonta ominaislämpökapasi-

teettia palosuojausjärjestelmälle. Teräksen ominaislämpökapasiteetille sekä läm-

mönjohtavuudelle käytetään lämpötilan mukaisia arvoja tai varman puolella ole-

vaa mitoitusarvoa. (SFS-EN 1993-1-2 2005,24–25, 37–39) 

 

Jänneteräksen vallitsevaan lämpötilan nousuun vaikuttavat niin rakenneosan 

poikkileikkaustekijä, massiivisuus (tilavuus) kuin tiheys. (Buchanan & Abu 2017, 

158; SFS-EN 1993-1-2, 37–39) Palosuojauslevytyksen osalta vaikuttavina pää-

asiallisina tekijöinä ovat materiaan paksuus, lämmönjohtavuus kuin tiheyskin. Pa-

losuojausmateriaalien kuten mm. kipsilevyn ominaisuudet muuttuvat kuitenkin 

palotilanteen edetessä, jolloin halutessa tarkastella vaiheittain lämpötilan muo-

dostumista tulisi kunkin ajan sekä lämpötilan osalta suorittaa tarkastelu todellisilla 

materiaaliominaisuuksilla. Puumateriaalin osalta materiaali kokee rakenteellisten 

ominaisuuksien osalta muutoksia niin kosteuden poistuessa kuin lämpötilan ja 

hiiltymävaiheen aikana. Hiiltymisnopeus vaihtelee tuotekohtaisesti ja palotilan-

teen etenemisen mukaan. Palosuojauslevytyksen tai CLT lamellikerroksien mur-

tumisen jälkeen tapahtuu kiihtyneen palon vaihe, jolloin hiiltymisnopeus on nor-

maalipalotilannetta voimakkaampaa. Kyseisen tilanteen lämpötilalle ei ole esi-

tetty erikseen arvoa vaan oletuksena on, että hiiltymäkerroksen pohjalla (char 

base) on lämpötila 300 °C (kts. aikaisempi kappale). (Buchanan & Abu 2017, 158; 

SFS-EN 1993-1-2 2005, 37–39) 

 

Spellmanin tutkimuksessa (Spellman ym. 2012; Spellman 2012) esitetyn puura-

kenteen sisäpinnan lämpötilan kautta arvioitua suurempaa arvioitua jänneteräk-

sen lämpötilaa voidaan selittää sillä, että yksinkertaistettu menetelmä ei huomioi 

jänneteräksen lämmönnousua erillisenä tekijänä. Tällöin esitetään tässä tutki-

muksessa käytettäväksi jänneteräksessä vallitsevan todellisen lämpötilan arvi-

ointiin puurakenteilla soveltaen standardin SFS-EN 1993-1-2 mitoitusperiaatteita 

sisällä olevan suojaamattoman ja kotelomaisesti palosuojatun rakenteen osalta. 
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Sisäisesti sijoitetuille jänneteräksille mitoitus kotelomaisesti suojatun sauvan pe-

riaatteilla ja ulkoisesti sijoitetuille jänneteräksille suojaamattoman teräsrakenteen 

mukaisesti. Tällöin jänneteräksen lämpötilan arvioimiseksi suunnittelijan tulee 

suorittaa vaiheittainen lämpötilan arviointi niin palotilanteen hiiltymisen alkamis-

hetkellä (tch), suojauksen murtumishetkellä (tf) kuin hiiltymisnopeuden kiihtymis-

vaiheessa (ta) kuin lopullisella hiiltymissyvyydellä (t). SFS-EN 1993-1-2 mukai-

sessa mitoituksessa ehdotetaan käytettäväksi rakennekerrosten keskimääräistä 

lämmönjohtavuutta, joka on johdettu rakennusosan kokonaislämmönvastuksen 

kautta. Tällöin rakennusosan keskimääräisenä tiheytenä käytetään tarkastelta-

van rakennusosan kokonaispainoa suhteessa rakennusosan kokonaispaksuu-

teen. Yksittäisen ainekerroksen lämmönjohtavuutena käytetään standardipalon 

lämpötilaa vastaavaa lämmönjohtavuutta huomioiden ainekerroksen sijainti palo-

tilanteessa (KUVIO 16, TAULUKKO 26, KUVIO 17). Myös kipsilevytyksen sekä 

muiden palosuojamateriaalien ominaisuudet tulee ottaa huomioon palolämpötila 

huomioiden. Lukijaa pyydetään tutustumaan tarkemmin raporttiin ”Fire safety in 

timber buildings”  (Östman ym. 2010) kyseisten arvojen osalta. 

 

 

KUVIO 16 Puun ja hiilikerroksen lämpötilan ja lämmönjohtavuuden välinen yh-

teys (SFS-EN 1995-1-2, 90) 

 

Puumateriaalin ja hiiltymäkerroksen osalta mitoitusta voidaan kuitenkin yksinker-

taistaa käyttämällä, hiiltymävaiheessa joko hiiltyneen jäännöshiilikerroksen todel-

lista paksuutta huomioiden sen lämpötilan mukaiset ominaisuudet tai tarkastele-

malla hiiltymäpinnan kohdalla alla ja sen jälkeen vallitsevaa lämpötilaa. Kyseinen 

mitoitusmenetelmän tarkennus vaatisi kuitenkin lisätutkimusta, joten tässä tutki-

muksessa esitetään alustavat periaatteet.  
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TAULUKKO 26 Puun ja hiilikerroksen lämpötilan ja lämmönjohtavuuden välinen 

yhteys (SFS-EN 1995-1-2, 90) 

 

 

KUVIO 17  Puun ja puuhiilen lämpötilan ja ominaislämpökapasiteetin välinen yh-

teys (SFS-EN 1995-1-2, 90) 

 

Kun rakennusosan ja ainekerrosten lämpötilan mukaiset ominaisuudet ovat mää-

ritettyinä voidaan käyttää lämpötilan nousun (∆θ a,t) arviointiin aikavälillä (∆t) 

SFS-EN 1993-1-2 mukaista mitoitusmenetelmää jänneteräksille kaava 175. 

(SFS-EN 1993-1-2 2005, 37–38). Poikkileikkaustekijän arvioinnissa voidaan 

käyttää jänneteräksen halkaisijaa laskennan yksinkertaistamiseksi ja jänneteräk-

sen sekä suojaputken/ohjuriuran välisen vapaan välin tulee olla pienempi kuin 

(tw/4 missä tw seinärakenteen kantavan puumateriaalin paksuus). Paloaltistuk-

sen voidaan olettaa tapahtuvan kaikilta sivuilta laskennan yksinkertaistamiseksi. 
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Tällöin palolle altistuvan rakennusosan paksuutta sekä keskimääräistä lämmön-

johtavuutta voidaan käyttää kaikkien sivujen osalta. Tämä on tutkijan esitys, jota 

suunnittelija voi tarkentaa simulointien avulla.  

 

mutta  ∆θ a,t≥ 0 jos  ∆θ g,t> 0 

 

missä Ap /V  palosuojamateriaalilla eristetyn terässauvan  

poikkileikkaustekijä, ehdotus jänneteräkselle 4d/ Ap 

(missä d jänneteräksen halkaisija ja Ap jänneteräksen 

poikkileikkauspinta-ala) 

Ap palosuojamateriaalilla suojatun pinnan pinta-ala sauvan 

pituusyksikköä kohti (m2/m) 

V sauvan tilavuus pituusyksikköä kohti (m3/m) 

ca lämpötilasta riippuva teräksen ominaislämpökapasiteetti 

(J/ kgK), yksinkertaistetussa laskennassa voidaan käyt-

tää 600 J/kgK  (Buchanan & Abu 2017, 161) 

cp palosuojamateriaalin lämpötilasta riippumaton ominais-

lämpökapasiteetti (J/kgK), ehdotuksena käyttää puuma-

teriin osalta lämpötilan huomioivaa   

dp palosuojamateriaalin paksuus (m), (ehdotus paksuus 

tarkasteluhetkellä) 

∆t aikaväli sekuntia, enintään 30 sekuntia 

θa,t teräksen lämpötila ajan hetkellä t (°C), oletus alkuvai-

heessa 20 °C 

θg,t palotilan lämpötila ajan hetkellä t (°C), arvioitu lämpötila 

(tai ISO 834 Tg=20+345 log(8t+1), missä t minuutteina)  

(Buchanan & Abu 2017, 61) 

∆θg,t palotilan lämpötilan nousu ajanjakso ∆t aikana (K) 

ρa teräksen tiheys, joka riippumaton lämpötilasta eli 7850 

kg/m3 

 
∆θa,t =

λp Ap V⁄

dpcaρa

(θg,t − θa,t)

(1 + Φ 3⁄ )
∆t − (eΦ 10⁄ − 1)∆θg,t (175) 

 Φ =
cpρp

caρa
dp Ap V⁄  (176) 
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ρp palosuojamateriaalin tiheys (kg/m3) (ehdotus materiaa-

lien keskimääräinen tiheys tarkasteluhetkellä) 

 

21.4 Erityishuomiot jänneteräksillä 

 

Jänneteräksen ominaislämpökapasiteetti (ca) voidaan myös laskea teräksen läm-

pötilan mukaisesti kaavoilla 177–180. Käytettävissä kaavoissa θa on teräksen 

lämpötila. (SFS-EN 1993-1-2 2005, 24)  

 

-kun 20 °C ≤ θa ≤ 600 °C 

 

-kun 600 °C ≤ θa ≤ 735 °C 

 

-kun 735 °C ≤ θa ≤ 900 °C 

 

-kun 900 °C ≤ θa ≤ 1200 °C 

 

Kun jänneteräksessä vallitseva palotilanteen lämpötila on saatu selvitettyä, voi-

daan arvioida jänneterästen vaatimuksenmukaisuus vertaamalla sallittua kriittistä 

lämpötilaa sekä jännityshäviöiden suuruutta suhteessa sallittuihin arvoihin. Jän-

neterästen osalta kriittiseksi lämpötilaksi oletetaan 400 °C tankojen osalta sekä 

punoksilla ja langoilla 350 °C (vastaten Ed,fi = 0,7 Ed, fp0,1k tai fpk = 0,9 ja γs = 1,15 

(jännitystaso σs,fi/fp0,1k = 0,55). Jänneteräksen saavuttaessa kriittisen lämpötilan 

heikkenevät sen lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet. (SFS-EN 1992-1-2 

2005, 35) Jänneteräksen lämpöpitenemä voidaan arvioida käyttämällä kaavaa 

181, jolloin lämpöpitenemästä aiheutuva jännityshäviö voidaan arvioida kohdan 

”17 JÄNNITYSHÄVIÖT JA MUODONMUUTOKSET” mukaisesti. Jänneteräksen 

ca = 425 + 7,73 × 10−1θa − 1,69 × 10
−3θa

2 + 2,22 × 10−6θa
3 J/kgK (177) 

 
ca = 666 +

13002

738 − θa
 J/kgK (178) 

 
ca = 545 +

17820

θa − 731
 J/kgK (179) 

 ca = 650 J/kgK (180) 
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kokonaisvenymän arvioimiseksi palotilanteessa voidaan käyttää Spellmanin ja 

kumppaneiden mukaan soveltaen SFS-EN 1992-1-2 mukaisia mitoitusperiaat-

teita tarkastelemalla palotilanteessa vallitsevaa venymää (εmechanical). Kyseisen 

menetelmän periaatteet ovat olleet esitettyinä jälkijännitetylle palkille, mutta jät-

tämättä huomioon taipuman muodonmuutokset voidaan sen nähdä olevan sovel-

tuva myös jännitetyille seinärakenteille.  (Spellman ym. 2012) 

 

 

missä εmechanical palotilanteen venymän arvo 

 ε0,mech alkuvaiheen jännitysvenymä 

 εthermal jänneteräksen lämpöpitenemä 

 θ jänneteräksessä vallitseva lämpötila 

 Atimber puurakenteen poikkileikkausala ankkurointilevyn  

alapuolella  

 Atimber,fire puurakenteen poikkileikkausala ankkurointilevyn  

alapuolella huomioiden palotilanteen jäännöspoikkileik-

kaus 

 Ap jänneteräksen poikkileikkauspinta-ala 

 Etimber puurakenteen kimmokerroin 

 Ep jänneteräksen kimmokerroin 

 Ep,fire jänneteräksen kimmokerroin palotilanteen lämpötilassa 

(SFS EN 1992-1-2 kohta 3.2) 

 FPT jänneteräksen jännitysvoima/ jättövoima  

alkuvaiheessa 

FPT,fire jänneteräksessä vallitseva jännitysvoima palotilanteen 

lämpötilassa 

L seinän korkeus  

 ε𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 = ε0,𝑚𝑒𝑐ℎ + ε𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 − ε𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙  (181) 

 ε𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙(θ) = −2,016 × 10
−4 + 10−5θ + 0,4 × 10−8θ2 (182) 

 
ε𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝐹𝑃𝑇,𝑓𝑖𝑟𝑒𝐿

𝐿0𝐸𝑡𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟𝐴𝑡𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟,𝑓𝑖𝑟𝑒
−

𝐹𝑃𝑇𝐿

𝐿0𝐸𝑡𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟𝐴𝑡𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟
 (183) 

 
𝐿0 =

𝐸𝑝𝐴𝑝𝐿

𝐹𝑃𝑇 + 𝐸𝑝𝐴𝑝
 (184) 

 𝐹𝑃𝑇,𝐹𝑖𝑟𝑒
𝑖+1 = ε𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙𝐸𝑝,𝑓𝑖𝑟𝑒𝐴𝑝 (185) 



274 

   

  

Jännityshäviöiden lisäksi on myös tarkastettava palotilanteen kuormituksella ank-

kurointilevyn alapuolisessa puurakenteessa jäännöspoikkileikkauksella ankku-

rointilevyn alapuolinen tukipaineen ylittyminen, nurjahtaminen palotilanteessa ja 

palotilanteen jälkeen (jännitysvoiman palautuminen). Jänneteräksen osalta on 

tarkastettava, etteivät jännitysvoimat ylitä sallittua mitoitusrajaa tai jänneteräksen 

kriittinen lämpötila ei ylity. Kyseiset seikat ovat tutkimusaineiston pohjalta tehtyjä 

havaintoja.  

 

21.5 Erityishuomiot jännitetyillä puurakenteilla 

 

Standardin SFS-EN1995-1-2 täydentävässä raportissa on tuotu esille se, että 

puurakenteilla (syrjäsuuntaisesti tai massiivisilla puurakenteilla) joiden yhdistämi-

sessä on käytetty liimausta tai jännitystä tulisi käyttää korotettua lujuuden ja jäyk-

kyyden menettäneen kerroksen paksuutta. Tällöin kyseisen kerroksen (d0 zero-

strentgth layer) arvona tuli käyttää kaavaa tw/20+9 (missä tw seinän paksuus) sei-

nille puristuspuolen d0 paksuuden arviointiin suojattuna ja ei- suojattuna.  

 

Palosuojaus voidaan toteuttaa käyttäen yleisesti puurakenteiden palosuojauk-

sissa käytettäviä menetelmiä. Jänneterästen osalta käytettäessä palosuojaus-

maaleja tai pinnoitteita tulee huolehtia, että ne täyttävät vaatimukset elastisuu-

delle ja säilyvät vaurioitumattomina niin jännitystyön aikana kuin käytönaikai-

sessa kuormituksessa kuten kohdassa ”15.5 Korroosiosuojaus sekä suojakäsit-

telyt” on mainittu korroosiosuojausjärjestelmän osalta. Jos käytetään ohjuriuran 

peittävää vahvistuspalaa tulee huolehtia, että liittymä on tiivis tai varmistettava 

palonkestävyys lisäpalosuojauslevytyksellä. 
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22 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSET LIGHTHOUSE JOENSUU  

 

Tulevissa kappaleissa mainitaan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavia 

asioita, joita tutkija on tehnyt oman suunnittelukokemuksensa kautta jälkijännitet-

tyihin seinämäisiin puurakenteisiin liittyen Lighthouse Joensuu kohteessa. Ylei-

sesti tutkimusaineistossa ei ollut saatavilla kokemuksia seinien varusteluihin liit-

tyen, joten tämän osion tulevat näkemykset sekä mielipiteet ovat tutkijan omia.  

 

Lighthouse Joensuu rakennushankkeen muiden osapuolten kokemuksista on 

saatavilla tarkemmin tietoa julkaisusta ”Mertanen, V. 2019. Puu korkeassa kau-

punkirakentamisessa: Artikkelikokoelma” (Mertanen 2019) 

 

22.1 Ohjuriurat sekä varustelut 

 

Ohjuriurien sekä reikien tulee olla kooltaan riittävän väljiä, jotta jänneteräs pystyy 

liikkumaan varauksessa vapaasi ollen vähintään kohdassa ”17.2.1 Kitkahäviön 

laskenta” mainittujen suositusten mukaisia. Paksummilla seinäelementeillä läpi-

poraus yhdestä tai kahdesta suunnasta ohjurireiän tekemiseksi on perusteltua, 

jotta voidaan välttää useita työstökertoja tehtäessä työstämällä ohjuriurat lape-

pinnasta. Ohuemmilla paksuuksilla on perustellumpaa käyttää lapepinnan työs-

töä uralle. Tämä johtuen siitä, että porattaessa sijaintipoikkeamat (kulmamuutos 

sekä suoruus) voivat olla yhdessä yläpään alkuvaiheen sijaintipoikkeaman (sivut-

taissuunta syrjäpinnassa) kanssa kertautuvia johtaen lapepinnan pintakerroksen 

ehjän osuuden vähenemiseen. Työstetyllä ohjuriuralla kyseistä kulmamuutosta 

ei esiinny lapepinnasta työstettäessä. Onkin suositeltavaa tarkastaa ohjurireiän 

suoruus työstön jälkeen ja oikaista se tarvittaessa poraamalla, aukityöstöllä ja 

vahvistamalle se tarvittaessa paikallisella ohjuriuran korkuisella palavahvistuk-

sella KUVA 84. Palavahvistuksen kiinnitys mitoitetaan tällöin vähintään jännitys-

voiman puolelle arvolle pystyvoiman osalta mm. kiinnikkeiden leikkaukselle. 

Vaikka ohjuriuran koolla ei ole merkittävää vaikutusta seinän nurjahduskestävyy-

teen on parempi käyttää asianmukaista varauskokoa kuin ylisuurta pystysuun-

taista varausta. Seinän sivusuunnassa olevia suuria ja leveitä varauksia tulisi 

välttää jännitysalueen sekä ankkurointialueen läheisyydessä kts. 16.9.2. 
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KUVA 84 Ohjuriura vaihtoehtoja käytettäessä SAS670/800 22TR jännetankoa si-

säisesti sijoitettuna  (Keskisalo 2018, 9) 

 

Vahvistustarve ohjurien osalta voi tulla tarpeeseen myös käytettäessä LVL- mas-

siiviseinäelementtejä, joissa viilunippujen kerrannaiset ovat toteutettu kuivalla 

puskuliitoksella. Kyseisen puskuliitoksen kohdalla on rako, jolloin raon osalta ei 

voida olettaa muodostuvan kitkavoimaa tai yhtenäistä rakennetta pintojen välille.  

Tällöin tulee tarkastaa ohjuriuran sekä puskusauman väliin jäävän ehjän viiluker-

roksen osuus, jotta elementti ei vaurioidu kyseiseltä kohdalta nosto- tai jännitys-

työn aikana. Puskuliitos rajoittaa myös tehollista kuormitusleveyttä sekä kuormi-

tettavaa pinta-alaa pistekuorman tarkastelussa. Konservatiivisin tapa on tarkas-

tella vain ehjän poikkileikkauksen kestävyyttä ilman, että otetaan huomioon kui-

van puskusauman rajoittamaa poikkileikkausalaa. Kahden lapepinnan työstöjä 

tulee välttää, jotta elementtiä ei jouduta kääntämään työstöpöydällä. Tämä hidas-

taa työstöprosessia sekä lisää kustannuksia työstöjen osalta. Toleranssien tark-

kuus on yleensä CNC-jyrsinnässä luokkaa ±1 mm.  

 

Välittömästi ankkurointialueen alapuolella olevien muiden varausten ja reikien 

vahvistustarve voidaan arvioida soveltamalla Liimapuukäsikirjan tai LVL käsikir-

jan mitoitusohjeita aukolliselle palkille. Yleisesti ankkurointi- ja jatkosvaraukset 

voidaan sijoittaa joko seinän alareunaan tai seinään sisäisesti sijoitettuna. Huo-

mioitavaa on kuitenkin, että seinän puolivälin lähelle sijoitetut varaukset heiken-

tävät seinän nurjahduskapasiteettia etenkin leveyssuunnassa kts.”16.9.2 Varus-

teluiden sekä työstöjen vaikutus nurjahduskapasiteettiin”. Suositeltavaa on sijoit-

taa varaukset seinän alareunaan tai yläreunaan huomioiden jännitystapa sekä 

paikallinen puristus. Varaukset saadaan tällöin leikattua mm. ketjusahaa käyttäen 

(toleranssit ±3 mm) mm. sijoittamalla elementti työstöpöydän reunalle. Varauk-

sen koon tulee olla riittävä, jotta asennustyön suorittaja pystyy liittämään sekä 

ankkuroimaan jännetangot vaivattomasti. Toisaalta on huomioitava mm. painu-

mista, siirtymistä sekä muodonmuutoksista johtuvat varat ankkurointimutterin ja 

jatkoskappaleen ylä- ja alapuolella. Varojen suuruustarve voidaan arvioimalla 
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suurin jänneteräksessä tapahtuva pituudenmuutos merkitsevässä rajatilassa kts. 

16.2, 16.3, 16.6 ja 16.10. 

 

Käytettäessä varauskolosta tapahtuvaa jälkijännitystä tulee varauksen pituus-

suuntainen korkeus olla lisäksi riittävä mm. jännitystunkille. Yleensä kyseinen 

tieto on saatavilla järjestelmätoimittajalta, ETA dokumenteista tai jännitystyön 

suorittajalta. Sijoitettaessa jännitystaso kerroksen lattiatasoon on jännitystyön 

suorittaminen turvallisempaa kuin tellingeiltä tehtäessä korotetusta varausko-

losta. 

 

22.2 Jännetangot ja ankkurointi 

 

Suunnittelija voi määrittää käytettävien jänneterästen jännittämättömät pituudet, 

mutta jänneterästen pituudessa tulee ottaa huomioon niiden paino, käsiteltävyys 

sekä kuumasinkittäessä sinkitysaltaan suurin pituus. Käytettäessä kerroskorkeu-

den (>3,1 m) pituisia jänneteräksiä on niiden käsiteltävyys parempi. Yksittäisen 

jänneteräksen paino ei nouse tällöin liian suureksi, jotta sen käsittelyä ei voida 

hoitaa ilman erillisiä nostolaitteita tai useampaa työntekijää. Toisaalta tulee tie-

dostaa, että mitä enemmän käytetään jatkoskappaleita jännityslinjalla sitä suu-

rempi vaikutus niillä, on jännityksen aikaisiin venymiin kts. 17.4 Varusteluista ai-

heutuvat jännityshäviöt.  

 

Tutkimusaineiston ja tutkijan omakohtaisen suunnittelukokemuksen pohjalta voi-

daan suositella usean jännitystason käyttöä etenkin korkeassa rakentamisessa. 

Useaa jännitystasoa käyttämällä voidaan varmistaa rakennustyön aikainen ra-

kennuksen stabiliteetti sekä välttää lisäjäykistystä tai erillisiä tukirakenteita raken-

nusvaiheessa. Jännitystyö kestää noin 1-2 päivää 94 jänneteräkselle käytettä-

essä Dywidag tapaista ankkurilevy+ ankkurimutteria totetusta. Osaltaan työvauh-

tiin vaikuttaa myös tehdäänkö työ vapaasti holvin päältä vai sääsuojakaton alla. 

Jänneteräkset tulee merkata tuotteittain esimerkiksi värikoodilla päistään sekä il-

moittaa nämä jännitystyösuunnitelmassa. 

 



278 

   

Tehtäessä jänneterästen jatkoksia jatkoskappaleiden avulla on huolehdittava, 

että jatkosmuhveissa on tarkastusreiät ja jatkospituuden upotus on selkeästi mer-

kittynä jänneteräkseen. Tällä vältetään se, että jännitystyön aikana tapahtuu jän-

neteräksen luiskahtaminen jatkosmuhvilta.  

 

Liityttäessä betonirakenteisiin perustustasolla voidaan käyttää, joko ankkurointi-

pituudeltaan riittävää korkealujuusterästä jatkosmuhvilla, ankkurointilevyä sekä 

ankkurointilevyä upotettuna tai Peikko Sumo- seinäkenkiä. Toteutustavan valin-

taan vaikuttavat niin työn vaiheistus kuin työmaatoleranssit toteutuksen kuin 

asennuksenkin osalta. 

 

22.3 Painuman huomioivat kiinnitysosat ja niiden käyttö 

 

Jänneteräksille ei ole saatavilla vielä markkinoilla erillisiä painuman huomioivia 

kiinnitysosia, mutta ankkurointitangoille (hold-down) kyseisiä tarvikkeita on saa-

tavilla esim. Strong-Rod järjestelmillä. Kyseiset painuman huomioivat kiinnitys-

osat perustuvat jousipakkaan, joka painumien yhteydessä pääsee pitenemään 

säilyttäen ankkurointilevyn tiiviisti kantavassa rakenteessa (KUVA 85). 

 

 

KUVA 85 Painuman huomioiva kiinnitysosa  (Strong-Rod Systems. 2018) 

 

Kyseistä järjestelmää käytettäessä on huolehdittava, että jousivastus on suu-

rempi kuin jänneteräkseltä odotettava jännitysvoiman suuruus. Tällöin kyseeseen 
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tulisivat infra- ja siltapuolella käytettävät suuren kapasiteetin puristusjouset. Käyt-

tämällä kyseisen tapaisia kiinnitysosia voidaan osaltaan vähentää tai estää jän-

nityshäviöiden epäedullisia vaikutuksia. Toisaalta kyseisten osien liikkuvat osat 

lisäävät asennustarkkuuden vaatimuksia sekä mahdollisen jumiutumisen mah-

dollisuuden huomiointia syklisessä rasituksessa. Kyseisiä painuman huomioivia 

kiinnitysosia ei päädyttykään käyttämään Lighthouse Joensuussa, koska niitä ei 

ollut markkinoilla toteutusajankohtana jännetankoille tai niistä ei ollut tietoa.  
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23 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITYSTARPEET 

 

Suoritettu tutkimus toteutettiin käyttäen tutkimusmenetelmänä systemoitua kirjal-

lisuuskatsausta olemassa olevaan kirjallisuuteen sekä aikaisempaan tutkimuk-

seen.  Alustavan kirjallisuuskatsauksen kautta muodostettiin kohdassa ”3.2 Tut-

kimuskysymykset” mainitut tutkimuskysymykset (alla). Tutkimuskysymysten vas-

tausten ja johtopäätösten osalta tullaan tässä osiossa käyttämään viittauksia teh-

dyn tutkimuksen otsikoihin.  

 

Mikä on vallitseva mitoitusteoria jännitetyille seinämäisille puurakenteille? 

Mikä on vallitseva mitoitusmenetelmä jännitetyille seinämäisille puuraken-

teille? 

Tutkimuksen edetessä on havaittavissa, että teoria ja menetelmät ovat lähei-

sessä yhteydessä toisiinsa tukeutuen jälkijännitettyjen betonirakenteiden mitoi-

tusperiaatteisiin kts. 11, 13 ja 16. Käytetyimpinä menetelminä voidaan tunnistaa 

”Modified Monolithic Beam Analogy (MMBA) kts. 16.2 sekä ”Winkler Spring Ana-

logy (WSA) kts. 16.3. Joiden mitoituksen kulkua ja periaatteita on koottu tähän 

tutkimukseen. 

 

Miten vallitsevat menetelmät ja teoriat ovat yksinkertaistettavissa? 

 

Menetelmien ja teorioiden osalta yksinkertaistamistoimenpiteinä voidaan nähdä 

neutraaliakselin leveyden varman puolella olevan mitoitusarvon käyttö moment-

tivarren suhteessa kts. 16.7. Ei seismisillä alueilla voidaan mitoitus yksinkertais-

taa koskemaan vain käyttörajatila sekä murtorajatilan tapausta. Kovacsin ja 

Wieben esittämä menetelmä voidaankin nähdä soveltuvaksi ei seismisille alu-

eille. Tällä saadaan poistettua iteratiivisia vaiheita mitoituksesta mm. neutraaliak-

selin arvioinnin osalta. Jännityshäviöiden osalta on esitetty periaatteet kts. 17, 

joiden avulla häviöitä voidaan arvioida sekä esitetty suositeltava jännityshäviön 

arvo tutkimusaineistoon pohjautuen.   Menetelmiä tulisi kuitenkin kehittää niin, 

että niissä olisi suositusarvot sallitulle maksimijännityshäviön suuruudelle.  
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Mitkä ovat hyviä käytänteitä tai kokemuksia jännitettyjen puurakenteiden 

osalta? 

Jälkijännitettyjä puukohteita on toteutettuna jo jonkin verran, mutta niistä ei ole 

jaettuna toteutukseen tai suunnitteluun liittyviä hyviksi koettuja käytäntöjä ulko-

mailta. Aineistot käsittelevät pääasiassa rakenteiden suunnittelua sekä mitoitus-

teoriaa kts. 7, 8. Käytännöt toteutukseen onkin tällöin otettu betonirakentamisen 

puolelta, mutta tässä tutkimuksessa tuodaan yhden Lighthouse Joensuu kohteen 

suunnittelijan (tutkijan omia) näkemyksiä kts. 22 sekä ”Mertanen, V. 2019. Puu 

korkeassa kaupunkirakentamisessa: Artikkelikokoelma” (Mertanen 2019). Huo-

mionarvoista on myös tarkastaa tutkimuksen aikana käynnissä olleiden tutkimus-

hankkeen tulokset niiden päättyessä kts. 4.2.1  

 

Mitä järjestelmiä on käytettävissä jännitettyjen seinämäisten puurakentei-

den toteutukseen? 

Yleisimmin käytettynä kaupallisena järjestelmänä on Press-Lam, joka on syntynyt 

PRESSS jälkijännitysjärjestelmän jälkeen. Samaisia periaatteita noudatetaan 

myös muissa myöhemmin syntyneissä järjestelmissä. Tarkemmat kuvaukset jän-

neteräsjärjestelmistä sekä kaupallisista järjestelmistä kts. 11 JÄLKIJÄNNITYS-

JÄRJESTELMÄT SEINÄRAKENTEILLE. 

 

Mitkä tekijät vaikuttavat jännitettyjen puurakenteiden mitoitukseen sekä 

käyttöön? 

Jälkijännitettyjen järjestelmien mitoitukseen sekä käyttöön vaikuttavat niin seinä-

rakenteen kuin jänneteräksenkin materiaaliominaisuudet, poikkileikkaukset, rasi-

tukset ja ilmasto-olosuhteet (kosteus ja lämpötila). Tällöin kyseisiä järjestelmiä 

mitoitettaessa tulee huomioida materiaalien yhteistoiminta sekä sen vaikutukset 

mm. jännityshäviöihin. Tarkemmin kyseisiä seikkoja on käsitelty kohdissa 13, 16, 

17 ja 21. 

 

Jänneterästen jännitysvoimaa arvioitaessa tulee huomioida edellä mainittujen 

seikkojen lisäksi myös jännitysvoiman muuttuminen rasitustilanteessa sekä sei-

nän keinuntavaiheessa kts. 16.4, 16.5, 16.6, 16.7. Tällöin jänneteräksen jännitys-

voiman ei voida olettaa olevan täysin sama rajatilojen välillä vaan jännitys poik-

kileikkauksessa tulisi tarkastaa ja suunnittelijan tunnistaa siihen vaikuttavat teki-

jät. Toisaalta on tunnistettava se, että vaikka käytetään erillisiä leikkausvoiman 
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vastaanottavia kiinnitysosia vaikuttavat ne myös seinärakenteen toimintaan osal-

taan vetovoimia vastaan, vaikka niille ei olisikaan kyseisiä arvoja ilmoitettuna. 

Kyseisessä tilanteessa tulisi tarkastaa se, että jänneteräkset ovat pääasiallinen 

vetovoimia vastaanottava rakenne ja ennenaikaisia vaurioita ei pääse syntymään 

muille kiinnitysosille siirtymävaiheessa.  

 

Tutkimuksen edetessä on tunnistettu tutkimuskysymysten sekä tutkimustulosten 

kautta se, että miten jälkijännitettyjä järjestelmiä voisi edelleen kehittää. Kehittä-

mistoimenpiteet voivat olla tällöin niin testausta kuin olemassa olevien tutkimus-

tulosten kautta johdettavia uusia ratkaisuja. Kehittämistoimenpiteinä esitetään-

kin seuraavaa alla olevien kohtien mukaisesti: 

 

1.  Mitoitusmenetelmän yksinkertaistaminen ja jatkokehittäminen niin, että 

suunnittelussa on MMBA ja WSA menetelmä huomioituna. Plastisen nive-

len muodostumisen mahdollisuus nykyisillä sekä tulevilla puutuotteilla tulisi 

tutkia. Yksittäisen seinän toteutustapojen laajentaminen usean jännitysta-

son tai yhdistettyjen rakenteiden käyttämisen huomioinen mitoituksessa 

sekä tarkennetun arviointimenetelmän luominen. Kansallisen tai eurooppa-

lainen mitoitusmenetelmän (standardin) kehittäminen voisi ratkaista tämän 

kehitystarpeen myös.  

 

2.  Jännitystyövaiheen jännityshäviöiden osalta olisi saatava tarkennettua tie-

toa ohjuriurien kitkan osalta. ”Tavanomaisen” sekä teollisen rakentamisen 

tarpeet tulisi tarkastella paremmin, jolloin periaatteita varustelulle ja parhaita 

käytäntöjä olisi jaettava enemmän. Esimerkkinä tehtaalla toteutettu jännitys-

työ puurakenteille sekä sen mahdolliset edut korkeiden mastoseinien käsi-

teltävyydelle tai soveltaminen laattarakenteisiin. Tartunnallisille sekä tartun-

nattomille toteutustavoille. Jännitystyövaiheen jännityshäviöiden osalta olisi 

saatava tarkennettua tietoa ohjuriurien kitkan osalta. 

 

3. Palomitoituksen sekä toiminnan arvioinnin kehittäminen, tarkennettu mene-

telmä jänneteräksen lämpötilan kehittymiselle. Ulkoisesti sijoitettujen jänne-

terästen suojausperiaatteiden kehittäminen tai lämpötilan kehittymisen arvi-

ointi sisäpuolisessa koolauksessa mm. eristetilassa.  
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4. Jänneterästen vaikutus rakennuksen värähtelymitoituksessa sekä passiivi-

nen vaimennusvaikutus. Rayleighin vaimennusmallin soveltaminen värähte-

lymitoitukseen 

 

5. Seinän nurjahtamismitoituksen täydentäminen niin, että siinä huomioidaan 

paremmin varausten sekä työstöjen vaikutukset. Jänneteräksen ohjuriurien 

vaikutukset seinän kuormitukseen jänneteräksen ohjurivoiman sekä kitkan 

osalta tulee tarkentaa. 

 

6. Eri sijoitusvaihtoehtojen tutkiminen vaakavoimia vastaan toimivan vaikutuk-

sen saamiseksi mm. vaakasuuntaisen voimavektorin hyödyntämiseksi.  

 

7. Jälkijännitettyjen seinämäisten jatkuvan sortuman periaatteita tulisi tutkia 

edelleen, jotta voidaan kehittää käytännöllisempiä jatkuvan sortuman estämis-

periaatteita.  
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24 POHDINTA 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia jälkijännitettyjen seinämäisten puurakentei-

den suunnitteluperiaatteita käyttäen tutkimusmenetelmänä systemoitua kirjalli-

suuskatsausta. Menetelmä on itsessään uusi tekniikan puolella tehtävään tutki-

mukseen, mutta sen käyttö voidaan nähdä perustelluksi valmisteltaessa mitoi-

tusohjeita- sekä menetelmiä yhä kasvavalle puutuotteiden määrälle sekä toteu-

tustavoille. Systemoitujen kirjallisuuskatsausten tarpeen voidaan nähdäkin kas-

vavan tulevaisuudessa, jotta voidaan tieteellisemmin koota sekä analysoida 

koottua tietoa. Valitettavaa olikin huomata tutkimusaineistoa koottaessa, että 

suuressa osassa väitöskirjatutkimuksia oli tyydytty vain kartoittavaan kirjalli-

suuskatsaukseen. Tällöin tutkimustulokset olivat yleensä niiden uutuudesta 

huolimatta lähinnä toisintoja jo muualla tehdystä tutkimuksesta. Kyseistä pääl-

lekkäisyyttä voisi osaltaan paikata tutkimus- ja työelämän tiiviimpi yhteistyö kan-

sallisesti ja kansainvälisesti, jotta järjestelmien ja menetelmien kehitys ei tapah-

tuisi irrallisena vaan olisi johdonmukaista pyrkien jatkuvaan kehitykseen.  

 

Suoritetun systemoidun kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta voidaan pitää hy-

vänä. Tiedon keruun sekä sen koonnin välinen aika pysyi suhteellisen lyhyenä 

johtuen kireästä aikataulusta. Kireä aikataulu johti selkeämpään tutkimusmene-

telmien ja tiedonhaun menetelmien suunnitteluun, jolloin vaarana ei ole tiedon 

vanhentuminen systemoidun kirjallisuuskatsauksen aikana. Toisaalta luotetta-

vuutta olisi nostanut toisen tutkijan tekemä aineiston analyysi sekä laadullinen 

arviointi, jolloin tutkijan mahdolliset hänelle itselleenkin tunnistamattomat asen-

teet sekä ennakkoluulot olisi saatu havaittua.  

 

Suurimpana vaikuttavana tekijänä voidaankin nähdä aikaisempi suunnitteluko-

kemus jälkijännitettyjen järjestelmien parissa, joka osaltaan ohjasi tutkimuksen 

suuntaa sekä rajausta. Tutkimuksen päätavoitteeksi nousikin tällöin tuottaa ai-

neisto, jonka avulla voitaisiin tuottaa tietoa juuri suunnittelijalle. Kyseisen tavoit-

teen voidaan nähdä onnistuneen sekä tämän opinnäytetyön palvelevan myös 

työelämän tarpeita. Opinnäytetyön kaavat sekä periaatteet on myös koottuna tii-

viimpään muotoon tämän opinnäytetyön liitteeksi.  
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Opinnäytetyön laajuus ylitti alkuvaiheessa asetetun tavoitteen, mutta toisaalta 

jos opinnäytetyöstä olisi rajattu laajuutta liikaa se ei olisi toiminut kokonaisuu-

dessaan jälkijännitettyjen puurakenteiden suunnittelun ohjeistuksena. Toisaalta 

standardien puute aiheutti sen, että mitoitusperiaatteet on jouduttu kokoamaan 

useista eri materiaaleja käsittelevistä standardeista. Tällöin tutkimuksen kan-

nalta jouduttiin rajaamaan tämän tutkimuksen tuloksista paljon perusmitoitusta 

käsitteleviä kohtia. Tällöin on kuitenkin päädytty luottamaan lukijan kykyyn 

hankkia osoitettu aineisto käyttöönsä sekä omaavan ennen jännitettyihin raken-

teisiin siirtymistä perustiedot teräksen, betonin sekä puun mitoitusperiaatteista. 

Valinta ei ollut välttämättä maallikkolukijan näkökulmasta oikeudenmukainen, 

mutta perusteltu sen sijaan suoritetun tutkimuksen resurssien sekä aikataulun 

näkökulmasta.  

 

Jatkokehitystyötä tarvitaan kuitenkin edelleen jälkijännitettyjen järjestelmien 

käyttöönottamiseksi sekä lisäämiseksi. Kyseiset jatkokehitystarpeet on osoitettu 

tämän tutkimuksen yhteydessä. Näiden jatkokehitystarpeiden vastaamiseen 

vaaditaan osaltaan kansallisten sekä eurokoodi standardien päivittämistä, jota 

voidaan nähdä edistävän myös tulevan kansallisen puurakentamisen ohjelman 

sekä korkean puurakentamisen lisääntymisen.  
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LIITTEET 

Liite 1. Tiedonhaku 1.vaihe, tietokantakohtaiset tiedot: ASCE Library 

Hakutermit ja hakulauseke 
tulokset/ 
osumat  
yhteensä n 

sisäänotto n 

post-tension wall system NOT masonry 
NOT beam NOT slab 616 9 

post-tension AND CLT  48 24 

post-tension AND LVL 53 22 

post-tension AND timber 603 26 

self-center AND CLT 99 21 

self-center AND LVL 59 17 

self-center AND timber 707 22 

self-center AND frame 4195 32 

rocking wall AND CLT  60 29 

rocking wall AND LVL 31 22 

rocking wall AND timber 900 30 

YHTEENSÄ n= 7371 254 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Exact match" n=  196 

KAKSOISKAPPALEET  
"Exact match" poistettu n=  158 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Close match" n=  1 

KAKSOISKAPPALEET  
"Close match" poistettu n=  0 

SISÄÄNOTTO RISTIINVERTAILUUN n=  95 

Sisäänoton osuus osumista  (1,29 %) 
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Liite 2. Tiedonhaku 1.vaihe, tietokantakohtaiset tiedot: Google Scholar 

Hakutermit ja hakulauseke 
tulokset/ 
osumat  
yhteensä n 

sisäänotto n 

post-tension wall system NOT masonry 
NOT beam NOT slab 1110 17 

post-tension AND CLT  73 25 

post-tension AND LVL 124 46 

post-tension AND timber 921 18 

self-center AND CLT 22 8 

self-center AND LVL 12 8 

self-center AND timber 71 9 

self-center AND frame 2370 20 

rocking wall AND CLT  1570 56 

rocking wall AND LVL 541 48 

rocking wall AND timber 14000 0 

YHTEENSÄ n= 20814 255 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Exact match" n=  56 

KAKSOISKAPPALEET  
"Exact match" poistettu n=  33 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Close match" n=  12 

KAKSOISKAPPALEET  
"Close match" poistettu n=  6 

SISÄÄNOTTO RISTIINVERTAILUUN n=  216 

Sisäänoton osuus osumista  (1,04 %) 
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Liite 3. Tiedonhaku 1.vaihe, tietokantakohtaiset tiedot: nzresearch.org.nz 

Hakutermit ja hakulauseke 
tulokset/ 
osumat  
yhteensä n 

sisäänotto n 

post-tension wall system NOT masonry 
NOT beam NOT slab 0 0 

post-tension AND CLT  26 9 

post-tension AND LVL 16 14 

post-tension AND timber 41 33 

self-center AND CLT 0 0 

self-center AND LVL 1 1 

self-center AND timber 1 1 

self-center AND frame 7 4 

rocking wall AND CLT  3 2 

rocking wall AND LVL 3 1 

rocking wall AND timber 19 8 

YHTEENSÄ n= 117 73 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Exact match" n=  31 

KAKSOISKAPPALEET  
"Exact match" poistettu n=  23 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Close match" n=  0 

KAKSOISKAPPALEET  
"Close match" poistettu n=  0 

SISÄÄNOTTO RISTIINVERTAILUUN n=  50 

Sisäänoton osuus osumista  (42,74 %) 
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Liite 4. Tiedonhaku 1.vaihe, tietokantakohtaiset tiedot: ProQuest 

Hakutermit ja hakulauseke 
tulokset/ 
osumat  
yhteensä n 

sisäänotto n 

post-tension wall system NOT masonry 
NOT beam NOT slab 228 11 

post-tension AND CLT  14 5 

post-tension AND LVL 23 5 

post-tension AND timber 76 4 

self-center AND CLT 8 4 

self-center AND LVL 3 0 

self-center AND timber 15 3 

self-center AND frame 208 9 

rocking wall AND CLT  218 18 

rocking wall AND LVL 89 6 

rocking wall AND timber 4427 17 

YHTEENSÄ n= 5309 82 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Exact match" n=  40 

KAKSOISKAPPALEET  
"Exact match" poistettu n=  25 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Close match" n=  0 

KAKSOISKAPPALEET  
"Close match" poistettu n=  0 

SISÄÄNOTTO RISTIINVERTAILUUN n=  57 

Sisäänoton osuus osumista  (1,07 %) 
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Liite 5. Tiedonhaku 1.vaihe, tietokantakohtaiset tiedot: ResearchGate 

Hakutermit ja hakulauseke 
tulokset/ 
osumat  
yhteensä n 

sisäänotto n 

post-tension wall system NOT masonry 
NOT beam NOT slab +1500 10 

post-tension AND CLT  22 19 

post-tension AND LVL 25 14 

post-tension AND timber 108 38 

self-center AND CLT 123 5 

self-center AND LVL 49 3 

self-center AND timber 933 8 

self-center AND frame +1500 3 

rocking wall AND CLT  49 8 

rocking wall AND LVL 8 4 

rocking wall AND timber 92 3 

YHTEENSÄ n= 4409 115 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Exact match" n=  34 

KAKSOISKAPPALEET  
"Exact match" poistettu n=  20 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Close match" n=  0 

KAKSOISKAPPALEET  
"Close match" poistettu n=  0 

SISÄÄNOTTO RISTIINVERTAILUUN n=  95 

Sisäänoton osuus osumista  (2,15 %) 

 
 

HUOM! ResearchGate tietokannan hakutoiminto ei mahdollista tuloksien/osu-

mien selaamista sivuittain vaan selaus tapahtuu rullaamalla sivua alaspäin.  

Myöskään hakuosumien määrät eivät ole nähtävissä ja ne kohdat, joissa mer-

kintä ”+1500” tarkoittavat, että hakuosumien selaus on keskeytetty tuossa vai-

heessa. Tällöin kaikki hakutulokset eivät ole olleet tarkastelussa.  
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Liite 6. Tiedonhaku 1.vaihe, tietokantakohtaiset tiedot: ScienceDirect 

Hakutermit ja hakulauseke 
tulokset/ 
osumat  
yhteensä n 

sisäänotto n 

post-tension* wall system NOT masonry 
NOT beam NOT slab 34825 9 

post-tension* AND CLT  592 15 

post-tension* AND LVL 192 12 

post-tension* AND timber 2967 5 

self-center* AND CLT 1735 2 

self-center* AND LVL 559 2 

self-center* AND timber 8364 6 

self-center* AND frame 967 6 

rocking wall AND CLT  271 3 

rocking wall AND LVL 146 1 

rocking wall AND timber 2866 1 

YHTEENSÄ n= 56484 62 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Exact match" n=  6 

KAKSOISKAPPALEET  
"Exact match" poistettu n=  3 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Close match" n=  0 

KAKSOISKAPPALEET  
"Close match" poistettu n=  0 

SISÄÄNOTTO RISTIINVERTAILUUN n=  59 

Sisäänoton osuus osumista  (0,10 %) 

 

 

HUOM! ScienceDirect tietokanta ei mahdollista rajausta tieteenalan mukaan
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Liite 7. Tiedonhaku 1.vaihe, tietokantakohtaiset tiedot: Scobus (Elsevier) 

Hakutermit ja hakulauseke 
tulokset/ 
osumat  
yhteensä n 

sisäänotto n 

post-tension wall system NOT masonry 
NOT beam NOT slab 0 0 

post-tension AND CLT  40 8 

post-tension AND LVL 40 7 

post-tension AND timber 207 8 

self-center AND CLT 26 2 

self-center AND LVL 5 0 

self-center AND timber 67 3 

self-center AND frame 477 6 

rocking wall AND CLT  109 1 

rocking wall AND LVL 93 1 

rocking wall AND timber 297 5 

YHTEENSÄ n= 1361 41 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Exact match" n=  7 

KAKSOISKAPPALEET  
"Exact match" poistettu n=  4 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Close match" n=  0 

KAKSOISKAPPALEET  
"Close match" poistettu n=  0 

SISÄÄNOTTO RISTIINVERTAILUUN n=  37 

Sisäänoton osuus osumista  (2,72 %) 
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Liite 8. Tiedonhaku 1.vaihe, tietokantakohtaiset tiedot: SpringerLink 

Hakutermit ja hakulauseke 
tulokset/ 
osumat  
yhteensä n 

sisäänotto n 

post-tension wall system NOT masonry 
NOT beam NOT slab 80 1 

post-tension AND CLT  20 0 

post-tension AND LVL 24 2 

post-tension AND timber 152 1 

self-center AND CLT 3 0 

self-center AND LVL 7 0 

self-center AND timber 34 0 

self-center AND frame 321 1 

rocking wall AND CLT  38 0 

rocking wall AND LVL 22 0 

rocking wall AND timber 752 0 

YHTEENSÄ n= 1453 5 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Exact match" n=  5 

KAKSOISKAPPALEET  
"Exact match" poistettu n=  0 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Close match" n=  0 

KAKSOISKAPPALEET  
"Close match" poistettu n=  0 

SISÄÄNOTTO RISTIINVERTAILUUN n=  5 

Sisäänoton osuus osumista  (0,34 %) 
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Liite 9. Tiedonhaku 1.vaihe, tietokantakohtaiset tiedot: ThinkWood  

Tietokanta: SpringerLink 
tulokset/ 
osumat  
yhteensä n 

sisäänotto n 

post-tension wall system NOT masonry 
NOT beam NOT slab 29 17 

post-tension AND CLT  20 2 

post-tension AND LVL 31 0 

post-tension AND timber 70 1 

self-center AND CLT 5 0 

self-center AND LVL 0 0 

self-center AND timber 7 0 

self-center AND frame 1 0 

rocking wall AND CLT  24 0 

rocking wall AND LVL 7 0 

rocking wall AND timber 30 0 

YHTEENSÄ n= 224 20 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Exact match" n=  0 

KAKSOISKAPPALEET  
"Exact match" poistettu n=  0 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Close match" n=  0 

KAKSOISKAPPALEET  
"Close match" poistettu n=  0 

SISÄÄNOTTO RISTIINVERTAILUUN n=  20 

Sisäänoton osuus osumista  (8,93 %) 
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Liite 10. Tiedonhaku 1.vaihe, tietokantakohtaiset tiedot: Wiley Online Library 

Tietokanta: SpringerLink 
tulokset/ 
osumat  
yhteensä n 

sisäänotto n 

post-tension wall system NOT masonry 
NOT beam NOT slab 806 2 

post-tension AND CLT  20 0 

post-tension AND LVL 27 3 

post-tension AND timber 395 1 

self-center AND CLT 38 0 

self-center AND LVL 31 0 

self-center AND timber 854 2 

self-center AND frame 1848 2 

rocking wall AND CLT  18 1 

rocking wall AND LVL 14 0 

rocking wall AND timber 561 0 

YHTEENSÄ n= 4612 9 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Exact match" n=  0 

KAKSOISKAPPALEET  
"Exact match" poistettu n=  0 

YHTEENSÄ KAKSOISKAPPALEET 
"Close match" n=  0 

KAKSOISKAPPALEET  
"Close match" poistettu n=  0 

SISÄÄNOTTO RISTIINVERTAILUUN n=  9 

Sisäänoton osuus osumista  (0,20 %) 
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Liite 11. Tutkimusaineiston kuvaus, luokitus ”Mitoitusmenetelmä” 

Tekijä (t), julkaisuvuosi, 

aineiston nimi 

Luokitus Tutkimuksen tar-

koitus/tavoite 

Menetelmät Keskeiset tulokset 

Aaleti, S. and Sritharan, 

S.2009. A simplified anal-

ysis method for charac-

terizing unbonded post-

tensioned precast wall 

systems 

Mitoitus-

menetelmä 

Yksinkertaistettu 

analyysimenetelmä 

jälkijännitetyille (tar-

tunnattomille) beto-

niseinille 

Teorian sekä 

mitoitusmene-

telmän yhte-

neväisyys tes-

tien kanssa 

Yhdistettyjen seinien toiminta myös eripitui-

set seinät, kitka riittää estämään vaaka-

suuntaisen liikkeen juuressa, varmennettu 

mitoitusmenetelmä (2% siirtymä) 

Akbas, T.2016.Seismic 

Response Analysis of 

Structures with Nonlinear 

Mechanisms Using a 

Modal Approach. 

Mitoitus-

menetelmä 

Ensimmäisen ja toi-

sen kertaluvun sekä 

muiden vaikutus kei-

nuntamekanismiin 

sekä analyyttiseen 

malliin 

Kirjallisuustut-

kimus sekä 

testit 

Tarkasteltu jännitystasojen lisäystä masto-

seinän momentin vähentämisessä sekä pe-

riaatteet niiden hyödyntämiseksi ei-lineaari-

silla seinillä. Osoitettu lisätyn jännitystason 

vaikutus juuressa momenttia alentavana te-

kijänä verrattaessa yhdellä jännitystasolla 

toteutettuun 

Chen, Z., Cuerrier 

Auclair, S. and Popovski, 

M.2018. Advanced wood-

based solutions for mid-

rise and high-rise con-

Mitoitus-

menetelmä 

Mastoseinärakentei-

den ja etenkin CLT 

käyttäytyminen kuor-

mitettuna 

Testit ja niistä 

johdettu mitoi-

tusperiaate 

 Esitetty mastoseinärakenteen analyyttinen 

toiminta CLT rakenteilla 
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struction: Analytical mod-

els for balloon-type CLT 

shear walls. 

Dunbar, 

A.J.M.2014.Seismic De-

sign of Core-Wall Sys-

tems for Multi-Storey Tim-

ber Buildings. 

Mitoitus-

menetelmä 

Porraskuiluraken-

teen testaus CLT ja 

eri poikkileikkaukset 

(L,C) seinille sekä 

peraatteet mitoituk-

selle 

1/2 kokoisen 

mallin testaus 

vähäiset jäyhyyden sekä vahvuuden häviöt 

myös ruuvatuilla vaimentimilla, pienillä 

muodonmuutoksilla seinät toimivat elasti-

sesti, vaimennus suurempaa yhdistetyillä 

kuin yksittäisillä seinillä kitkan vuoksi pys-

tysaumassa, suositukset suunnittelijoille 

Gabriele, T., Giovanni, R. 

and Massimo, F.2020. In-

fluence of the Floor Dia-

phragm on the Rocking 

Behavior of CLT Walls.  

Mitoitus-

menetelmä 

Välipohjan vaikutus 

seinien toimintaan 

sekä periaatteet mi-

toitukselle 

Teoriittinen  ja 

simulointi 

Osittain jäykälle CLT välipohjalle johdetut 

tulokset joiden mukaan jäykät liitokset väli-

pohjan ja seinän välillä johtavat aina seinien 

yhdistettyyn toimintaan.  

Granello, G., Broccardo, 

M., Palermo, A. and Pam-

panin, S.2020. Fragility-

based methodology for 

Mitoitus-

menetelmä 

Maanjäristyssuunnit-

telun rajatilojen yk-

sinkertaistaminen 

(drift limit) SLS ja 

Teoreettinen  

ja simulointi 

Osoitettu laskennallisesti, että jännityshävi-

öillä ei ole merkittävää vaikutusta seismi-

seen toimintaan rajuissa maanjäristystilan-
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evaluating the time-de-

pendent seismic perfor-

mance of post-tensioned 

timber frames. 

ULS rajoille huomioi-

den jännityshäviöt 

teissa, mutta alemmilla maanjäristysvoi-

makkuuksilla on suurempi merkitys eli kei-

nuntaliike aktivoituu nopeammin. 

Granello, G., Leyder, C., 

Palermo, A., Frangi, A. 

and Pampanin, S.2018. 

Design Approach to Pre-

dict Post-Tensioning 

Losses in Post-Ten-

sioned Timber Frames.  

Mitoitus-

menetelmä 

Suunnitteluperiaat-

teet jännityshäviöi-

den arvioimiseksi 

Teoreettinen  

ja aikaisempiin 

testauksiin pe-

rustuva 

Viruman tarkennetut arviointimenetelmät 

sekä koostettuna tiedot mittaustuloksista 

jännityshäviöiden osalta 

Iqbal, A., Pampanin, S. 

and Buchanan, A.2019. A 

General Design Ap-

proach for Post-tensioned 

Timber Subassemblies.  

Mitoitus-

menetelmä 

Hybridirakenteen mi-

toitusperiaatteet 

sekä mitoituksen 

kulku (PT+vaimenti-

met) 

Aikaisempien 

tutkimustulos-

ten päivitys 

Mitoituksen kulku esitetty kaaviona sekä 

päivitetty aikaisempaa mitoitusmenetelmää 

Sartin 2015 menetelmästä lisäämällä vä-

hennyskerroin/varmuuskerroin seinän mo-

menttikapasiteetin mitoituksessa pysyville 

kuormille 

Iqbal, A., Pampanin, S., 

Palermo, A. and Bu-

chanan, A.H.2015. Per-

formance and Design of 

Mitoitus-

menetelmä 

UFP vaimentimien 

käyttö yhdistetyillä 

seinärakenteilla 

UFP testaus 

sekä toiminta 

seinien kanssa 

Detaljiikka ja periaatteet esitettynä UFP vai-

mentimille. Mitoitusesimerkki vaimentimella 

varustetuille seinille sekä neutraaliakseli 

jäykälle seinärakenteelle (rigid) 
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LVL Walls Coupled with 

UFP Dissipaters.  

ja varmentami-

nen laskenta-

mallilla 

Jin, Z., Pei, S., Blomgren, 

H. and Powers, J.2019. 

Simplified Mechanistic 

Model for Seismic Re-

sponse Prediction of Cou-

pled Cross-Laminated 

Timber Rocking Walls.  

Mitoitus-

menetelmä 

Tutkimuksessa kehi-

tetty yksinkertais-

tettu mekanistinen 

malli yhdistettyjen 

seinien vaakavoi-

mien kestävyyden 

laskemiseksi vaihto-

ehtona FEM- mallille 

Teoria var-

mennettu kak-

sikerroksisen 

rakennuksen 

maanjäristys-

testeillä 

  

Kovacs, M.A. and Wiebe, 

L.2019. Controlled Rock-

ing CLT Walls for Build-

ings in Regions of Moder-

ate Seismicity: Design 

Procedure and Numerical 

Collapse Assessment.  

Mitoitus-

menetelmä 

Kovacs 2016 opin-

näytetyön keskeiset 

tulokset tiivistetyssä 

muodossa 

Kooste aikai-

semmasta 

työstä 

Luettavammassa muodossa oleva julkaisu, 

joka on suositeltava ennen alkuperäiseen 

siirtymistä 
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Kovacs, M.A.2016.De-

sign of Controlled Rock-

ing Heavy Timber Walls 

For Low-To-Moderate 

Seismic Hazard Regions. 

Mitoitus-

menetelmä 

Low- to moderate 

seismic regions yk-

sinkertaiset mitoitus-

ohjeet ilman vaimen-

timien käyttöä, force-

based design  

Teoria, joka 

varmennetaan 

analyyttisella 

mallilla 

Yksinkertaistettu mitoitusmenetelmä mata-

lan seismisen toiminnan alueille, soveltuu 

paremmin kahdella jännetankolla/punok-

sella jännitetylle seinälle, paras pystyssä pi-

tävä momentti tällä ratkaisulla, tuotu esille 

siirtymätilassa tapahtuva vetopuolen ank-

kurointilevyn aiheuttama paikallinen mo-

mentti 

Lin, C., Wiebe, R. and 

Berman, J.W.2019. Ana-

lytical and numerical 

study of curved-base 

rocking walls.  

Mitoitus-

menetelmä 

CLT mastoseinien 

mitoitusperiaatteet 

Testit ja niista 

johdettu mitoi-

tusperiaate 

Johdetut kaavat siirtymille, rajatiloille sekä 

testatut mitoitusperiaatteet 

Massimo, F. and Mat-

thew, D.2011. Long-Term 

Behavior of Prestressed 

LVL Members. II: Analyti-

cal Approach. 

Mitoitus-

menetelmä 

Jännityshäviöiden 

arviointi palkeille 

sekä kehärakenteille 

Mitoitusteorian 

todentaminen 

testeillä 

Viruma, mekanosorptinen viruma, lämpö-

tila- ja kosteudenmuutokset puulla, relak-

saatio ja lämpölaajeneminen teräspunok-

silla yhdessä kaavassa 
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Newcombe, 

M.P.2011.Seismic De-

sign of Post-Tensioned 

Timber Frame and Wall 

Buildings 

Mitoitus-

menetelmä 

Jälkijännitettyjen 

menetelmien käyttö 

puurakenteille ja yk-

sinkertaistetut mitoi-

tusohjeet 

Testit, mitoitus Appendix E Modelling wall systems, FEM 

periaatteet 

Nolet, V., Casagrande, D. 

and Doudak, G.2019. 

Multipanel CLT shear-

walls: an analytical meth-

odology to predict the 

elastic-plastic behaviour.  

Mitoitus-

menetelmä 

Yhdistettyjen CLT 

jäykistysseinien yh-

teistoiminnan arvi-

ointiin analyyttinen 

malli sekä käytännöt 

Analyyttinen 

malli varmen-

nettu numeeri-

sella mallilla 

Kuvattuna eri murtotavat yhdistyille jäykis-

tysseinille 

     

Pilon, D.S., Palermo, A., 

Sarti, F. and Saleniko-

vich, A.2019. Benefits of 

multiple rocking seg-

ments for CLT and LVL 

Pres-Lam wall systems.  

Mitoitus-

menetelmä 

Useamman jännitys-

tason vaikutus juu-

ren momentteihin 

sekä seinien poikki-

leikkauksiin 

NLTHA ana-

lyysit 

Juuressa vaikuttavat momentit pienenivät 

jopa 45 % yhden jännitystason seiniin ver-

rattuna mastorakenteena ja paneelien väli-

set vaakaliitokset jäykkinä toteutettaessa 8-

kerroksisessa rakennnuksessa 
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Sarti, F. 2011.Simplified 

design tools for post-ten-

sioned timber beams and 

walls.  

Mitoitus-

menetelmä 

Jälkijännitettyjen 

menetelmien käyttö 

puurakenteille ja yk-

sinkertaistetut mitoi-

tusohjeet 

Testit, mitoitus Mitoitustaulukot Ap ja vaimentimille 

Sarti, F., Palermo, A. and 

Pampanin, S. 2012.De-

sign Charts and Simpli-

fied Procedures for Post-

Tensioned Seismic Re-

sistant Timber Walls. 

Mitoitus-

menetelmä 

Mitoituskaaviot sei-

nille ja mitoitusesi-

merkki, detaljiikka 

vaimentimille 

Esimerkkikoh-

teen mitoitus 

Yksinkertaistettu taulukkomitoitusmene-

telmä 

Sarti, F., Palermo, A., 

Pampanin, S. and Ber-

man, J.2017. Determina-

tion of the seismic perfor-

mance factors for post-

tensioned rocking timber 

wall systems.  

Mitoitus-

menetelmä 

ASCE 7-10 suunnit-

telua varten tarvitta-

vien tietojen määrit-

tely FEMA P-695 

menettelyä käyttäen 

Ei- lineaariset 

ja dynaamiset 

mallit määritte-

lyssä 

Sisältää määritykset ja arvot: response 

modification factor R, the deflection am-

plification factor, Cd , systemover-strength 

factor, Ω 0  

Sarti, F.2015.Seismic De-

sign of Low-Damage 

Post-Tensioned Timber 

Wall Systems. 

Mitoitus-

menetelmä 

Testaus ja analyytti-

set sekä numeriset 

arvioinnit vaakavoi-

mille käyttäytymi-

selle 

Teoreetttinen 

pohja mitoituk-

selle ja var-

mennus aikai-

Päivitetty analyyttinen malli, yksittäisen sei-

nän ja tankon/punoksen toiminta eri vai-

heissa kuormitusta, jatkoa 2011 master 

thesis, Liitteet sisältävät laskentaesimerkit 
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semmat tes-

tit+analyytti-

nen malli 

Smith, T.J.2008.Feasibil-

ity of Multi Storey Post-

Tensioned Timber Build-

ings: Detailing, Cost and 

Construction. 

Mitoitus-

menetelmä 

Kustannusvertailun 

suorittaminen kor-

keille rakennuksille 

(betoni/teräs/puu) 

sekä rakennussuun-

nittelu ja mitoituspe-

riaatteet 

Testaus (de-

taljiikka), ra-

kenneosien 

mitoitukset 

Detaljiikan mm. pilarin kannatuskonsolin 

sekä välipohjan vaikutus seinän palautumi-

seen. 

Tugce, A., Richard, S., 

Ricles James, M., Ryan, 

G., Jeffrey, B., Sarah, L., 

Daniel, D.J., Pei, S., van 

de Lindt, John, W. and 

Blomgren Hans-

Erik.2017. Analytical and 

Experimental Lateral-

Load Response of Self-

Centering Posttensioned 

CLT Walls.  

Mitoitus-

menetelmä 

Analyyttinen mallieh-

dotus SC-CLT sei-

nille, joka on yksin-

kertainen mitoituk-

sen kannalta 

Laskentaperi-

aatteiden var-

mennus las-

kentamallin 

sekä testauk-

sen avulla 

Kuvattuna eri vaiheet kuormituksen aikana 

sekä juuressa vaikuttavan momentin arvioi-

miseen olevat kaavat myös UFP vaimenti-

mien kanssa 
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Liite 12. Tutkimusaineiston kuvaus, luokitus ”Testit” 

Tekijä (t), julkai-

suvuosi, aineis-

ton nimi 

Luoki-

tus 

Tutkimuksen tarkoitus/ta-

voite 

Menetelmät Keskeiset tulokset 

Chen,Z., 

Popovski, M. and 

Symons, P.2018. 

Advanced Wood-

Based Solutions 

for Mid-Rise and 

High-Rise Con-

struction: Struc-

tural Performance 

of Post-Tensioned 

CLT Shear Walls 

with Energy Dissi-

pators. 

Testit 14 eri PT- ja Pres-Lam vaihto-

ehdon mitoitus monotonisella ja 

vaihtelevalla kuormituksella 

sekä eri järjestelmien vaikutuk-

sien raportointi 

Simuloinnit ja testaukset Esitetty eri variaatioiden vai-

kutukset sekä vauriomeka-

nismien syntytavat 

Dunbar, A., 

Moroder, D., Pam-

panin, S. and Bu-

chanan, A.2018. 

Timber core-walls 

Testit       
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for lateral load re-

sistance of multi-

storey timber 

buildings. 

Flavio, W., An-

drea, F. and Mas-

simo, F.2015. 

Long-Term Behav-

ior of Postten-

sioned Timber 

Connections.  

Testit Testata sekä todentaa jälkijän-

nitetyn liimapuupalkin sekä pila-

rien jännityshäviöitä 

Mittaukset sekä raportointi Annettu suuntaa-antavia tu-

loksia jännityshäviöille sekä 

keinoja niiden vähentä-

miseksi 

Francesco, S., 

Alessandro, P. 

and Stefano, 

P.2016a. Develop-

ment and Testing 

of an Alternative 

Dissipative Post-

tensioned Rocking 

Timber Wall with 

Boundary Col-

umns.  

Testit Jäykistysseinän toiminta erillis-

ten vaimennin pilareiden 

kanssa sisältäen suunnittelupe-

riaatteet, detaljiikan sekä tes-

tauksen 

Mitoitusperiaate ja testauk-

set 

Esitetty periaatteet seiniltä 

tulevien voimien aiheutta-

mien vaurioiden vähentä-

miseksi väliseinillä 
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Francesco, S., 

Alessandro, P. 

and Stefano, 

P.2016b. Quasi-

Static Cyclic Test-

ing of Two-Thirds 

Scale Unbonded 

Posttensioned 

Rocking Dissipa-

tive Timber Walls.  

Testit 2/3 suhteessa olevan rakennuk-

sen testaus (CLT+GL) sekä 

vaste maanjäristyksiin  

Testaukset Osoitettu rakennuksen suun-

nitteluperiaatteet seismisellä 

alueella sekä testeillä mitoi-

tuksen varmennus 

Ganey, 

R.S.2015.Seismic 

Design and Test-

ing of Rocking 

Cross Laminated 

Timber Walls. 

Testit CLT seinien toiminnallisuuden 

sekä suorityskyvyn testaaminen 

seismisille kuormituksille sekä 

mitoitusmenetelmät 

Testaukset Mitoitusprosessi ehdotettuna 

rakenteilla ja jäykän levyn pe-

riaatteilla Mdec mitoitus 

Gasparini, D., Ni-

zamiev, K. and Be-

rilla, J.2020. Long-

Term Behavior of 

Posttensioned 

Wood Howe 

Trusses.  

Testit Raportoitu ympäristöolosuhtei-

den vaikutuksesta ristikkora-

kenteilla sekä jälkijännitetyllä 

sahatavarapilarilla (douglas fir) 

Simuloinnit ja mittaukset Esitetty selkeästi jännitysvoi-

man sekä ympäristön RH:n 

sekä lämpötilan muutoksien 

korrelaatio periaatetasolla 
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Ho, T.X., Dao, T., 

Aaleti, S., van de 

Lindt, John W., 

Rammer, D.R. and 

Nguyen, T.T.2017. 

Hybrid System of 

Unbonded Post-

Tensioned CLT 

Panels and Light-

Frame Wood 

Shear Walls.  

Testit CLT ja rankaseinien yhteistoi-

minnan testaus laskentamallien 

ja testauksien avulla 

Simuloinnit ja testaukset Esitetty kitkahäviöiden huo-

mioinnin laskentaperiaatteet 

kuormituksille sekä yleinen 

laskentaperiaate 

Igor, G., Massimo, 

F. and Ario, 

C.2015. Cyclic Be-

havior of CLT Wall 

Systems: Experi-

mental Tests and 

Analytical Predic-

tion Models.  

Testit Ankkurointikiinnikkeillä toteute-

tun yhdistetyn CLT-seinän toi-

minnan arviointi ja mitoitusperi-

aatteet 

Analyysimenetelmät ja tes-

taukset EN 12512 

Rakenteella voi olla "self-

centering" ominaisuuksia to-

teutettaessa myös te-

räsosilla. Esitetty eri siirtymä-

muotojen laskentaperiaatteet 

Iqbal, A., Smith, 

T., Pampanin, S., 

Fragiacomo, M., 

Palermo, A. and 

Testit Tutkia vanerilla yhdistettyjen 

seinien toimintaa jälkijännitetty-

jen rakenteiden kanssa 

Numeerinen malli ja var-

mennus testaamalla 

Vaneriliitos tarjoaa hysteri-

sen vaimennuksen raken-
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Buchanan, 

A.H.2016. Experi-

mental Perfor-

mance and Struc-

tural Analysis of 

Plywood-Coupled 

LVL Walls.  

teille vaihtoehtona teräs-

vaimentimille. Esitetty ana-

lyyttinen malli laskennalle 

Iqbal, 

M.A.2011.Seismic 

response and de-

sign of subassem-

blies for multi-sto-

rey prestressed 

timber buildings. 

Testit Tarkastella yksittäisten raken-

nusosien ja liittymien analysoin-

tia ja suunnittelua 

Testaukset sekä laskenta-

mallien kautta testaus 

Laskentaesimerkit jälkijänni-

tetyille seinille vaimentimien 

kanssa ja ilman 

Massari, 

M.2017.Seismic 

Behavior of Cross 

laminated Timber 

(CLT) Structural 

Systems: from 

Traditional Steel 

Connections to 

Testit CLT rakenteiden seisminen tes-

taus 

Testaukset Kuvattu tarkasti testauksen 

vaiheet sekä mitoitusperiaat-

teet aikasemmista tiedoista 

johdettuna 



6(11) 

     

Low-Damage So-

lutions. 

Moroder, D., 

Smith, T., Dunbar, 

A., Pampanin, S. 

and Buchanan, 

A.2018. Seismic 

testing of post-ten-

sioned Pres-Lam 

core walls using 

cross laminated 

timber.  

Testit Testattu jälkijännitettyjen por-

raskuilujen toimintaa (CL) sekä 

yhditettyjen poikkileikkausten 

toimintaa 

Simuloinnit ja mittaukset Todennettu kitkavoimien vai-

kutus ja hyöhyntäminen ele-

menttisaumoissa sekä peri-

aatteet porraskuilujen osalta 

Musselman, E., 

Fournier, M., 

Abramson, D. and 

Sritharan, S.2014. 

Comprehensive 

evaluation of post-

tensioning anchor-

age systems for 

seismic resilient 

Testit Ankkureiden, jatkosmuhvien 

sekä punoksien todellisten ka-

pasiteettien testaus. Yhdellä ja 

useammalla punoksella toteu-

tettaessa 

Testaukset Hetkellisillä kuormituksilla ei 

ole merkittävää vaikutusta 

jännitysvoimiin. Jatkosmuh-

veilla tai epäkeskisyyksillä ei 

ole merkittävää vaikutusta 

jälkijännitysjärjestelmien ka-

pasiteetteihin 
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rocking wall struc-

tures.  

Nguyen, T.T., 

Dao, T., N., Sri-

ram, A., Kobir, H. 

and Fridley, K., 

J.2019. Numerical 

Model for Creep 

Behavior of Axially 

Loaded CLT Pan-

els.  

Testit Aksiaalisesti kuormitetun CLT-

rakenteen viruman arviointi ja 

laskentaperiaatteet 

Mitoitusperiaate ja testauk-

set 

Esitetty periaatteet ja lasken-

tamalli viruman arvioimiseksi 

sekä suositeltavat absorptio-

kertoimet 

Nguyen, 

T.T.2017.Model-

ing of CLT creep 

behavior and real-

time hybrid simula-

tion of a CLT-LiFS 

building. 

Testit Seismisen suorituskyvyn, viru-

man ja kosteuselämisen ar-

vointi CLT-LiFS järjestelmälle 

Mitoitusperiaate ja testauk-

set 

Chapter 4 osoittaa vaikutta-

vat tekijät jännityshäviöille 

CLT paneeleilla sekä alsken-

taperiaatteet 
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Ponzo, F.C., Ni-

gro, D., Pampanin, 

S., Lamarucciola, 

N. and Antonio, 

D.C.2017. Model-

ling of post-ten-

sioned timber-

framed buildings 

with seismic rock-

ing mechanism at 

the column-foun-

dation connec-

tions.  

Testit Pres-Lam rakennuksen numee-

risten mallien muodostaminen 

sekä testaus 

Simuloinnit ja testaukset Pres-Lam järjestelmän tes-

taus sovellettavaksi Euroop-

palaisilla markkinoilla 

Ryan, G., Jeffrey, 

B., Tugce, A., 

Sara, L., Daniel, 

D., J., Richard, S., 

James, R., Pei, S., 

van de Lindt, J. 

and Blomgren 

Hans-Erik.2017. 

Experimental In-

vestigation of Self-

Testit Testaustuloksien sekä mitoitus-

periaatteiden esittäminen 

Mitoitusperiaate ja testauk-

set 

Kuvattuna eri siirtymäsuu-

ruuksilla tapahtuvat vau-

riiomuodot 
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Centering Cross-

Laminated Timber 

Walls.  

Spellman, P., Car-

radine, D., Abu, A., 

Moss, P. and Bu-

chanan, A. 

2012.Full-scale 

fire tests of post-

tensioned timber 

beams. 

Testit Jälkijännitettyjen palkkien pa-

lonkestävyyden testaus poltto-

uunikokeilla (ISO834) sekä eri 

suojausmenetelmien vaikutus 

Testaukset Kokeelliset tulokset 7-lankai-

sen punoksen jännityshä-

viöille palotilanteessa 

van 

Beerschoten,W. 

and Newcombe, 

M.P.2010. The ef-

fect of floor flexibil-

ity on the seismic 

behaviour of post-

tensioned timber 

buildings.  

Testit Raportti puu-betonivälipohjien 

toiminnasta sekä ehdotettu me-

netelmä välipohjien seismisen 

toiminnan arvioimiseksi jälkijän-

nitetyissä rakennuksissa 

Testaukset sekä numeeri-

nen malli 

Laskentaprosessi sekä peri-

aatteet välipohjan jäykkyy-

den määrittämiseksi 
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Wanninger, 

F.2015.Post-ten-

sioned timber 

frame structures.  

Testit Jälkijännitettyjen detaljiratkaisu-

jen testaukset sekä todentami-

nen 

Testaukset Jännityshäviöiden testaukset 

jännetangoille eri olosuh-

teissa liimapuulle sekä ra-

kennuksen mitatut jännitys-

häviöt 

Zhiyong, C., Mar-

jan, P. and Asif, 

I.2020. Structural 

Performance of 

Post-Tensioned 

CLT Shear Walls 

with Energy Dissi-

pators. Journal of 

Structural En-

gineering, 146 (4), 

04020035. 

Testit Pres-Lam järjestelmän sovelta-

minen Yhdysvaltojen ja Kana-

dan puutuotteita käyttäen 

Mittaukset ja testaukset Esitetty useammalle massii-

vipuutuotteelle käyttäytymi-

nen pistekuormituksessa 

(painumat) sekä testaustu-

lokset vaimentimilla ja ilman 

CLT tuotteille 
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Liite 13. Tutkimusaineiston kuvaus, luokitus ”Ohjeet” 

Tekijä (t), julkaisuvuosi, ai-

neiston nimi 

Luokitus Tutkimuksen tarkoi-

tus/tavoite 

Menetelmät Keskeiset tulokset 

ACI, C.2.2001. 222.2R-01: Cor-

rosion of Prestressing Steels 

(Reapproved 2010. 

Ohjeet Jännitettyjen raken-

teiden yleisimmät 

korroosiomuodot 

sekä suojausmene-

telmät 

Kooste  Esimerkit korroo-

siosuojausmenetel-

mistä sekä korjaus-

menetelmistä 

Da Silva V.D. 2006. Mechanics 

and Strength of Materials. 

Oppikirja Aksiaalisesti kuormi-

tettujen kappaleiden 

mitoitusohjeet 

Teoria Periaatteet kappalei-

den mitoitukselle si-

sältäen esi- ja jälkijän-

nitetyt rakenteet 

Dinges, T.2009.The history of 

prestressed concrete: 1888 to 

1963. 

Yleiskatsaus Johdanto jännitetty-

jen rakenteiden histo-

riaan 

Kooste  Kerrottuna kehityshis-

toria selkeästi ja eri 

menetelmiä kuvaillen 

Horne, P., Palermo, A., Abu, A. 

and Moss, P. 2019.Implications 

of seismic design detailing on 

the fire performance of Post-

Tensioned Timber frames. 

Ohjeet ja suosituk-

set 

Tuoda esille jälkijän-

nitettyjen puuraken-

teiden mitoituksessa 

huomioitavia asioita.  

Mittaustulokset ja 

kooste 

Kerrottu pilari-palkki 

järjestelmissä huomi-

oitavat paloasiat, joita 

voidaan soveltaa 

myös muihin jälkijän-

nitettyihin rakentei-

siin. 
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Kam, W.Y., Pampanin, S., Pa-

lermo, A. and Carr, A.J.2010. 

Self-centering structural sys-

tems with combination of hys-

teretic and viscous energy dis-

sipations.  

Yleiskatsaus Katsaus AFS- järjes-

telmiiin sisältäen ana-

lyysit sekä vertailut 

perinteisiin järjestel-

miin 

Kooste  Kuvattu selkeästi peri-

aatteet AFS järjestel-

mien toteutukselle 

seismisillä alueilla 

Kovacs, M. and Wiebe, L. 

2016.Controlled rocking Cross-

Laminated timber walls for re-

gions of low-to-moderate seis-

micity. 2016. 

Ohjeet ja suosituk-

set 

Tarkoituksena esittää 

CRHTW (controlled 

rocking heavy timber 

wall) käyttöperiaat-

teet vähän tai koh-

tuullisesti seismisillä 

alueilla. 

Kooste  Esitetty yksinkertais-

tettu mitoituksen 

kulku pohjautuen Ko-

vacsin aikaisempaan 

työhön 

Moroder, D.2016.Floor dia-

phragms in multi-storey timber 

buildings. 

Menetelmät ja oh-

jeet 

Välipohjien jäykkyy-

den määritys sekä 

siirtymien arviointi 

"Equivalent Truss 

method" etenkin jälki-

jännitetyille raken-

nuksille 

Kooste  Koostetttu selkeään 

muotoon eri maiden 

mitoitusperiaatteita 

välipohjan jäykkyyden 

sekä siirtymien mää-

rittämiseksi 
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Pampanin, S., Palermo, A., Bu-

chanan, A.H., Fragiacomo, M. 

and Deam, B.2006. Code provi-

sions for seismic design of 

multi-storey post-tensioned tim-

ber buildings. 

Yleiskatsaus Johdanto jälkijänni-

tettyihin LVL raken-

teisiin sekä kokeelli-

siin tuloksiin 

Kooste  Kuvattu selkeästi tie-

dot varhaisesta kehi-

tyksestä sekä tutki-

muksesta 

Sun, X., He, M., Li, Z. and Lam, 

F.2019. Seismic performance 

assessment of conventional 

CLT shear wall structures and 

post-tensioned CLT shear wall 

structures.  

Testausraportti Tuo esille perinteisen 

CLT seinän sekä jäl-

kijännitetyn toimin-

nallisia eroja sekä 

menetelmän seismi-

sen toiminnan arvioi-

miseksi 

Mittaustulokset ja 

kooste 

Tuotu esille se kuinka 

yhdistetyt seinäraken-

teet toimivat jälkijänni-

tettynä yhtenä keinu-

vana kappaleena 

Sun, X., He, M., Li, Z. and Lam, 

F.2020. Seismic performance 

of energy-dissipating post-ten-

sioned CLT shear wall struc-

tures II: Dynamic analysis and 

dissipater comparison.  

Menetelmät ja oh-

jeet 

Direct Displacement- 

based desing (DDD) 

mitoituksen kulun ku-

vaaminen sekä esi-

merkkikohteen mitoi-

tus 

Teoria, joka varmen-

netaan analyyttisella 

mallilla 

Esitetty lyhyesti ja sel-

keästi DDD mitoituk-

sen kulku 

Yeoh,D., Carradine, D., Pa-

lermo, A., Shrestha, R. and 

Ohjeet (raportti) Kooste kuuden eri ra-

kennuksen pitkäai-

kaisista mittaustulok-

Mittaustulokset ja 

kooste 

Koottu yhteen usean 

tutkimuksen tulokset 

sekä käytetyt tuotteet 
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Morris, H.2012. Long-term per-

formance of post-tensioned 

LVL frames and walls. 

sista sekä luoda näi-

den pohjalta suosi-

tukset suunnittelulle 
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Liite 14. Tutkimusaineiston kuvaus, luokitus ”Kohteet” 

Tekijä (t), julkaisuvuosi, aineis-

ton nimi 

Luokitus Tutkimuksen tar-

koitus/tavoite 

Menetelmät Keskeiset tulokset 

Basis of Design - Performance-

Based Design and Structural CD 

Drawings for Framework Office 

Building in Portland, OR. 2017.  

Kohdekuvaus Kuvata Framework 

kohteen suunnittelua 

sekä periaatteita 

Kooste Esitetty esimerkkide-

tailjit sekä kerrottu 

sovelletut määräyk-

set 

Dekker, D., Chung, S. and Pa-

lermo, A. 2012.Carterton Events 

Centre Auditorium Pres-Lam 

Wall Design and Construction. 

Kohdekuvaus Kuvata rakennuk-

sessa käytettyjä rat-

kaisuja sekä toteu-

tustapoja 

Kooste Esimerkkituotteet 

sekä detaljiikka 

Gabriele, G. and Alessandro, 

P.2020. Monitoring Dynamic 

Properties of a Pres-Lam Struc-

ture: Trimble Navigation Office.  

Kohdekuvaus ja 

mittaustulokset 

Yleiskuvaus mittaus-

järjestelyistä sekä tu-

loksista 

Mittaukset sekä ra-

portointi 

Kuvattu olosuhteiden 

vaikutuksia mm. jän-

nityshäviöihin sekä 

mittaukset todellisen 

maanjäristyksen 

ajalta 

Granello, G., Leyder, C., Frangi, 

A., Palermo, A. and Chatzi, 

E.2019. Long-Term Performance 

Assessment of an Operative 

Kohdekuvaus ja 

mittaustulokset 

Yleiskuvaus mittaus-

järjestelyistä sekä tu-

loksista 

Mittaukset sekä ra-

portointi 

Jatkoa Granellon 

(2018) väitöstyölle ja 

esitettynä lyhenne-

tyssä muodossa 
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Post-Tensioned Timber Frame 

Structure.  

Granello, G.2018.Long-term be-

haviour of post-tensioned timber 

structures. 

Kohdekuvaus ja 

mittaustulokset 

Datan analysointi 

testatuista palkeista 

sekä kahdesta toteu-

tetusta kohteesta 

jännityshäviöiden 

osalta 

Mittaukset,rapor-

tointi sekä teorian 

johtaminen tulok-

sista 

Esitetty eri lähesty-

mistavat viruman ar-

vioimiseksi sekä las-

kentaperiaatteet hä-

viöiden laskemiseksi.  

Morris, H., Zhu, M. and Wang, 

M.2018. The long term instru-

mentation of the NMIT arts build-

ing - Expan shear walls . N 

Kohdekuvaus ja 

mittaustulokset 

Yleiskuvaus mittaus-

järjestelyistä sekä tu-

loksista 

Mittaukset sekä ra-

portointi 

Saatu esitettyä läm-

pötilan sekä kosteu-

den vaikutus jänni-

tyshäviöihin sekä 

keskimääräiset hä-

viöt 
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Liite 15. Tutkimusaineiston kuvaus, luokitus ”Vaihtoehtoinen” 

Tekijä (t), julkaisu-

vuosi, aineiston nimi 

Luokitus Tutkimuksen tarkoi-

tus/tavoite 

Menetelmät Keskeiset tulokset 

Chancellor, N.B., 

Eatherton, M.R., Roke, 

D.A. and Akbaş, T.2014. 

Self-Centering Seismic 

Lateral Force Resisting 

Systems: High Perfor-

mance Structures for the 

City of Tomorrow. Buil-

dings 2014, 4 520-548. 

Vaihtoehtoinen Esittää betoni,teräs ja 

puurakenteisten "self-

centering" toimintaan 

vaikuttavia tekijöitä 

sekä periaatteita 

Kooste Tuotu esille järjestel-

missä vaikuttavia teki-

jöitä sekä miten ne tu-

lisi huomioida 

Orlowski, K.2020. Veri-

fied and validated de-

sign curves and strength 

reduction factors for 

post-tensioned compo-

site steel-timber stiff-

ened wall systems. En-

gineering Structures, 

204 110053. 

Vaihtoehtoinen Post-Tensioned Com-

posite Steel-Timber 

(PT-CST) järjestelmän 

toiminnan kuvaus sekä 

mitoitusperiaatteet 

Simulointi,testaukset ja 

siitä johdetut johtopää-

tökset 

Esitetty rankarunkoi-

sille seinille oleva vaih-

toehto korvaamaan 

"king post" periaatetta 
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Pei, S. and van de Lindt, 

J. W.2009. Coupled 

shear-bending formula-

tion for seismic analysis 

of stacked wood shear 

wall systems. 

Earthquake Engineering 

& Structural Dynamics, 

38 (14), 1631-1647. 

Vaihtoehtoinen Tutkia rankarakenteis-

ten vetotankolla varus-

tettujen seinien toimin-

taa maanjäristystilan-

teissa 

Testaukset sekä nu-

meerinen malli 

Todettu teoria siirty-

mien arvioimiseksi 

sekä varmennettu tu-

loksia testaamalla. 

Johdettu myös päät-

tely, että erilliset seinät 

toimivat yhdistettynä 

rakenteena 

Wiebe, L. and Chris-

topoulos, C.2009. Miti-

gation of Higher Mode 

Effects in Base-Rocking 

Systems by Using Multi-

ple Rocking Sections. 

Journal of Earthquake 

Engineering, 13 83-108. 

Vaihtoehtoinen Tutkia usean jännitys-

tason vaikutusta juu-

ressa vaikuttavaan 

momenttiin sekä jänni-

tystasojen osavaiku-

tusta siihen 

Simulointi ja siitä johde-

tut johtopäätökset 

Todettu usean jänni-

tystason alentavan juu-

ressa vaikuttavia mo-

mentteja ja jännitetty-

jen tasojen keinuvan 

omina mastoinaan 12 

kerroksiselle rakennuk-

selle.  

Xiaofeng, S., Minjuan, 

H. and Zheng, L.2020. 

Experimental and Ana-

lytical Lateral Perfor-

mance of Posttensioned 

CLT Shear Walls and 

Vaihtoehtoinen Tarkoituksena tarkas-

tella perinteisen CLT 

seinän sekä jälkijänni-

tetyn toiminnallisia 

ominaisuuksia 

Simulointi,testaukset ja 

siitä johdetut johtopää-

tökset 

Osoitettu jälkijännitet-

tyjen yhdistettyjen sei-

närakenteiden toimi-

van yhtenä kappaleena 

sekä kitkan vaikutus 
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Conventional CLT 

Shear Walls. Journal of 

Structural Engineering, 

146 (6), 04020091. 
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Liite 16. Tutkimusaineiston kuvaus, luokitus ”FEM” 

Tekijä (t), julkaisuvuosi, 

aineiston nimi 

Luokitus Tutkimuksen tarkoi-

tus/tavoite 

Menetelmät Keskeiset tulokset 

Chen, Z. and Popovski, 

M.2020. Material-based 

models for post-ten-

sioned shear wall system 

with energy dissipators. 

Engineering Structures, 

213. 

FEM Esittää yksinkertais-

tettu FE-menetelmä, 

jota voidaan soveltaa 

mitoituksessa 

Simulaatiot ja teorian 

johtaminen sekä to-

dentaminen 

Materiaaliominaisuuk-

siin perustuva lasken-

tamenetelmä "mate-

rial-based FE-model" 

Dao, T.N. and Ho, 

T.X.2020. Nonlinear Nu-

merical Model of Post-

Tensioned Elastic Rock-

ing Panels for Application 

in Building Structural 

Analysis. Journal of 

Structural Engineering, 

146 (2),. 

FEM Esittää tarkennettu FE-

menetelmä (4-node), 

jota voidaan soveltaa 

mitoituksessa 

Simulaatiot ja teorian 

johtaminen sekä to-

dentaminen 

Esitetty siirtymätilassa 

olevan seinän teholli-

sen poikkileikkauksen 

mukainen mitoitusperi-

aate. MUTTA vaikka se 

olisi tarkka on se nykyi-

sellään työläs. 
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Sun, X., He, M., Li, Z. and 

Lam, F.2020. Seismic 

performance of energy-

dissipating post-ten-

sioned CLT shear wall 

structures I: Shear wall 

modeling and design pro-

cedure. Soil Dynamics 

and Earthquake Enginee-

ring, 131 106022. 

FEM Esitettää mitoitusperi-

aatteet vaimentimilla 

yhdistetyille seinille 

(UFP ja kitkavaimenti-

met) 

Simulaatiot ja teorian 

johtaminen sekä to-

dentaminen 

OpenSees mallinnus-

periaatteet sekä las-

kentaperiaatteet yhdis-

tetyille seinille 

Van de Kuilen, J. and Xia, 

Z. 2014.Lateral Behavior 

Of Post-Tensioned Cross 

Laminated Timber Walls 

Using Finite Element 

Analysis.World Confer-

ence on Timber Engi-

neering. 2014.World 

Conference on Timber 

Engineering,. 

FEM Esittää FEM mitoituk-

sen periaatteet, jossa 

CLT levy käsitetellään 

elastisena eikä jäyk-

känä levynä. 

Simulointi  Esitetty kuvitteellisen 

CLT kohteen FEM mi-

toituksen kulku sekä 

tulokset 
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Wilson, A.W., Motter, 

C.J., Phillips, A.R. and 

Dolan, J.D.2019. Model-

ing techniques for post-

tensioned cross-lami-

nated timber rocking 

walls. Engineering Struc-

tures, 299-308. 

FEM Esittää yksinkertais-

tettu FE-menetelmä, 

jota voidaan soveltaa 

mitoituksessa 

Testaus, simulaatiot ja 

teorian johtaminen 

sekä todentaminen 

Yksinkertaistettu FE- 

menetelmä, joka ei ole 

niin raskas kuin aikai-

semmat FE-menetel-

mät 
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Liite 17. Tutkimusaineiston kuvaus, luokitus ”Patentit” 

 
 

Tekijä (t), julkaisu-

vuosi, aineiston nimi 

Luoki-

tus 

Tutkimuksen tarkoitus/ta-

voite 

Menetelmät Keskeiset tulokset 

Corrosion condition 

evaluation and corrosion 

protection of unbonded 

post-tension cables in 

concrete structures. 

Patentit Kuvata järjestelmän toi-

minta sekä periaatteet 

  

Engineered wood con-

struction system for high 

performance structures. 

Patentit Kuvata järjestelmän toi-

minta sekä periaatteet 

 
Osoitettu järjestelmän toi-

mintaperiaatteet 

Hold down system. Patentit Kuvata järjestelmän toi-

minta sekä periaatteet 

 (SFS-EN 1995-1-1 2014) Osoitettu järjestelmän toi-

mintaperiaatteet 
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Liite 18. Jälkijännitettyjen seinämäisten puurakenteiden suunnitteluopas 

 

 

 

Kuvan lähde: A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
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PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELUOPAS 

Mika Keskisalo 
2020 

Asiasanat: jälkijännitetty, suunnitteluohje, puurakenteet, jälkijännitetyt rakenteet, 
CLT, LVL 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä suunnitteluoppaassa on koottuna systemoidun kirjallisuuskatsauksen avulla saatu 

tieto- ja menetelmät suunnittelijoille käyttökelpoiseen muotoon, jotta menetelmiä voidaan 

soveltaa paremmin käytännön suunnittelutyössä. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on 

ollut tällöin löytää jälkijännitettyjen seinämäisten puurakenteiden toteutukseen liittyvää ajan-

kohtaisinta tutkimustietoa, jotka ovat hyödynnettävissä kyseisten rakenteiden suunnitteluun 

sekä toteuttamiseen.  

 

Tämä opas on osa ” Jälkijännitettyjen seinämäisten puurakenteiden suunnittelu: Systemoitu 

kirjallisuuskatsaus” opinnäytetyötä, josta on löydettävissä tarkennettua tietoa mitoitusperi-

aatteiden osalta. Rakennusvalvonnan paikallista hyväksyntää varten kyseinen opinnäytetyö 

sisältää myös tiedot jälkijännitettyjä järjestelmiä käyttävistä toteutetuista kohteista sekä vaa-

timuksenmukaisuutta varten olevan ASCE mitoitusohjeiden tiedot.  

 

Oppaassa olevat tiedot onkin koottu kyseisestä opinnäytetyöstä siinä esiintyvässä muodos-

saan. Ainoat muutokset kyseiseen opinnäytetyöhön ovat, että tietoa on pyritty tiivistämään 

alkuperäiseen nähden. Viitattaessa tämän oppaan tietoihin tulee lähdetietona käyttää ky-

seistä alkuperäistä opinnäytetyötä.  
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2 Jälkijännitysjärjestelmän toimintaperiaate 

 

Jälkijännitysjärjestelmässä voimansiirtoreittinä toimii tartunnaton tai tartunnallinen jännete-

räs (punos tai tanko), johon aiheutetaan jännitystila esim. jännitystunkin avulla. Jännitettä-

essä jänneteräs viruu ja poikkileikkaus tulee vedetyksi. Voima välittyy jännitetyltä jännete-

räkseltä ankkurointikappaleen välityksellä kantavalle rakenneosalla. Tällöin voimat välittyvät 

suoraan jänneteräksen kautta perustusrakenteille ilman välillistä voimansiirtoreittiä. Jälkijän-

nitetyillä järjestelmillä vetovoimia vastaan käytetään jänneterästä, joka kuormittaa raken-

nusosaa jänneteräkseen vaikuttavan jännitysvoiman suuruudella. Seinän juuressa vaaka-

voimia vastaanottavat tällöin erilliset kiinnitysosat, leikkausosat, vaimentimet sekä kitkavoi-

mat. Jänneteräksen poikkileikkausta ei huomioida tällöin vaakavoimia ja leikkausta vastaan-

ottavana rakenteena mitoituksessa (KUVA 8). (Sun ym. 2020, 1-2) Liittimiin perustuvissa 

kiinnitystavoissa siirtymät aiheutuvat liittimien muodonmuutoksista, joka määritetään liitti-

mien siirtymäkertoimen (Kser) avulla.  

 

 

2.1 Tar-

tunnalliset, 

tartunnattomat sekä ulkopuoliset jännitysjärjestelmät 

 

Useimmin puhuttaessa jännitetyistä rakenteista voidaan ne ymmärtää rakenteina, joissa pu-

nokset siirtävät jännitysvoiman esim. betonirakenteella tartunnan avulla tai ankkuroinnin vä-

KUVA 86 Vasemmalla perinteinen järjestelmä ja oikealla jälkijännitysjärjes-

telmä (muokattu lähteestä (Sun ym. 2020, 4) 
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lityksellä. Tällöin puhuttaessa tartunnattomista järjestelmistä ei tartuntaa päästetä muodos-

tumaan rakenteen sekä jänneteräksen välille rakenteen käyttöiän aikana. Tällöin rakenteen 

sekä jänneteräksen välillä voi tapahtua liikettä. Sen sijaan tartunnallisissa järjestelmissä 

käytetään tartunnan saamiseksi juotosvalua (esim. betoni tai epoksi), joka tehdään jännete-

rästen jännitystyön jälkeen. Juotosvalun kuivaessa ja kovettuessa toimii jälkijännitetty tar-

tunnallinen rakenne yhtenäisenä rakenteena (monoliittisena). Tällöin voidaan puhua myös 

tartunnallisten ja tartunnattomien olevan sisäisiä järjestelmiä ollen sijoitettuna rakenteeseen. 

Ulkoiset järjestelmät koostuvat sen sijaan jänneteräksistä, jotka on sijoitettu rakenteen ulko-

puolelle.  (Post-Tensioning Institute 2006, 59-61) 

 

KUVA 87 Termien selitykset 

 

Kyseiset järjestelmät voidaan toteuttaa käyttäen, joko jännelankoja, punoksia (KUVA 11) tai 

jännetankoja käyttäen. Tässä tutkimuksessa käytetään tekstissä näihin viitatessa yleisesti 

näiden osalta ”jänneteräs” termiä. Jännitysmenetelmissä on kuitenkin eroavaisuuksia niiden 

käyttötarkoituksen mukaan ja tunnetuimpia niistä ovat alla olevat.  

-Freyssinet 

-Gifford-Burrow C.C.L Standard 

-Dywidag/Dividag 

-Gifford-Udall 

-Hoyer 

-Lee-McCall/ Macalloy 

-Magnel Blaton 

-P.S.C Monowire 
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Jälkijännitettyjen rakenteiden osalta yleisimmin käytettyjä järjestelmiä systemoidun kirjalli-

suuskatkauksen perusteella ovat alla olevat ja puurakenteiden osalta Dywidag järjestelmä 

on yleisin tutkimusaineistossa esiintyvä.  

-Freyssinet 

-Magnel Blaton 

-Gifford-Udall 

-Lee-McCall/ Macalloy (yleinen puurakenteilla) 

-Dywidag/Dividag (yleinen puurakenteilla) 

 

Jännitys voidaan muodostaa jänneteräkseen joko jännitystunkin avulla hydraulisesti tai me-

kaanisesti (yleisin), elektorisella jännityksellä (jänneteräksen lämmitys) tai kemikaalisella 

jännityksellä (paisuva sementti). Tässä tutkimuksessa ei käsitellä seikkaperäisemmin eri 

jännitysmenetelmiä vaan pääpaino kohdistuu jännitystunkin avulla jännitettäviin jälkijänni-

tysjärjestelmiin mm. Dywidag ja Lee-McCall(Macallot. Kyseisissä järjestelmissä jänteet 

koostuvat yksittäisistä jänneteräksistä, jotka jännitetään yksittäin. 

 

 

2.1.1 Jänneteräkset 

 

Jälkijännitysjärjestelmissä käytetään yleensä, joko seitsemän lankaista säiettä tai jänne-

tankoa. Säikeiden ja punosten materiaalina käytetään vähäisesti relaksoituvaa tai normaa-

listi relaksoituvaa korkealujuusterästä. Jännetangot ovat kylmämuovattua korkealujuuste-

rästä ollen joko kierteitettyä tai sileää tankoa. Sileiden tankojen tapauksessa on pää kier-

teitetty. Punosten ja säikeiden ankkurointi muodostuu ankkurointilevyjen sekä kiilojen yh-

teistoiminnasta ja jännetankoilla ankkurointilevyn sekä ankkurointimutterin kautta.  (Post-

Tensioning Institute 2006, 74)  
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KUVA 88 Rajatilojen muodostuminen jälkijännitetyillä seinärakenteilla käytettäessä a.) jäl-

kijännitettyjä jännetankoja b.) jälkijännitettyjä jännepunoksia  (Chancellor ym. 2014, 530) 

 

Suunnittelun näkökulmasta säikeiden/ punoksien myötääminen tapahtuu sitkeämmin kuin 

jännetankoilla rajatilojen näkökulmasta ja rajalliset vahingot esiintyvät varhaisemmassa 

vaiheessa, mutta toisaalta merkittävät rakenteelliset vauriot esiintyvät yhtä aikaa myötöra-

jan saavuttamisen kanssa. Jännetankoilla saavutetaan myötöraja aikaisemmilla materiaa-

lin osalta, mutta ennen myötäämistä vahingot ovat pienempiä seinärakenteelle. Vaurioita 

alkaa esiintyviä myöhäisemmässä vaiheessa siirtymätilaa (drift). Merkittävien rakenteellis-

ten vaurioiden muodostuminen tapahtuu kumpaakin punosta tai jännetankoa käytettäessä 

lähes samansuuruisella vaakavoimalla ja siirtymällä. (KUVA 12).  
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3 JÄLKIJÄNNITETTYJEN PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU 

 

Käyttörajatilassa (KRT) sekä murtorajatilassa (MRT) kantavat rakenteet eivät vahinkoitu 

vaan vaurioita kärsivät heikoimmat rakennejärjestelmän osat kuten mm. vaimentimet, jotka 

myötäävät sitkeällä murtotavalla suojellen vahvempia rakenneosia kuten puurakenteita 

sekä jänneteräksiä vaurioilta. Suuren voimakkuuden maanjäristystilanteessa tai siirtymien 

kasvaessa voi esiintyä paikallista puristuskapasiteetin ylittymistä seinien alapään nurkka-

alueilla, mutta muilta osin rakenneosien kuten jänneterästen tulisi toimia elastisella alueella.  

 

Vaimentimien ja jänneterästen yhteistoimintaa voidaan kuvata pystyssä pitävän kokonais-

momenttikapasiteetin kautta (Mpt (jälkijännityksen momenttikapasiteetti) +Ms (vaimentimien 

momenttikapasiteetti)). Rakenteen toiminnan kannalta tätä palautumiskykyä kuormituksen 

jälkeen voidaan kuvata jälkijännitysjärjestelmän momenttikapasiteetin suhteella kokonais-

momenttikapasiteettiin (kaava 1) tästä suhdeluvusta voidaan käyttää nimitystä rakenteen 

palautumisen suhdeluku (β re-centering ratio).  

 

Suhdeluvun on oltava β≥0,55 ja tyypillisesti kyseisen arvon tulisi olla välillä 0,6 ja 1,0, kun 

β=1,0 tarkoittaa se, ettei seinärakenteessa ole erillisiä vaimennusosia vaan seinärakenne 

on ainoastaan jälkijännitetty. (Henry ym. 2011, 3; Granello, Gabriele ym. 2020) Seinä pystyy 

palautumaan alkuperäiseen kuormittamattomaan tilanteeseen, kun momentinsuhdeluku 

kerroin λ (moment contribution ratio) on suurempi kuin λ≥1,15 NZS3101 Appendix B mukaan 

(kaava 2), jolloin vaimentimien osuus seinän kokonaismomenttikapasiteettiin ei saa olla liian 

suuri. Jos vaimentimien momenttikapasiteetti on liian suuri seinän pystykuormien sekä jäl-

kijännityksen osuuteen ei seinän palautumista tapahdu.  (Henry ym. 2011, 3; Iqbal, A. ym. 

2015, 386) 
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 β =
Mpt

Ms +MPt
 (186) 

 λ =
Mpt +MN

Ms
≥ 1,15 (187) 

 

missä β rakenteen palautumisen suhdeluku (re-centering ratio) 

 λ momentinsuhdelukukerroin (moment contribution ratio) 

MPt jälkijännityksen aiheuttama pystyssä pitävä momentti 

MS vaimentimien aiheuttama pystyssä pitävä momentti 

MN pystykuormien aiheuttama pystyssä pitävä momentti 

 

 

3.1.1 Kuormat ja kuormitusyhdistelmät 

 

Kuormitusyhdistelmät voidaan määrittää standardin SFS-EN 1990 ja ”Liite A” mukaisesti. 

Kuormat voidaan sen sijaan määrittää SFS-EN 1991-1-1 mukaisesti. Suomen rakentamis-

määräyskokoelman asettamat kansalliset suositukset tulee huomioida ”Rakenteiden lujuus 

ja vakaus: Rakenteiden kuormat sekä Kantavien rakenteiden suunnitteluperusteet” mukai-

sesti.  Esijännitysvoimat voidaan sisällyttää kuormayhdistelmiin SFS-EN 1990-1-1 kohdan 

A2.3.1(8) ja standardien EN1992 sekä EN1993 mukaisesti. Osavarmuusluvun arvo (γP) voi-

daan määrittää kansallisessa liitteessä tai hankekohtaisesti riippuen jännittämistavasta, esi-

jännitysvoiman luokituksesta (välitön vai välillinen), rakenteen analyysimenetelmästä tai 

siitä onko esijännitysvoima luonteeltaan edullinen tai epäedullinen sekä luonteeltaan mää-

räävä vai muu samanaikainen kuorma. Jännevoiman mitoitusarvo voi perustua jännevoiman 

keskiarvoon. (SFS-EN 1990, 112–113).  

 

Rakenneanalyysi tulee suorittaa ottaen huomioon mitoitustilanteet niin tilapäisessä raken-

nusvaiheessa kuin rakentamisen päättymisen jälkeen vallitsevassa normaalissa käyttötilan-

teessa. Tilapäinen rakennusvaihe sisältää niin rakennusprosessin asennuksen, jännittämis-

työt sekä rakenteen geometrian luomisen niin, että saavutetaan haluttu geometrinen muoto 

sekä pysyvien jännitysten jakaantuminen täyttäen käyttö- ja murtorajatilan ehdot kaikkien 

mitoitustilanteiden osalta.  Tilapäisessä rakennusvaiheessa laskelmat tehdään käyttäen 
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ominaisarvoja mm. pysyvien kuormien osalta ja esijännityksen osavarmuusluvun (γP) suo-

situsarvo on 1,0. (SFS-EN 1993-1-11, 28).  

Rakennusvaiheen aikaiselle tilanteelle voidaan käyttää osavarmuusluvun γGy suositeltuina 

arvoina SFS-EN 1993-1-11 mukaisesti: 

γG= 1,10 ensimmäisen punoksen asentaminen, kun asentaminen tapahtuu pu-
nos punokselta lyhyenä aikana (vain muutama tunti) 
γG= 1,20 muiden punosten asentaminen 
γG = 1,00 suotuisille vaikutuksille. 
(SFS-EN 1993-1-11, 18) 

 

Normaalisti vallitsevassa mitoitustilanteessa omasta painosta aiheutuva pysyvä kuorma ”G” 

ja esikuormista aiheutuvat mm. jälkijännitysvoimat ”P” voidaan yhdistää yhdeksi pysyväksi 

kuormaksi ”G+P”, johon sovelletaan osavarmuuslukuja γG. (SFS-EN 1993-1-11, 14,28). Ky-

seisessä mitoitustilanteessa käyttörajatilan kaikille osavarmuusluvuille (γ) käytetään arvoa 

1,0 (SFS-EN 1990, 121). Murtorajatarkastelussa osavarmuuslukuna käytetään γG,sup kun 

pysyvän kuorman ja muuttuvan kuorman vaikutukset ovat epäedullisia ja kun kyseessä ovat 

edulliset vaikutukset käytetään osavarmuuslukua γG,inf. Muodonmuutoksista aiheutuvat epä-

lineaariset vaikutukset, joilla on merkittävä vaikutus käytön aikana, tulee ottaa huomioon 

mm. rakenteen epätarkkuuksien takia (SFS-EN 1993-1-11, 28–30). Paikallisia vaikutuksia 

tarkasteltaessa voidaan käyttää arvoa γP,unfav=1,2 paikallisille vaikutuksille joita ovat esimer-

kiksi ankkurointialueet. (Suomen Betoniyhdistys ry 2017, 10) 

 

Käyttörajatilassa rakenneosan tai rakennuksen vaakasiirtymiä tai stabiliteettia arvioitaessa 

tulisi käyttää jälkijännitysvoiman osalta todellisia jännityshäviön jälkeisiä jännitysvoimia. Täl-

löin käyttörajatilan ehtona voidaan pitää, että ”P” jännitysvoimana käytetään laskennallista 

lopullista jännitysvoimaa ”P- ΔP” tai jälkijännitysjärjestelmän lopullista arvioitua hankekoh-

taista osavarmuusluku γP= γG,inf =0,7 (jännityshäviöt max. 30 % jättövoimasta kts. kohta 

”17.1 Jännityshäviöiden arviointi”). Murtorajatilassa voidaan käyttää jännitysvoimana ”P” jät-

tövoiman arvoa ilman erillisten rakenneratkaisujen osoittamista.  Ehdoksi muodostuu tällöin 

käyttörajatilan osalta Psuositeltu= min. (0,7*P; ”P- ΔP”). Jos voidaan osoittaa rakenneratkai-

suin, että merkittäviä jännityshäviöitä ei synny jännitystyön jälkeen rakennuksen käytön ai-

kana, voidaan edullisesti vaikuttavassa tapauksessa jännitysvoimana käyttää ”P” jättövoi-

man arvoa sekä osavarmuuslukuna γP=0,9 niin käyttö- ja murtorajatilassakin. Tällöin suosi-

tuksena on, että osavarmuusluku edullisille vaikutuksille olisi 0,7≤γG,j,inf≤0,9. 
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3.1.2 Puurakenneosien mitoitus murto- ja käyttörajatilassa 

 

Rakenneosien mitoitus voidaan suorittaa rankarunkoisilla seinärakenteilla sekä lujuusomi-

naisuuden mitoitusarvojen osalta normaaliin tapaan SFS-EN 1995-1-1 mukaisesti. Massii-

vipuurakenteilla kuten CLT:llä mitoitus voidaan suorittaa RIL-205-1-2017 ja lisäohjeiden mu-

kaisesti. Seinärakenteet voidaan mitoittaa käyttäen kaistamenetelmää yhden metrin levyi-

sinä huomioiden pistemäisten kuormien todelliset kuormien jakautumisen kuormituslevey-

det. Tarkempia tietoja mitoituksen kulusta laskuesimerkkeineen on löydettävissä teoksista 

”Swedish Wood- The CLT Handbook CLT Structures-facts and planning” sekä ”proHolz 

Cross-Laminated Timber Structural Design Volume 1 (2014) ja 2 (2018)”.  

 

LVL-massiivipuurakenteiden osalta voidaan käyttää Gamma-menetelmää tai yksinkertais-

tettua mitoitusmenetelmää riippuen viilunippujen kerrannaisten ladonnasta. Jos kaikki viilu-

niput sekä viilut ovat samansuuntaisia sekä sisältävät saman LVL- luokan tuotteita esim. 

LVL C sekä LVL G (entinen LVL-X tai Kerto-Q) seinärakenteilla voidaan laskenta suorittaa 

käyttäen homogeenisen kappaleen mitoitusperiaatteita käyttäen mm. nurjahdustarkaste-

lussa koko kappaleen poikkileikkausta.  

 

Kyseisillä Eurokoodien mukaisilla menetelmillä laskettaessa tulisi jännitysvoiman epäkeski-

syys huomioida niin, että suunnittelija arvioi mahdollisen jännitysvoimalinjan sijaintipoik-

keaman suhteessa seinäelementin neutraaliakseliin. Sijaintipoikkeamat voivat johtua niin 

ohjuriurien toteutustavoista ja toleransseista, työmaa-aikaisista toleransseista sekä ankku-

rilevyn sijoituksesta.  

 

Suositusarvona on käyttää alustavana epäkeskisyytenä 20 mm tai hw/4 (hw=elementin pak-

suus). Jos käytetään tarkempia toleranssiluokkia tai väljää varauskoloa/ohjuriuraa jännete-

räksen kohdalla voidaan hankekohtaisesti käyttää pienempiä arvoja. Kyseiset epäkeskisyy-

det huomioidaan seinän nurjahduksessa taivutusmomenttina yhdessä mm. jännitysvoiman 

sekä ohjuriuran suoruuspoikkeaman aiheuttaman taivutusmomentin kanssa. Murtorajati-

lassa tulisi käyttää jännitysvoiman arvona suunnitelmissa mainittua jättövoiman arvoa osa-

varmuusluvulla huomioituna. Käyttörajatilassa voidaan käyttää jännityshäviöt huomioivaa 
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jännitysvoimaa. Onnettomuustilanteen tarkastelu seinärakenteille sekä kiinnitysosille mm. 

ankkurointiosat tulisi suorittaa käyttäen jänneteräksen jännitysvoimana myötörajan ominai-

sarvon mukaista kestävyyttä (Fuk). Tällä varmistetaan, että jänneteräs myötää ennen kanta-

via rakenneosia. Kyseiset suositukset ovat tutkimusaineiston sekä suunnittelutyön pohjalta 

laadittuja havaintoja.  

 

3.1.3 Jänneterästen mitoitus murto- ja käyttörajatilassa 

 

Jänneteräksen keskimääräisenä tiheytenä voidaan käyttää 7850 kg/m3. Yleisesti lankojen 

kimmokertoimen arvona langoilla ja tangoilla Ep= 205 GPa ja punoksilla 195 GPa ellei käyt-

töselosteessa jänneterästen osalta mainita toisin.  (Liikennevirasto 2017) Vedetyt rakenne-

osat voidaan jakaa standardin EN1993-1-11 mukaisiin ryhmiin (TAULUKKO 10). 

 

TAULUKKO 27 Vedettyjen rakennusosien ryhmät (SFS-EN 1993-1-11, 6) 

 

 

Vedettyjen rakenneosien (jänneteräkset) osalta on varmistuttava, että murtorajatilassa 

(ULS) aksiaalisen voiman mitoitusarvo ei ylitä vastaavaa vetokestävyyden mitoitusarvoa 

standardien EN 1993-1-1 tai EN 1993-1-4 sekä teräslajin mukaan. Esijännitetyillä tangoilla 

sekä ryhmiin B ja C kuuluvilla rakenneosilla tulee olla voimassa kaavan (3) mukainen ehto 

(SFS-EN 1993-1-11, 30).  

 

 
FEd
FRd

≤ 1 (188) 

 

missä: FEd aksiaalisen voiman mitoitusarvo 
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 FRd  vetokestävyyden mitoitusarvo 

 

Vetokestävyyden mitoitusarvo FRd määritetään kaavan alla olevan kaavan 4 mukaisesti 

(SFS-EN 1993-1-11, 32) 

 

 

 

(189) 

 

missä:  Fuk  murtolujuuden ominaisarvo 

Fk  TAULUKKO 11 mukainen kokeisiin perustuva vedetyn rakenne-

osan lujuuden mitoitusarvo 

 γR jänneteräksen osavarmuusluku, toteutusluokka 3 γR=1,1, toteutus-

luokka 2 γR=1,15 (suositeltava), onnettomuustilanne/palotilanne 

γR=1,00  (Liikennevirasto 2017, 24) 

  

TAULUKKO 28 Vedettyjen rakenneosien vetolujuuden ominaisarvo Fk (SFS-EN 1993-1-11, 

32) 

 

 

Murtolujuuden ominaisarvo määritetään kaavalla 5 esijännitetyille tangoille ja ryhmän C ve-

detyille rakenneosille. (SFS-EN 1993-1-11, 32) 

 

 Fuk = Amfuk (190) 

 

missä: Am metallisen osan poikkipinta-ala 

fuk tangon, lankan tai (esijännitetyn) punoksen vetolujuuden ominai-

sarvo kyseeseen tulevan standardin mukaan 
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Ryhmän B vedetyille rakenneosille Fuk lasketaan kaavalla 6. (SFS-EN 1993-1-11, 32) (SFS-

EN 1993-1-11, 34) 

 Fuk = 𝐹min𝑘𝑒 (191) 

 

missä: Fmin vähimmäismurtokuormitus,  

määritetään standardin EN12385-2 ja kaavan 7 mukaan 

ke häviökerroin kts. TAULUKKO 12  

 

 F𝑚𝑖𝑛 =
K𝑑2𝑅𝑟
1000

 (192) 

 

missä: K murtokuormituskertoimen minimiarvo 

 d köyden nimellinen halkaisija (mm) 

 Rr köyden lujuusluokka N/mm2 

 

TAULUKKO 29 Häviökerroin ke (SFS-EN 1993-1-11, 34) 

 

 

Käyttörajatilassa (KRT) jänneteräksen jännitys- ja venymätasot eivät saa ylittää raja-arvoja. 

Venymien rajoittamisella pyritään siihen, että korroosionestojärjestelmiä ei vaurioitettaisi 

sekä, että voidaan ottaa huomioon väsymiseen liittyvät epävarmuudet. Jännitysrajat suh-

teutetaan murtolujuuteen (σuk) kaavan 8 mukaan. (SFS-EN 1993-1-11, 42) 

 

 σuk =
Fuk
Am

 (193) 
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Jännitysrajoina rakennusvaiheessa ja asennusvaiheessa (fconst) voidaan pitää ensimmäis-

ten vedettyjen rakenneosien (jännitys kestää vain muutamia minuutteja) 0,6 𝜎𝑢𝑘. Käyttöolo-

suhteet (fSLS) voidaan määrittää väsymisen suhteen, kun taivutusjännitykset otetaan huomi-

oon jännitysrajana 0,5 𝜎𝑢𝑘. Kun taivutusjännityksiä ei oteta huomioon jännitysrajana on 

0,45 𝜎𝑢𝑘. (SFS-EN 1993-1-11, 42) 

 

Muodonmuutoksen εud ylärajana on 2 %, jos jänneteräksen myötölujittumista käytetään mi-

toituksessa. Todellinen murtovenymä tulee selvittää jänneteräksen valmistajalta. Jos tietoa 

ei ole saatavilla käytetään murtovenymän osalta arvo 8 %  (Suomen Betoniyhdistys ry 2017, 

14) 

 

Suurin jännittämisvoima (Pmax) jänneteräksen aktiivisessa päässä saa olla enintään alla ole-

van kaavan 9 mukainen 

 

 Pmax =
Ap

σp,max
 (194) 

 

missä Ap jänneteräksen poikkileikkauspinta-ala 

 σ(p,max) jänteeseen vaikuttava suurin jännitys 

  min (0,8fpk; 0,9 fp0,1k) 

 

Jänteessä vaikuttava mitoitusjännitysvoima (Fyd,γ jättövoima),jota käytetään tulevissa kap-

paleissa on tällöin kaavan 10 mukainen. Käytettäessä esim. geopuolella käytössä olevia 

jänneteräksiä käytetään niissä ETA:ssa mainittua suurinta sallittua mitoitusjännitysvoimaa 

(Pm0,GEO).  

 

 𝐹𝑦𝑑,𝛾 = 𝐴𝑝𝐹𝑅𝑑 (195) 
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4 Korroosion kehittyminen  

 

Jälkijännitetyillä tartunnattomilla jänneteräksillä ympäristön korroosiovaikutus tulee ottaa eri-

tyisesti huomioon, jos suojaputken, ohjuriurien- tai reikien täyttöä tai valuja ei käytetä. Eten-

kin jännitetyillä rakenteilla on kiinnitettävä huomiota tehollisen poikkileikkausalan pienene-

miseen yleisen korroosion ja pistekorroosion takia. Poikkileikkausalan väheneminen johtaa 

nettojännitysten lisääntymiseen jänneteräksessä ja mahdollisesti paikalliseen myötäämi-

seen tai murtoon. Korroosion vaikutukset ovatkin suurempia käytettäessä jännepunoksia, 

jotka muodostuvat pienemmän poikkileikkausalan punotuista lankoista. Kyseiset langat me-

nettävät suhteessa suuremman poikkipinta-alan kuin jännetangot samoilla korroosiono-

peuksilla. Säikeillä ja punoksilla onkin merkittävämpää huolehtia korroosiosuojauksesta kuin 

jännetangoilla, joissa korroosio voidaan huomioida poikkileikkauksessa korroosion kehitty-

mistä arvioitaessa. Korroosiovauriot voivat johtaa myös äkillisiin hauraisiin murtotapoihin 

jänneteräksillä. Korroosion kehittymiseen voidaan vaikuttaa niin käyttöolosuhteilla, käsitte-

lyllä, suunnittelulla kuin toteutuksellakin. (ACI 2001, 5)  

 

Jänneteräksien korroosionkehittymistä voidaan tarkastella käyttöluokkien sekä ilmaston ra-

situsluokkien kautta.  Puurakenteiden EN1995-1-1 standardissa käyttöluokat jaetaan kol-

meen pääluokkaan, jotka on tarkoitettu pääasiassa lujuusarvojen jaottelua varten sekä ym-

päristöolosuhteita vastaavien muodonmuutosten laskemiseen. (EN1995-1-1, 23) Käyttö-

luokkaan 1 luetaan myös rakenteet, jotka sijaitsevat lämpöeristekerroksessa ja palkit joilla 

vetopuoli on lämmöneristeet sisällä.  (Puuinfo 2020, 15)  

 

Sisäosan ollessa osittain suojattu ulkoympäristöltä voidaan korroosiorasitusten olettaa ole-

van samat kuin rakennusta ympäröivästä ilmatilasta. Toisaalta rakenteiden viileämmillä alu-

eilla korroosiorasitukset voivat olla suurempia johtuen kausittaisesta kondensoitumisesta. 

Korroosionesto ei kuitenkaan nähdä tarpeelliseksi sisällä olevissa rakennusten rakenteissa 

EN1993-1-1 mukaan, jos sisätilan suhteellinen kosteus on enintään 80 %. (EN ISO 12944-

2:2017, 8, 13; EN1993-1-1, 29) Sisäilman syövyttävyyden tarkempi määritys ja arviointi voi-

daan suorittaa myös EN ISO 11844-1,  EN ISO 11844-2 ja EN ISO 11844-3 mukaisesti.  
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Ontelomaiset rakenneosat, jotka ovat ilmatiiviisti suljettuja ja luoksepääsemättömiä, ei ole-

teta olevat alttiina minkäänlaiselle sisäpuoliselle korroosiolle. Tiiviit suojakotelot, joita ava-

taan satunnaisesti ovat alttiina vähäiselle korroosiorasitukselle. Tällöin kotelo- ja ontelora-

kenteiden suunnittelussa tulee varmistaa niiden ilmatiiveys, koska muutoin kosteutta voi 

imeytyä pysyvästi sisään ja tällöin sisäpinnat on suojattava. Kondensoitumista on havaittu 

sellaisissakin koteloissa, joissa on tiiviiksi suunniteltu suljenta. Kotelo- ontelorakenteet, jotka 

eivät ole kaikilta sivuiltaan suljettuja on korroosiota odotettavissa huomioiden ilmatilakorroo-

siovaikutusluokka.  (EN ISO 12944-2:2017, 13) 

  

Jänneteräksillä huomioitavia korroosiomuotoja ovat pistekorroosio, vetyhaurastuminen, jän-

nityskorroosio sekä korroosioväsyminen. Näiden lisäksi voi esiintyä jänneteräksen väsymis-

rasitusta syklisen kuormituksen takia. Korroosion osalta jänneteräksillä kaikkia korroo-

siomuotoja ei voida havaita päällepäin ja vauriot tapahtuvat hauraalla murtotavalla, johon 

liittyy pientä venymää ennen murtoa. Vaikka kyseisistä korroosiomuodoista johtuvia raken-

teellisia vaurioita on suhteellisen vähän on tärkeää, että suunnittelija on tietoinen ympäris-

töolosuhteista, jotka johtavat niiden esiintymiseen ja arvioi korroosiosuojausmenetelmien 

tarpeen tuote- sekä tapauskohteisesti.  (ACI 2001, 5) 
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5 JÄNNITETTYJEN PUURAKENTEIDEN MITOITUSPERIAATTEET 

 

Yksinkertaistetussa mitoituksessa seismiset kuormat eivät ole mitoittavia kuormia vaan mi-

toittavaksi kuormiksi muodostuvat mm. tuulikuormat. Tällöin jäykistysseinille kertyvät kuor-

mitukset voidaan määrittää käyttäen yleisiä jäykistyslaskennan periaatteita jäykän, jousta-

van tai osittain jäykän välipohjan sekä seinien pituuksien ja jäykkyyksien suhteessa. Aineis-

tossa mainitaankin näiltä osin, että jälkijännitettyjen seinien mitoituksessa voitaisiin noudat-

taa vähäisesti tai kohtalaisesta seismistä toimintaa kokevien alueiden mitoitusperiaatteita 

jälkijännitetyille puurakenteille myös ei seismisillä alueilla.  

 

 

KUVIO 89 Yksinkertaistetun mitoituksen kulku muokattu lähteestä (Kovacs, M. & Wiebe 

2016, 4) 

 

Lukijaa pyydetään tutustumaan tarkemmin jälkijännitettyjen puurakenteiden seismiseen mi-

toitukseen Sartin väitöskirjan kautta (Sarti 2015) sekä seismisten mitoitusmenetelmien eroi-

hin Foxin, Sullivanin ja Beyer artikkelin kautta (Fox ym. 2014). 

 

5.1 Yksittäisen jälkijännitetyn seinän mitoitus 

 

Yksittäinen jälkijännitetty seinä voidaan mitoittaa käyttäen ”Modified Monolithic Beam Ana-

logy (MMBA)” (Sarti, Francesco 2015; Ganey 2015) tai Winkler Spring Analogy (WSA) 
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(Newcombe, M. P. 2015; Kovacs & Wiebe 2016; Kovacs, Michael A. 2016) mitoitusmene-

telmillä. Kyseisten mitoitusmenetelmien osalta muodostuu eroja siinä, miten seinän juuren 

tuen jäykkyys sekä seinän toiminta määritetään. WSA menetelmällä tuen jäykkyys muo-

dostetaan seinän materiaaliominaisuuksien sekä suunnittelun ja analyysien pohjalta. MBA 

menetelmässä sen sijaan tuen jäykkyyden määritys perustuu kokeelliseen dataan. Kovacs 

on myös muiden tutkijoiden kuten Newcomben lisäksi tuonut esille huomioita menetelmien 

osalta. Yhtenä huomiona on, että vaikka kummassakin menetelmässä käytetään jousia tu-

kien jäykkyyden määrittämiseksi antaa WSA huomattavasti suurempia arvoja jännityksille 

seinän juuressa MMBA: han verrattuna. Osasyynä tähän voidaan nähdä, että MMBA me-

netelmä aliarvioi puun jännityksen sekä viruman johtuen suuremmasta tehollisesta jousen 

pituudesta tukien jäykkyyden määrityksessä. (Kovacs 2016, 23,73)  Suunnittelija voikin va-

lita kumpaa menetelmää hän käyttää jälkijännitettyjen seinämäisten puurakenteiden mitoi-

tuksessa. 
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5.2 Modified Monolithic Beam Analogy (MMBA) ja WSA (Wingler Spring Analogy) 

prosessikaaviot 

 

 

KUVIO 18 Momenttikapasiteetin määrittäminen MMBA menetelmällä  (Sarti 2015, 277) 

 

KUVIO 19 WSA mitoitusprosessin kuvaus  (Kovacs, Michael 2016, 51) 
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5.3 Alustavan pystyssä pitävän momentin arviointi 

 

Jotta seinäelementin alareunaan voi syntyä rako tulee kaatavien voimien olla suurempia 

kuin pystyssä pitävien voimien. Jos kaatavat voimat pystytään kumoamaan pystyssä pitä-

villä voimilla ei rakoa synny ja seinä käyttäytyy mastoseinän tapaan. Pystyssä pitävät voimat 

koostuvat niin aksiaalisista pysyvistä kuormista (N) kuin jännitysvoimista (P). Aksiaalisten 

pysyvien kuormien resultantin sijaintina oletetaan olevan seinän puoliväli leveyssuunnassa 

(h/2). Pystyssä pitävien voimien (Mdec) suuruus voidaan arvioida tällöin kaavalla 11. 

 

 
𝑀𝑑𝑒𝑐 =

𝑍

𝐴
(𝑇𝑝𝑡0 + 𝑁)  

𝑀𝑏 ≤ 𝑀𝑑𝑒𝑐 =
𝑍

𝐴
(𝑇𝑝𝑡0 + 𝑁) (mitoitustilanne)  

(196) 

 

missä Mdec pystyssä pitävä momentti, seinän alareuna puristettu 

 Mb seinän alapäässä vaikuttava momentti 

Z=W=Wel taivusvastus suorakaiteen muotoisilla kappaleilla bh2/6 tai I/y. Huo-

mioitava taivutusvastuksen osalta, että kyseessä elastinen taivu-

tusvastus, jonka merkintätapa vaihtelee maakohtaisesti. 

 A poikkileikkauksen pinta-ala 

 Tpt0  jännitysvoima 

 N aksiaalinen voima pystykuormista 

 

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää WSA- menetelmän mukaista arviointia. Alustavassa suun-

nittelussa yksittäisen seinän pystyssä pitävä momentti (OTMresist approx.) sekä tarvittava jän-

nitysvoima (Tp,init) voidaan arvioida olettamalla jänneteräksien olevan keskeisesti sijoitettuna 

seinässä. Tällöin yhden yksittäisen seinän momenttikapasiteetti voidaan arvioida kaavalla 

12. Kyseisen yksittäisen seinän momenttikapasiteettia verrataan koko rakennuksen kaata-

vaan momenttiin, jotta saadaan selville tarvittavat alustavat jänneteräksellä varustettujen 

seinien määrät. (Kovacs 2016, 40) 

 

 

missä

 OTMresist,approx.Pystyssä pitävä momentti  

 𝑂𝑇𝑀𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡,𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥. =
𝑙𝑤
2
(𝑇𝑃𝑇,𝑖𝑛𝑖𝑡.) (197) 



23(111) 

  
   

(OTM=Overturning moment) 

 lw seinän leveys 

 TPT,init. alustava kokonaisjännitysvoima 

 

5.3.1 Juuressa oleva raon kulmamuutos radiaaneina θimp 

 

 θ𝑖𝑚𝑝 = θ𝑤 − (θ𝑏 + θ𝑠) (198) 

 

 θ𝑏 =∑
𝐹𝑖ℎ𝑖

3

6𝐸𝑡𝐼

𝑛

𝑖=1

(3 −
ℎ𝑖
ℎ𝑛
) (199) 

 
θ𝑠 =

∑ 𝑉𝑖𝐻𝑖
𝑛
𝑖=1

ℎ𝑛𝐺𝑡𝐴𝑡𝑠
 

(200) 

 

missä θb seinän elastinen taipuma (kulmamuutos) 

 θs seinän leikkaussiirtymä (kulmamuutos) 

θw seinän kokonaissiirtymä (kulmamuutos) 

Fi vaikuttava voima kerroksen i tasolla 

 hi korkeus kerroksen i tasolla 

hn korkeus ylimmän kerroksen tasolla 

Hi seinäelementin kerroskorkeus 

Vi leikkausvoima kerroksen i tasolla 

Et kimmokerroin (puumateriaali) 

Gt liukumoduuli (puumateriaali) 

I jäyhyysmomentti 

Ats leikkauspinta-ala ((2A)/3 suorakaiteenmuotoisille puupoikkileik-

kauksille) 

θimp kokonaiskulmamuutos 

 

Vaihtoehtoinen WSA- menetelmän mukainen tapa. Suunnittelija voi myös arvioida alkuvai-

heessa seinän alapään kulmamuutoksen käyttäen Newcomben esittämää kokonaiskulma-

muutoksen θimp kaavaa 16 (Newcombe 2015, 24), jolloin kulmamuutoksessa huomioidaan 
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niin taipumasta (θf) kuin leikkaussiirtymästä (θs) aiheutuvat muodonmuutokset kokonaiskul-

manmuutosta pienentävinä tekijöinä. (Newcombe, Michael Paul 2011, 212-213; Newcombe 

2015, 24) Kyseisten muodonmuutosten osuus ei kuitenkaan ole huomattava lähes jäykkinä 

kappaleina nurkan ympäri kaatuvilla massiivipuuseinillä kuten LVL:llä ja CLT:llä kun korkeu-

den ja leveyden suhde on pieni. Sen sijaan hoikilla mastomaisilla rakenteilla osuus on mer-

kittävämpi.  

 

 

missä

 θimp

 ko-

konais-

kulman-

muutos 

(vaihtoehtona θcon:lle) 

 θf taipumasta aiheutuva kulmanmuutos 

 θs leikkaussiirtymästä aiheutuva kulmanmuutos 

 ∆tot seinän yläpään kokonaissiirtymä 

 ∆f seinän yläpään siirtymä taipumasta 

 ∆s seinän yläpään leikkaussiirtymä 

 H seinän korkeus 

 F vaakavoima 

 Asw Leikkauspinta-ala 

 lw seinän leveys 

 tw seinän paksuus 

 

 

5.3.2 Arvioi neutraaliakselin leveys c  

 

Neutraaliakselin sijainnilla tarkoitetaan seinän alapään kohtaa, jossa puristus- sekä vetojän-

nitykset vaihtuvat ja neutraalikohdalla jännityksiä ei esiinny. Massiivipuurakenteisilla seinä-

rakenteilla kuten LVL- ja CLT seinillä voidaan neutraaliakselin leveydeksi olettaa alustavasti 

 θimp =
∆tot
H
− (θf + θs) (201) 

 θf =
∆f
H
=
FH2

GAsw
 (202) 

 θs =
∆s
H
=

F

GAsw
 (203) 

 Asw =
2

3
𝑙𝑤𝑡𝑤 (204) 
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sen olevan 1/3*lw (lw=seinän leveys) tai ~30 % seinän leveydestä, kun seinän oletetaan 

toimivan elastisesti keinuntatilanteessa. Tällöin seinän leveydellä tarkoitetaan yhden yksit-

täisen itsenäisesti keinuvan seinän leveyttä myös yhdistettyjen seinien tapauksessa. Jos 

seinien välinen liittymä saada toteutettua momenttijäykästi, voidaan seinän leveytenä käyt-

tää yhdistetyn seinän kokonaisleveyttä. Kyseinen oletus on pätevä niin LVL kuin CLT sei-

nille, kun seinän alapää on koko matkalta puristettuna (DEC rajatila).  (Dunbar 2014, 29; 

Ganey 2015, 56; Sarti 2015, 275; Kovacs 2016, 44; Kovacs, Michael Andrew & Wiebe 2019, 

9)  

 

Suositusarvo on tällöin 0,3*lw alustavassa tarkastelussa ja DEC rajatilassa. Tukireaktion voi-

daan olettaa tällöin vaikuttavan neutraaliakselin leveyden kolmannespisteessä lineaarisella 

jakaumalla (c/3, missä c neutraaliakselin leveys.) 

 

Käytettäessä useampaa kuin yhtä keskeisesti seinän leveyssuunnassa olevaa jänneterästä 

voidaan neutraaliakselin leveytenä käyttää Kovacsin esittämän menetelmän mukaisesti reu-

nimmaisen jänneteräksen etäisyyttä kaatumisnurkkapisteestä. Kyseistä yksinkertaistusta 

voidaan käyttää silloin kun jänneteräkset sijaitsevat symmetrisesti seinässä ja etäisyydellä 

0,25*lw ja 0,75*lw seinän kaatumisnurkkapisteestä. (Kovacs & Wiebe 2019, 8) Kyseisen eh-

don voidaan nähdä olevan pätevä myös useampaa jänneterästä käytettäessä, kun reu-

naetäisyys on alle 0,25 lw kaatumisnurkkapisteestä. Tukireaktion voidaan olettaa tällöin vai-

kuttavan neutraaliakselin leveyden kolmannespisteessä (c/3, missä c neutraaliakselin le-

veys.) 

 

Newcomben   esittämässä WSA- menetelmässä neutraaliakselin sijainti voidaan määrittää 

käyttäen kaavaa 20, jossa seinän tehollinen pituus (Le) on määritetty analysoimalla FEM-

malleja. Kyseisiä FEM- malleja tulkitsemalla oli pääteltävissä, että seinän leveyden (lw) ja 

neutraaliakselin (c) välinen suhdeluku kasvaa, kun jännitykset seinän juuressa kasvavat ne 

johtavat vähentyneeseen aksiaaliseen jäykkyyteen sekä tehollisen leveyden kasvamiseen. 

(Newcombe 2011, 216-217) 

 

 𝑐 = (
𝐿𝑒 ∑𝑁

𝜃𝑖𝑚𝑝𝐸𝑤𝑡𝑤
)

0,5

 (205) 
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missä

 c

 sei-

nän neutraaliakselin leveys 

 Le seinän tehollinen leveys 

 ∑N pystyvoimien resultantti 

 lw seinän leveys 

 Ew seinämateriaalin kimmokerroin 

 tw seinän paksuus 

 θimp seinän kokonaiskulmamuutos 

 

Kyseisellä tavalla neutraaliakselin sijainti tulee määrittää iteratiivisesti, koska niin seinän te-

hollinen leveys (Le) sekä seinän kokonaiskulmamuutos ovat riippuvaisia neutraaliakselin 

leveydestä. 

 

5.3.3 Arvioi tarvittavat jännitysvoimat  

 

Tämän jälkeen voidaan arvioida jälkijännitykselle vaadittava jännitysvoiman suuruus, jolla 

saadaan toteutettua tarvittava momenttikapasiteetti (Mpt). Sartin esittämässä kaavassa 16 

oletetaan jänneterästen olevan keskeisesti sijoitettuna elementissä  (Sarti 2015, 275) ja käy-

tettäessä ei keskeisiä jänneterästen sijoituksia voidaan jännitysvoiman aiheuttama moment-

tikapasiteetti arvioida huomioiden jännitysvoima sekä momenttivarsi (ypt,i) elementin neut-

raaliakselin suhteen ((0,3*h)/3).  

 

 Mpt = β
Mb

Φ
, Ms = (1 − β)

Mb

Φ
 (208) 

 

missä β palautumisen suhdeluku 

Φ lujuusarvon vähennyskerroin HUOM!  Uuden-Seelannin NZS3603 

mukaisesti ja esim. LVL:lle Φ=0,9 

Mb seinän juuressa vaikuttava kaatava kokonaismomentti 

Mpt jännitysvoiman tarvittava momenttikapasiteetti 

 ∑𝑁 = 𝑇𝑃𝑇 +𝑁𝐺 (206) 

 𝐿𝑒 = 65 (
𝑙𝑤
𝑐
− 1) (207) 
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Ms vaimentimien tarvittava momenttikapasiteetti 

 

 Tpt =
Mpt

𝑙𝑤
2
−
c
3

=
Mpt

0,4h
, c = 0,3h (209) 

 

missä Tpt jännitysvoima 

Mpt jännitysvoiman tarvittava momenttikapasiteetti 

 lw seinän leveys 

 c neutraaliakselin leveys 

 c/3 neutraaliakselin tukireaktion sijainti 

 

Jälkijännitykseen käytettävän jänneteräksen poikkileikkaus voidaan tämän jälkeen arvioida 

ottaen huomioon suunnitteluvaatimukset jänneteräksille. Jänneteräksien tulee toimia kui-

tenkin kimmoisten muodonmuutosten alueella ja myötäämistä saisi tapahtua ainoastaan 

äärimmäisessä maanjäristys tai onnettomuustilanteessa. Tämä voidaan saavuttaa sillä, 

että jännitykset rajoitetaan olemaan 70 % jänneteräksen myötörajasta (fpy). 

 

 Apt =
Tpt

0,7fpy
 (210) 

 

missä Apt jänneteräksen poikkileikkausala 

 Tpt  alustava jännitysvoima 

 fpy jänneteräksen myötöraja (yield stress) 

(fpy (ACI)=fp0,1k (EN 1993)) 

 

Seinän kulmamuutoksesta aiheutuu se, että jänneteräs saa venymän kyseisessä tilan-

teessa (Δpt) vaikuttaen jännitysvoimiin jänneteräksen jännitysvoimaa nostavana tekijänä 

(ΔTpt). Tällöin todellisessa jännitysvoimassa tulee huomioida kyseinen lisä, joka voidaan 

tehdä kaavojen 26,27 ja 28 mukaisesti. Tarvittava jännitysvoima (Tpt0) on tällöin alustavan 

jännitysvoiman sekä jännityslisän erotus (Kaava 20).  
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 Δpt = θimp (
𝑙𝑤
2
− c) = 0,2θimp   (c = 0,3h ja ypt,i = (

h

2
− c)) (211) 

 
ΔTpt = Δεpt,iEptApt     (Δεpt,i =

Δpt

lub
) 

(212) 

  

 𝑇𝑝𝑡0 = 𝑇𝑝𝑡 − ΔTpt (213) 

 

missä Tpt0 jännitysvoima suunnitteluarvo 

 Tpt jännitysvoima 

 ΔTpt jännitysvoiman muutos 

 Δpt jänneteräksen venymän pituudenmuutos 

 θimp kokonaiskulmamuutos 

 lw seinän leveys 

 c neutraaliakselin leveys 

 lub jänneteräksen tartunnaton pituus 

 Ept jänneteräksen kimmokerroin 

 Apt jänneteräksen poikkileikkausala 

Δεpt,i jänneteräksen viruma 

 

Jos vaimentimia halutaan käyttää osana pystyssä pitävää momenttikapasiteettia, suorite-

taan niiden virumien ja vaikuttavien voimien arviointi Sartin mainitseman menetelmän mu-

kaisesti. Vaimentimen tai kiinnittimen kohdalla oleva raon/venymän suuruus voidaan arvi-

oida kaavan 29 mukaisesti. (Sarti 2015, 279) 

 

 
∆s,i= θimp(ys,i − c) 

∆′s,i = θimp(c−y′s,i) 
(214) 

 

missä ∆s,i vaimentimen tai kiinnityksen kohdalla oleva venymä 

θimp kokonaiskulmamuutos 

 c neutraaliakselin leveys 

 ys,i vaimentimen etäisyys puristuspuolen nurkasta 

 y’s,i vaimentimen etäisyys vetopuolen nurkasta 
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WSA menetelmässä vaikuttavat jännitysvoimat voidaan määrittää, kun jänneteräksille on 

tiedossa tarvittava jännitysvoima (TP,init) sekä momenttikapasiteetti (Mcon,design), joka on riit-

tävä kaatavan momentin kumoamiseksi (OTM). Alkuvaiheessa kun alapäähän muodostuu 

rako ja keinuntaliike alkaa voidaan seinään kohdistuvien kuormien resultantin (mm. oma-

paino) olettaa olevan seinän keskellä. Käytettäessä kahta jänneterästä saa puristuspuo-

lella oleva jänneteräs pieniä jännityshäviöitä, mutta vetopuolella olevassa jänneteräksessä 

jännitykset sen sijaan lisääntyvät. Tällöin voidaan olettaa näiden ilmiöiden tasaavan toisi-

aan ja jännitysvoimana voidaan käyttää suunniteltua arvoa (TP,init).  (Kovacs 2016, 45) Toi-

saalta kokoonpuristuman vaikutus on niin pieni jännityshäviöihin, että sen vaikutus voidaan 

jättää myös jo sen takia huomioimatta alkuvaiheen rajatiloissa.  

 

 

KUVA 90 a. Havainnekuva siirtymän/keinunnan alkaessa b. Jännitysvoimien kehittyminen  

(Kovacs 2016, 45) 

 

Seinän momenttikapasiteetti arvioidaan niin, että kaatumiskiertopisteen oletetaan sijaitse-

van neutraaliakselin tukipisteessä. Tällöin momenttikapasiteetti (Mcon,design) sekä tarvittava 

jännitysvoima (TPT,init) voidaan laskea Kovacsin  mukaan (Kovacs 2016, 46). Kaavoilla saa-

daan selville suunnitteluarvoja (OTM) vastaavat mitoitusarvot. Tällöin suunnittelussa käyte-

tään KRT ja MRT tilan mitoitusarvoja ja kuormitusyhdistelmiä riippuen siitä kumpaa tilan-

netta halutaan tarkastella. Suosituksena on käyttää MRT tilan mitoituskuormia.  Kovacsin ja 

Newcomben kaavaa on tässä tutkimuksessa muokattu sisältämään useampi kuin kaksi jän-

nitysvoimaa seinässä yhdistämällä seinien jännitysvoimat sekä jänneterästen sijainnit. Muu-

tokset kaavoissa ”Mcon, desing” osalta muotoon ” ∑ 𝑇𝑃𝑇,𝑖𝑛𝑖𝑡,𝑖𝑑𝑃𝑇,𝑖
𝑛
𝑖=1 ” (alkuperäinen 

TPT,init*dPT1+TP,init*dPT2) sekä TP,init osalta muotoon ” ∑ 𝑑𝑃𝑇,𝑖
𝑛
𝑖=1 ” (alkuperäinen dPT1+dPT2) 
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(Kovacs 2016, 46) Tämä on myös linjassa Newcomben väitöskirjan kanssa  (Newcombe 

2011, 228) 

 

 

 

missä

 Mcon,design momenttikapasiteetti suunnitteluarvo 

 Fy seinään vaikuttavat aksiaaliset kuormat 

 lw seinän leveys 

 C1 tukireaktio (puristus) juuressa  

 c neutraaliakselin leveys 

 TPT,init jännitysvoiman suunnitteluarvo 

TPT,init,i          jännitysvoiman suunnitteluarvo  

jänneteräksessä i 

dPT,i              jänneteräksen i etäisyys kaatumiskiertopisteestä  

eli ypt,i-c missä ypt,i on jänneteräksen etäisyys  

nurkkapisteestä 

 

Käytettäessä vaimentimia hybridirakenteena voidaan käyttää Newcomben esittämää kaa-

vaa, jossa seinän momenttikapasiteetti muodostuu niin vaimentimien kuin jänneterästenkin 

pystyssä pitävästä momentista huomioiden momenttivarren pituus neutraaliakselin tukipis-

teestä. Tämä tapahtuu lisäämällä ne Mcon kapasiteettiin (∑(i=1)Ts*dPT,i missä Ts on ankku-

rointikapasiteetti kiinnitysosalle tai vaimentimelle.  (Newcombe 2011, 223-225) 

 

MMBA menetelmässä jänneteräksen lisääntyneet jännitysvoimat arvioidaan jänneteräksen 

pituudenmuutoksen sekä viruman kautta (Sarti 2015) kuten aikaisemmissa kohdissa on 

osoitettu. Kovacs tuo kuitenkin esille, että kyseinen jännitysvoiman lisäyksen arviointitapa 

aliarvioisi kyseisen voiman kokeellisiin tuloksiin verrattaessa. Hän ehdottaa, että jännitys-

voimassa tulisi ottaa huomioon alareunan rako (∆yPT,i kaava 32) lisäksi elementin vaaka-

suuntainen siirtymä (∆χPT) kaava 33 sekä seinän kokoonpuristuma (∆T,relax kaava 34).   

 

 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 = 𝐹𝑦 (
𝑙𝑤

2
−
𝑐

3
) + (∑𝑇𝑃𝑇,𝑖𝑛𝑖𝑡,𝑖𝑑𝑃𝑇,𝑖

𝑛

𝑖=1

) − 𝐶1
𝑐

3
 (215) 

 𝑇𝑃𝑇,𝑖𝑛𝑖𝑡 =
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑔 − 𝐹𝑦 (

𝑙𝑤
2 −

𝑐
3)

∑ 𝑑𝑃𝑇,𝑖 −
2𝑐
3

𝑛
𝑖=1

 (216) 
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missä 

 ∆𝑦𝑃𝑇,𝑖 alareunan raon suuruus 

 ∆χPT vaakasuuntainen siirtymä 

 ∆T,relax puukappaleen kokoonpuristuma 

 θcon kulmamuutos (tai vaihtoehtoisesti θimp) 

 θroof sallittu seinän yläpäänsiirtymä 

dPT,i jänneteräksen i etäisyys kaatumiskiertopisteestä 

TPT,init jännitysvoiman suunnitteluarvo 

 Fy seinään vaikuttavat aksiaaliset kuormat 

 Aw seinän poikkileikkauspinta-ala 

 E kimmokerroin 

 hw seinän korkeus 

 

Näiden pohjalta Kovacs on johtanut yleisen pituuden muutoksen ΔLi kaavan 53 sekä lopul-

lisen siirtymätilassa vaikuttavan jännitysvoiman PTfinal,i kaavan 54. 

 

 

 

missä

 ∆𝑦𝑃𝑇,𝑖 alareunan raon suuruus 

 ∆χPT vaakasuuntainen siirtymä 

 ∆T,relax seinän kokoonpuristuma 

 hw seinän korkeus 

TPT,init jännitysvoiman suunnitteluarvo 

PTfinal,I siirtymätilassa vaikuttava jännitysvoima 

APT jänneteräksen poikkipinta-ala 

EPT jänneteräksen kimmokerroin 

i jänneteräksen tunnus  

 

 ∆yPT,i = θcon ∗ (dPT,i − c) (217) 

 ∆χPT = θroofhw (218) 

 ∆T,relax=
2TPT,init + Fy

AwE
∗ hw (219) 

 ∆𝐿𝑖 = 𝐿𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑖 − 𝐿𝑖𝑛𝑖𝑡 = √(ℎ𝑤 − ∆T,relax − ∆yPT,i)
2
+ ∆χPT − ℎ𝑤 (220) 

 𝑃𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑖 = 𝑇𝑃𝑇,𝑖𝑛𝑖𝑡 +
∆𝐿𝑖
ℎ𝑤

∗ 𝐴𝑃𝑇𝐸𝑃𝑇 (221) 
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5.3.4 Mitoita puurakenteen rasitukset, viruma sekä vaikuttava voima  

 

Viruman arviointi puurakenteelle suoritetaan MMBA menetelmän mukaisesti, jolloin siirty-

män oletetaan keinuvalla rakenteella olevan sama kuin monoliittisella rakenteella.  (Sarti 

2015, 152,281) Tällöin venymän arviointiin voidaan käyttää kaavaa 37. 

 εt = c(
3θimp

Lcant
+Φdec) (222) 

 

 Φdec =
Mdec

EconI
 (223) 

 

 

missä εt puurakenteisen seinän venymä 

Econ kimmokerroin jossa huomioidaan jäykkyyden vähennys,  

joka on jälkijännitetyillä puurakenteilla 0,7E 

 Φdec kokoonpuristumasta aiheutuva kaareutuma 

 I jäyhyysmomentti 

Lcant momenttivarren tehollinen pituus kts. kaava 25 ja KUVA 26 

 

KUVA 91 Momenttivarren tehollisen pituuden määritys  (Sarti 2015, 153) 

 

Tehollisen momenttivarren pituus (Lcant) on riippuvainen kuormien jakautumisesta rakenne-

osalle ja seinämäisellä rakenteella keskikohdan voidaan olettaa sijaitsevan kuormituksien 
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painopisteessä. Tämä painopiste voidaan määrittää kaavalla 39. Seismisten kuormien voi-

daan olettaa vaikuttaa kolmiomaisesti, jolloin momenttivarren teholliseksi pituudeksi voidaan 

olettaa 0,75*kokonaiskorkeus (Sarti 2015, 153) 

 

 

missä

 Fi vaikuttava voima kerroksen i tasolla 

 hi kerroksen korkeusasema kerroksen i tasolla 

 n kerrosten kokonaismäärä 

 

Seinän juuressa vaikuttavan kokonaisvoiman jakauma voidaan olettaa kolmiomaiseksi, jol-

loin seinän juuressa oleva voima (Ct) voidaan laskea käyttäen kaavaa 40. 

 

 

missä

 Ct seinän juuressa vaikuttava tukivoima 

Econ tehollinen kimmokerroin (0,7E (Sarti 2015) 0,55E (Iqbal ym. 2019)) 

 εt seinän venymä 

 b seinän paksuus 

 c neutraaliakselin leveys  

 

Vaihtoehtoisesti voidaan mitoitus suorittaa WSA- menetelmän mukaisesti. Seinän ala-

päässä vaikuttava venymä määritellään seinän kulmamuutoksen, materiaalin myötörajan 

sekä Winklerin jousen tehollisen pituuden kautta. Tällöin puumateriaalin viruma saa kaavan 

41 mukaisen muodon.  (Newcombe 2011, 223; Kovacs 2016, 53-54) 

 

 

missä

 ε

 puumateriaalin venymä 

 θcon kulmamuutos (vaihtoehtoisesti θimp) 

 cyield puumateriaalin viruma (puristumasta)  

 Lcant =
∑ 𝐹𝑖ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1

 (224) 

 𝐶𝑡 = 0,5𝐸𝑐𝑜𝑛휀𝑡𝑏𝑐 (225) 

 ε = θcon 𝑐𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 Le⁄  (226) 

 𝑐𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 = σc E⁄  (227) 
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σc puumateriaalin puristusjännitys 

 Le tehollinen jakautumispituus 

 E kimmokerroin 

 

Kovacs ei mainitse pro gradu (Kovacs 2016) työssään juuressa vaikuttavan jännityksen las-

kemisperiaatetta vaan mainitsee tämän olevan ratkaistavissa käyttäen jännityksen ja viru-

man bi-lineaarista suhdetta. Tällöin jännityksen (σy/ft(y) merkintätavan mukaan) ratkaisemi-

seen on mahdollista käyttää mm. Newcomben WSA menetelmälle mainittua kaavaa 43.  

(Newcombe 2015, 22-23) 

 

 

missä

 ft(y)= σy vaikuttava jännitysvoima 

 θimp kokonaiskulmamuutos  

 Leff  tehollinen jakautumispituus 

 E kimmokerroin 

y tukireaktion etäisyys neutraaliakselin leveydellä HUOM! y=0 

∑Ndec Aksiaalisten voimien summa 

Iw seinän jäyhyysmomentti 

lw seinän leveys 

 

Tämän jälkeen seinän alapään juuressa vaikuttava tukivoima sekä tukireaktion sijainti neut-

raaliakselilla voidaan arvioida siirtymätilassa kaavoilla 45 ja 46, jotka ovat päteviä myös vä-

häisille seinän siirtymille. Kovacs kuitenkin huomauttaa, että kyseisiä kaavoja tulisi hieman 

muokata kyseiselle tilanteelle. Kaavojen käyttö on myös rajoitettu tilanteeseen, jossa seinän 

juuressa on tapahtunut myötäämistä (puristuskapasiteetin ylittyminen) eli lähinnä murtora-

jatilan (MRT) jälkeen.  (Kovacs 2016, 54) 

 

 ft(y) = (
θimp

Leff
+Φdec) E ∗ y            , y = 0 → c (228) 

 Φdec =
2∑𝑁𝑑𝑒𝑐
E𝑡𝑤𝑙𝑤2

 (229) 

 C2 = tw∫ ft(y)dy
c

0

= tw [σy
cyield

2
+ σy(c − cyield)]  , c ≥ cyield  (230) 
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missä

 C2 tukireaktio (puristus) juuressa (MRT) 

 σy vaikuttava jännitysvoima 

 cyield puumateriaalin viruma (puristumasta) 

 c neutraaliakselin leveys 

 tw seinän paksuus 

 ycent tukireaktion sijainti 

 

Newcombe (Newcombe 2015, 23) esittää tukireaktion (C) ratkaisemiseksi kaavasta 45 poik-

keavaa muotoa, jossa tukireaktio voidaan ratkaista myös käyttäen kulmamuutosta sekä juu-

ressa esiintyvän kaareutuman kautta kaavan 47 muodossa.  

 

 

Jos sei-

nässä ei ole vielä tapahtunut siirtymätilaa ja rakoa ei ole muodostunut seinän alapäähän 

,voidaan tukireaktio juuressa arvioida kaavan 48 mukaan. Tällöin tukireaktion sijainti on etäi-

syydellä ycent=1/3*lw kaatumiskiertopisteestä eli nurkasta. Kovacsin kaavaa on tässä tutki-

muksessa muokattu sisältämään useampi kuin kaksi jännitysvoimaa seinässä yhtälöllä 

”nTPT,init”.  (Kovacs 2016, 44) 

 

 

missä

 C1 tukireaktio (puristus) juuressa (KRT) 

 Fy seinään vaikuttavat aksiaaliset kuormat  

n jänneterästen lukumäärä  

 TPT,init jännitysvoima (OMT ja Mcon mukaan) 

 

 

5.3.5 Tarkasta tasapainoehdon toteutuminen  

 

 ycent =
tw
Cc
[σy

cyield
2

3
+ σy (

c2

2
−
cyield
2

2
)] (231) 

 C2 = (
𝜃𝑖𝑚𝑝
𝐿𝑒

+Φdec)
𝐸𝑡𝑤𝑐

2

2
 (232) 

 𝐶1 = 𝐹𝑦 + 𝑛𝑇𝑃𝑇,𝑖𝑛𝑖𝑡  (233) 
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Jotta voidaan varmistua, että kaatavat voimat saadaan kumottua valitulla jälkijännitettyjen 

jänneterästen sekä vaimentimien yhdistelmällä tulee kaavassa 49 olevan ehdon toteutua. 

Jos tasapainoehto ei toteudu tulee neutraaliakselin sijaintia muokata iteratiivisesti, kunnes 

ehto toteutuu tai käytetään vaihtoehtoisesti puristusvyöhykkeen painopisteen sijaintia. (Sarti 

2015, 153,282) 

 

 

missä

 Ct seinän juuressa vaikuttava voima 

 Ts,i vetopuolen vaimentimien kapasiteetti 

 Cs,i puristuspuolen vaimentimien kapasiteetti 

 Tpt,i jänneteräksen jännitysvoima 

 N aksiaalinen voima (pystykuormista) 

 

Jos seinärakenteessa ei käytetä vaimentimia, supistuu kaavasta pois vaimentimien kapasi-

teettien huomiointi.  

 

5.3.6 Määritä rakenteen momenttikapasiteetti  

 

Lopuksi tarkastetaan jälkijännitettyjen jänneterästen, pysyvien kuormien ja mahdollisesti 

käytettyjen vaimentimien pystyssä pitävä momentti jännitysvoimista sekä ankkuroinnista, 

jota verrataan kaatavaan momenttiin (kaava 50a). Momentin oletetaan vaikuttavan seinän 

puolivälin kohdalla huomioiden jännitysvoimat (Tpt,i), aksiaaliset voimat (N), puristuspuolen 

vaimentimien kapasiteetti (Cs,i) sekä vetopuolen vaimentimien kapasiteetti (Ts,i). Kyseessä 

on tällöin momenttikapasiteetti siirtymätilassa ja seinän ollessa keinuntavaiheessa.  

 

 

Tämän 

jälkeen 

suorite-

taan seinien kestävyyden tarkastus normaalin seinärakenteen mukaisesti. Sarti ei ota sen 

 −𝐶𝑡 +∑ 𝑇𝑠,𝑖
𝑛𝑠

𝑡=1
−∑ 𝐶𝑠,𝑖

𝑛𝑠

𝑡=1
+∑ 𝑇𝑝𝑡,𝑖

𝑛𝑝𝑡

𝑖=1
+ 𝑁 (234) 

 

𝑀𝑏 ≤ 𝑀𝑐𝑜𝑛=∑ 𝑇𝑝𝑡,𝑖
𝑛𝑝𝑡

𝑖=1
(𝑦𝑝𝑡,𝑖 −

𝑐

3
) +∑ 𝑇𝑠,𝑖

𝑛𝑠

𝑡=1
(𝑦𝑠,𝑖 −

𝑐

3
)

−∑ 𝐶𝑠,𝑖 (𝑦′𝑠,𝑖 −
𝑐

3
)

𝑛𝑠

𝑡=1
+𝑁 (

ℎ

2
−
𝑐

3
) 

(235a) 
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suuremmin kantaa seinärakenteen nurjahdukseen jännitysvoimien vuoksi tai miten piste-

mäinen voima tulisi huomioida seinän mitoituksessa. Näitä tekijöitä pyritään tarkentamaan 

enemmän tässä tutkimuksessa. Seinärakenteen vaakasuuntaisten siirtymien määritystä tar-

kastellaan tarkemmin kohdassa ”16.10 Siirtymien arviointi seinärakenteelle”  

 

Iqbal ja kumppanit ovat esittäneet momenttikapasiteetin arvioimiseen käytettäväksi myös 

lujuuden vähennyskertoimen (ϕ) huomioivan kertoimen käyttöä.  (Iqbal, Asif ym. 2019) Täl-

löin kaava 50a saa muodon kaavan 50b mukaisesti. Lujuuden vähennyskerroin huomioi-

daan Sartin mukaisessa mitoitusmenetelmässä määritettäessä tarvittavaa momenttikapasi-

teettia, jolloin kerrointa ei tulisi käyttää Sartin ja Iqbalin menetelmien välillä ristiin.   

 

 

missä

 ϕ

 lu-

juusarvon vähennyskerroin ϕ=0,85 (Sarti, F. ym. 2012) 

 Econ tehollinen kimmokerroin (0,55E) 

 b seinän leveys 

 h seinän korkeus 

 

Tässä tutkimuksessa kyseiseen aksiaaliseen voimaan suositellaan kuitenkin sisällytettä-

väksi myös muut rakenteiden pysyvät kuormat, koska ei seismisillä alueilla erikseen toimi-

vien järjestelmien käyttöä ei voida nähdä perustelluksi. Kyseisille pystyssä pitäville voimille 

käytetään KRT ja MRT mitoitusarvoja standardien mukaisesti. Seinän kaatumispisteenä voi-

daan käyttää KRT tilassa nurkkapistettä ja MRT tilassa seinän keskipistettä.  

 

Poiketen MMBA menetelmästä ja Sartin  (Sarti 2015) esittämästä momenttikapasiteetin las-

kennasta Kovacs tuo esille vaihtoehtoisen menetelmän jänneteräksen jännitysvoimien huo-

mioimiseksi. Kovacsin menetelmässä huomioidaan vertikaalisen jännitysvoimakomponentin 

lisäksi myös jänneteräksen suoristumisesta aiheutuva vaakavoimakomponentti. Kom-

ponentteihin jako tapahtuu jakamalla siirtymätilassa vaikuttava jännitysvoima (PT,final,i) X ja 

Y suunnan komponenteiksi.  

 

𝑀𝑐𝑜𝑛=𝜙 [∑ 𝑇𝑝𝑡,𝑖
𝑛𝑝𝑡

𝑖=1
(𝑦𝑝𝑡,𝑖 −

𝑐

3
) +∑ 𝑇𝑠,𝑖

𝑛𝑠

𝑡=1
(𝑦𝑠,𝑖 −

𝑐

3
)

−∑ 𝐶𝑠,𝑖 (𝑦′𝑠,𝑖 −
𝑐

3
)

𝑛𝑠

𝑡=1
+ 𝑁 (

ℎ

2
−
𝑐

3
)] 

(28b) 
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Komponenteiksi jako voidaan tehdä geometrisia sääntöjä noudattaen tai graafisesti. Kysei-

nen jännitysvoiman komponentteihin jako lisää seinän momenttikapasiteettia, mutta käytet-

täessä pelkkää jännitysvoiman lopullista arvoa on mitoitus varmemmalla puolella. Moment-

tikapasiteetti voidaan tällöin laskea kaavan 51 mukaan kun käytetään kahta jänneterästä ja 

siirtymän vaikuttaessa oikealle.  (Kovacs 2016,59) 

 

 

missä

 Mcon

 sei-

nän mo-

menttika-

pasiteetti (siirtymätila) 

PTfinal,y jännitysvoiman y- suuntainen komponentti 

PTfinal,x jännitysvoiman x- suuntainen komponentti 

hw seinän korkeus 

lw seinän leveys 

ycent tukireaktion sijainti 

dPT,i jänneteräksen etäisyys kaatumiskiertopisteestä 

Fy seinään vaikuttavat aksiaaliset kuormat 

c neutraaliakselin leveys  

 θroof sallittu seinän yläpäänsiirtymä 

 

Saadusta momenttikapasiteetista voidaan laskea lopulta seinän alapään juuressa vaikut-

tava leikkausvoima Vb kaavalla 52.  (Kovacs 2016, 60) 

 

5.4 Poikkileikkauksien määrittäminen  

 

 

𝑀𝑐𝑜𝑛 = 𝐶𝑐 (
𝑙𝑤
2
− 𝑐 + 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡) + 𝑃𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,1,𝑌 (𝑑𝑃𝑇1 −

𝑙𝑤
2
)

− 𝑃𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,2,𝑌 (𝑑𝑃𝑇2 −
𝑙𝑤
2
) + (𝑃𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,1,𝑋 + 𝑃𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,2,𝑋)

∗ ℎ𝑤 − 𝐹𝑦
(𝜃𝑟𝑜𝑜𝑓 ∗ ℎ𝑤)

2
 

(236) 

 
𝑉𝑏 =

𝑀𝑐𝑜𝑛

𝐿𝑐𝑎𝑛𝑡
 

Lcant kts. kaava 22 

(237) 
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Jälkijännitetyllä rakenteilla voidaan havaita selkeitä rajatiloja sekä murtotiloja niin seinän 

kuin jänneterästenkin osalta. Kyseiset rajatilat ovat johdettavissa yleisten rajatilojen kautta 

sekä tutkimusaineistosta ollen seuraavat materiaalien sekä rakenneosien osalta. 

 

-Puristuslujuuden ylittyminen (paikallinen ankkurointilevyn kohdalla sekä seinärakenteen 

juuressa) 

-Viruman ja venymän ylittyminen (puu- ja teräs) 

-Nurjahdus (pistemäisestä jännitysvoimasta sekä siirtymätilassa seinän juuressa (neutraa-

liakseli)) 

 

Puupoikkileikkausten osalta suosituksena olisi rajoittaa jännitykset mitoitusrajatilassa (ULS) 

40-50 % puristuslujuuden osalta, koska äärimmäisessä MCE mitoitustilanteessa sen olete-

taan olevan 70-80 % luokassa. Jänneterästen osalta suosituksena, että jännitysvoima ei 

ylitä jänneteräksissä 0,4…0,5fpy (0,4…0,5fpk0,1k) rajaa. Jänneteräksen jännitykset tulisi 

rajoittaa kyseiseen arvoon jänneteräksen venymän vuoksi siirtymätilassa/ rajatiloissa. Ta-

voitteena on tällöin, että puurakenteet sekä jänneteräs toimivat elastisesti MCE tilaan 

saakka. Kyseinen tilanne koskisi sellaisen rakenteen mitoitusta, joka sijaitsee seismisesti 

aktiivisella alueella. (Sarti 2015, 123)  

 

Tutkijan näkemyksenä on kuitenkin, että ei seismisillä alueilla kuten Suomessa voidaan 

käyttää suurempaa jännitysarvoa. Tällöin suosituksena on käyttää lujuusluokkaa vastaavaa 

eurokoodin mukaista FRd mitoitusarvoa tai jänneteräksen ETA:ssa mainittua suurinta jänni-

tysvoiman mitoitusarvoa.  Sarti mainitsee väitöskirjassaan myöhemmässä vaiheessa, että 

puumateriaalin jännitykset eivät saisi ylittää 10 % materiaalin puristuslujuudesta, jotta välte-

tään ankkurointialueen sekä seinärakenteen vaurioita (kyseinen tilanne seismisillä alueilla). 

Ei- seismisillä tavanomaisen kuormituksen rakenteilla käyttöasteeksi suositellaan 70 -80 % 

tutkimusaineiston pohjalta.  Toisaalta käytettäessä suurempaa jälkijännitysvoimaa tapahtuu 

raon muodostuminen vasta suuremmilla siirtymillä ja vaakavoimilla, johtuen elastisista muo-

donmuutoksista seinärakenteessa ja muodostaen osittain vähäistä hystereesivaimennusta.  

(Sarti 2015, 204) 
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Ei seismisillä alueilla voidaan käyttää murtorajatilan kestävyyksien mitoittamiseen standar-

dien EN 1990, EN 1991, EN 1993 ja EN 1995 mukaisia laskentaperiaatteita. Materiaaliomi-

naisuuden mitoitusarvo puumateriaaleille (Xd, EN 1995-1-1, 25) ja teräsrakenteille kuten 

ankkurilevyille (Rd, EN 1995-1-1, 24) 

 

5.4.1 Tehollinen taivutusjäykkyys 

 

Suosituksena on käyttää mitoituksessa vain puurakenteen dimensioita sekä materiaaliomi-

naisuuksia jäyhyysmomentin (I) sekä taivutusvastuksen (W) osalta.  

 

5.4.2 Puristusvoima 

 

Ankkurointilevyn tukipaineelle sekä tukireaktion osalta puristuslujuus tulee tarkistaa murto-

rajatilassa seuraavalle ehdolle puumateriaalin ominaisuuksien mukaisesti kaavojen 53 ja 54 

mukaan. (EN 1995-1-1, 36) Ankkurointilevyn mitoitusta käsitellään tarkemmin kohdassa 

”17.3 Ankkurointiosien ja ankkuroinnin suunnittelu”. Poikittainen puristus ja syysuuntaan 

nähden kulmassa vaikuttava puristusjännitys on laskettavissa EN1995-1-1 mukaisesti, 

mutta sitä ei ole tässä esitettynä vaan esitettynä on yleiset ankkurointitilanteet seinille.  

 

 

 

missä

 σc,0,d

 syysuuntaisen puristusjännityksen mitoitusarvo 

fc,o,d puristuslujuuden mitoitusarvo syysuuntaisessa puristuksessa 

σc,9o,d syysuuntaa vastaan puristusjännityksen mitoitusarvo 

fc,90,d puristuslujuuden mitoitusarvo syysuuntaa vastaan 

Fc,90,d syitä vastaan puristavan kuorman mitoitusarvo 

Aef syitä vastaan oleva tehollinen kosketuspinnan pinta-ala, huomioi-

den kosketuspinnan mitan lisäys l (KUVA 45) 

kc,90 tukipainekerroin materiaalikohtaisesti 

 

 σc,o,d ≤ fc,o,d (syysuuntainen) (238) 

 

σc,9o,d ≤ kc,90fc,9o,d (syysuuntaa vastaan) 

σc,9o,d =
Fc,90,d
Aef

 
(239) 
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KUVA 92 Tehollisen kosketuspituuden ja tukipainekertoimien etäisyyksien selitteet a. jatku-

vasti tuettu palkki ja b. erillisillä tuilla oleva palkki (EN1995-1-1, 37) 

 

Teholliseen kosteuspinta-alaan voidaan proHolz  (proHolz Austria 2018, 101) mitoituksen 

mukaisesti huomioida myös poikkileikkauksen keskellä sijaitseva vaakalamelli CLT- seinillä 

(KUVA 46). Sen käyttö on vastuullisen rakennesuunnittelijan omassa harkinnassa.  

 

KUVA 93 Tehollinen poikkileikkaus proHolz mukaisesti CLT seinille  (proHolz Austria 2014, 

101) 

 

Materiaalikohtaiset tukipainekertoimet (kc,90) kun palkki on jatkuvilla tuilla ja l1≥2h tapaus (a). 

Palkin ollessa erillisillä tuilla sekä kuormitettu jatkuvalla tai pistemäisellä kuormalla tukietäi-

syyden ollessa l1>2h tapaus (b) (KUVA 45). kc,90 arvon alla mainittuna lähteet arvolle. Tässä 

tapauksessa l=kosketuspituus ja h=poikkileikkauksen korkeus. 

-kc,90= 1,25, kun puu on havupuista sahatavaraa (a)  
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(SFS-EN 1995-1-1, 37) 

-kc,90= 1,50, kun puu on havupuista sahatavaraa (b)  

(SFS-EN 1995-1-1, 37) 

 - kc,90= 1,5, kun puu on havupuista liimapuuta (a)  

(SFS-EN 1995-1-1, 37) 

- kc,90= 1,75, kun puu on havupuista liimapuuta (b) ja l≤400 

(SFS-EN 1995-1-1, 37) 

 -LVL- syrjäpinta (fc,90,edge,k), kc,90= 1,00 (a/b) 

  (LVL Handbook Europe. 2020, 123) 

 -LVL- lapepinta (fc,90, flat,k), kc,90= 1,40 (a/b) 

  (LVL Handbook Europe. 2020, 123) 

-CLT lappeellaan tuilla keskellä kc,90=1,80, reunoilla kc,90=1,50 ja nurkissa 

kc,90=1,30 (proHolz Austria 2018, 61) 

 

Jännitysvoimien osalta suositellaan seuraavien kuormituksien aikaluokkien käyttöä mm. 

kmod määrityksessä. Mitoitukselliset jännitysvoimat tulee käsitellä pysyvinä kuormina huomi-

oiden kuormien mahdolliset epäkeskisyydet. Seinän alapää mitoitetaan tukireaktion osalta 

mitoitusarvojen mukaisille kuormituksille EN1990 mukaisesti. Rakenneosien sekä liittyvien 

osien tulee kuitenkin kestää jännitysvoima, joka vastaa jänneteräksen myötöraja-arvoa 

(fpy(ACI) tai fp0,1k (EN)). Kyseisille mitoitustilanteelle voidaan käyttää onnettomuustilanteen 

muunnoskertoimen ja osavarmuusluvun arvoja niin puu kuin teräsrakenteillekin.  

 

Ankkurointilevyn alapuolista kosketuspinnan pinta-alaa voidaan kasvattaa syysuuntaa vas-

taan (syitä vastaan kohtisuorassa) suunnassa lisäämällä todelliseen kosketuspituuteen puo-

lelleen enintään mittaa l, a tai l1/2 vastaava pituus (KUVA 45) (EN1995-1-1, 37) Tehollisen 

kosketuspituuden mitat l eri tuotteille ovat seuraavat: 

 -sahatavara ja liimapuu l=30 mm (EN1995-1-1, 37) 

-CLT lapepinta kosteuspinnan levitys ainoastaan pitkittäislamellin suunnassa 

l=30 mm  (proHolz Austria 2014, 50) 

 -LVL- syrjäpinta (fc,90,edge,k), l= 15 mm (a/b) 

  (LVL Handbook Europe. 2020, 123) 
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-LVL- lapepinta (fc,90, flat,k), syysuunnassa l= 30 mm, syitä vastaan kohtisuorassa 

l=15 mm (LVL Handbook Europe. 2020, 123) 

 

5.4.3 Viruma ja venymä 

 

Jänneterästen aksiaalisen voiman mitoitusarvo ei saa murtorajatilassa (ULS) ylittää veto-

kestävyyden mitoitusarvoa. (EN 1993-1-11, 31) Käyttörajatilassa (KRT) venymätasot eivät 

saa ylittää raja-arvoja ja jännitykset tulee pitää kimmoisella alueella. Venymä tulee rajoittaa 

suhteessa vetokestävyyden mitoitusarvoon sekä jänneteräksen venymään siirtymätilassa. 

Muodonmuutoksen εd ylärajana voidaan pitää 2,0 % ja fpo,1k/fpk=0,9. Todellinen murtove-

nymä tulisi εuk selvittää jänneteräksen valmistajalta, mutta jos tietoa ei ole saatavilla käyte-

tään murtovenymälle arvoa 8,0 % (Suomen Betoniyhdistys ry 2017, 14) 

 

Venymärajana voidaan CLT rakenteilla pitää εel= 3–4 %, jonka jälkeen venymän arvo kas-

vaa sekä jäykkyys vähenee. (proHolz Austria 2018, 59)  Ganeyn väitöskirjassa  (Ganey 

2015)  sekä Newcomben julkaisussa  (Newcombe 2015) esitetään puristus viruman ja ve-

tovenymän arvoimiseksi kaavaa 55–57 CLT:lle, jota voidaan olettaa soveltuvaksi myös 

muille massiivipuurakenteille. Jännitys-venymä yhteys oletetaan kyseisessä kaavassa täy-

sin elasto-plastiseksi. Tällöin jos puristusvenymä ylittää materiaalin myötörajan voidaan 

olettaa puumateriaalin myötäneen. (Ganey 2015, 61-62)  

 

 

 

 

 

missä

 εc

 puristusvenymä 

 εy myötörajaa vastaava venymä 

 Econ puumateriaalin kimmokerroin (0,55*E) 

θgap seinän alapään kulmamuutos (vastaava kuin MMBA tai WSA me-

tetelmillä) 

 fc = Econεc ≤ fy (240) 

 εy =
fy

E
 (241) 

 εc = (
θgaphw

lp (hw −
lp
1
)

− φe)c (242) 
 φe =

M

EI
 (243) 
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 c neutraaliakselin leveys 

 I poikkileikkauksen jäyhyysmomentti 

 fy materiaalin myötöraja 

 fc materiaalin myötöraja (puristus) 

 M vaikuttava momentti 

 hw seinän korkeus 

lp plastisen nivelen pituus monoliittisella kappaleella, määritettävä 

analyyttisesti, CLT:lle 460 mm (Ganey 2015, 225) 

5.5 Nurjahduskestävyys 

 

Käytettäessä väljiä ohjuriuria tai reikiä jänneterästen sijoittamisessa seinän sisäisesti on 

nurjahtaminen mitoitettava ulkoisille sekä jännitysvoimista aiheutuville kuormille. Seinära-

kenne voidaan tällöin mitoittaa kahdella tavalla kuormitustilanteen mukaan.  

 

Pelkästään puristettuna sauvana (nurjahduskestävyys) kun vaikuttavat voimat ovat pelkäs-

tään aksiaalisia sekä jännitysvoima vaikuttavaa neutraaliakselin suhteen ilman epäkeskei-

syyttä (kaava 59). Samanaikaisesti puristettuna ja taivutettuna sauvana, jossa huomioidaan 

kuormitusten mahdollinen epäkeskeisyys (kaava 60). Laskenta voidaan suorittaa tällöin EN 

1995-1-1 mukaisesti, jolloin tulee huomioida poikkileikkauksen heikompi nurjahtamissuunta 

lokaaliakseliston mukaisesti (EN 1995-1-1, 41).  

 

 

 

missä

 σc,0,d

 vai-

kuttava 

puristus-

jännitys 

(Nd/Aeff) 

 
σc,0,d
kcfc,0,d

≤ 1 (244) 

 
σc,0,d
kcfc,0,d

+
σm,d
fm,d

≤ 1 (245) 

 
kc =

1

k + √k2 − λrel
2

 
(246) 

 k = 0,5[1 + βc(λrel − 0,3) + λrel
2 ] (247) 

 λrel =
λ

π
√
fc,0,k
E0,05

 (248) 

 λ =
L

i
 (249) 

 i = √
Ieff
Aeff

 (250) 
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 σm,d vaikuttava taivutusjännitys (Md/Weff) 

 kc nurjahduskerroin 

 fc,0,d puristuslujuuden mitoitusarvo 

 fm,d taivutuslujuuden mitoitusarvo 

𝐸0,05 Viiden prosentin alempaa fraktiilia vastaava kimmokertoimen arvo 

i poikkileikkauksen jäyhyyssäde 

L seinän nurjahduspituus huomioiden tuentatavat 

Aeff tehollinen poikkileikkauspinta-ala 

fc,o,k puristuslujuuden ominaisarvo 

 Ieff tehollinen jäyhyysmomentti 

λ hoikkuusluku 

λrel suhteellinen hoikkuusluku (jos λrel≤ 0,3 lokaalissa y ja z suunnissa 

jännitysten edellytetään täyttävän kaavan 78 ehto) 

βc kerroin, 0,2 sahatavara ja 0,1 liimapuu, LVL ja CLT 

  

5.5.1 Pistemäisen jännitysvoiman huomiointi 

 

Seinärakenteen nurjahduskestävyys voidaan laskea kaistamenetelmällä, jolloin seinän las-

kennallisena leveytenä käytetään yhden metrin suuruista kaistaa. Jännitysvoiman sekä ank-

kurilevyn pistemäinen voima tulee huomioida seinän kuormanjakautumiskulman suhteessa 

sekä tehollisen leveyden avulla yhdessä muiden vaikuttavien kuormien kanssa. Kuorman-

jakautumiskulman mukaista mitoitustapaa seinien osalta on kuvattuna proHolz CLT ( (pro-

Holz Austria 2014; proHolz Austria 2018) mitoitusohjeissa sekä ruotsalaisessa CLT käsikir-

jassa  (Swedish Wood 2019) 

 

Seinän alapäässä oleva tehollinen kuormitusleveys (wpi,ef/ wpr,ef) on vahvasti riippuvainen 

materiaaliominaisuuksista, kuten aksiaalisesta jäykkyydestä (cx/cy) sekä leikkauslujuudesta 

(cxy), lamellien/viilujen kokoonpanosta, kuormitusleveydestä sekä tuentatavasta (KUVA 49). 

Tehollinen kuormitusleveys voidaan arvioida tarkennetulla menetelmällä CLT- seinille käyt-

täen kaavaa 66, mutta kyseinen kaava on voimassa tilanteelle jossa wp/h≤0,5 tai L≥h. Ky-
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seisen kaavan mukaisesti on myös oletettavissa, että jos pistemäisen kuorman kuormitus-

leveys on wp/h≥0,5 on alapäässä oleva tehollinen kuormitusleveys weff=wp. (Thiel & Brand-

ner 2016, 15-17) 

 

 

KUVA 94 Arvioitu tehollinen kuormitusleveys wef,approx  (Thiel & Brandner 2016, 16) 

 

 

missä

 x

 etäi-

syys 

kuormi-

tuspis-

teestä 

(h/2) 

 weff,approx tehollinen kuormitusleveys alapäässä 

 wef,ortho,inf tehollinen kuormitusleveys etäisyydellä x 

 wp kuormitusleveys/ tukipinnan leveys 

 weff,approx(x) = min{
wef,ortho,inf(h) (

2

3
+ β

wp

2h
)

0,9wef,ortho,inf(x)
 (251) 

 wef,ortho,inf(x) =

wp

2 π(λ1 − λ2)

λ1 ∗ arctan (
wp

2λ2x
) − λ2 arctan (

wp

2λ1x
)
 (252) 

 λ1 = √p2 + √p4 − q4 (253) 

 λ2 = √p2 −√p4 − q4 (254) 

 p = √
1

2
−
cx
cxy

 (255) 

 q = √
cx
cy

4
 (256) 
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β -0,35 uloimmat lamellit vaakasuunnassa ja -0,25 uloimmat lamellit 

pystysuunnassa 

cy aksiaalinen jäykkyys y-suunnassa 

 cx aksiaalinen jäykkyys x-suunnassa 

 cxy leikkauslujuus 

 

CLT rakenne, joka koostuu kolmesta lamellista (kaksi pystylamellia ja yksi vaakalamelli) on 

jakautumiskulma αi= 25°. Kun pystylamellien määrä kasvaa lähenee jakautumiskulma αi= 

15° ja vaakalamellien lisäys johtaa jakautumiskulman kasvuun lähemmäs αi= 45°. Toisaalta 

kuormitusleveyden kasvattaminen johtaa jakautumiskulman pienenemiseen ja johtaa lo-

pulta jakautumiskulmaan αi= 0°, jolloin seinä, johon kohdistuu tasainen kuorma koko seinän 

pituudella ei johda kuormanjakautumiskulman esiintymiseen. Kuormanjakaantumiskulma 

pienenee myös matalilla seinillä, koska jakautumiskulma ei ole lineaarisesti jakautuva.  (pro-

Holz Austria 2018, 95) 

  

 

KUVA 95 Tehollinen kuormitusleveys a. sisäisesti sijoitettuna b.nurkassa (proHolz Austria 

2018, 95) 

 

Sisäisesti sijoitetun pistekuorman kuormanjakautumiskulma αi voidaan arvioida CLT raken-

teille käyttäen kaavaa 73, joka on soveltuva seinille, joiden lamellikokoonpano on kaavan 

72 ehdon mukainen. Seinän korkeuden tulee kaavaa käytettäessä h≥ 2,75 ja pistemäisen 
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kuorman kuormitusleveyden w≤ 0,2 m.  (proHolz Austria 2018, 97) Kyseinen kaava on kui-

tenkin sovellettavissa myös LVL massiiviseinärakenteille tutkijan näkemyksen mukaan.  

 

 

 

missä

 αi

 kuormanjakautumiskulma 

 dhor vaakalamellien/ viilujen lukumäärä 

 dver pystylamellien/ viilujen lukumäärä 

 

Tehollinen kuormitusleveys wi,ef on tällöin kaavan 74 mukainen. Seinän alapäässä vaikut-

tava kuormitusleveys on laskettavissa kaavan 75 mukaan. (proHolz Austria 2018, 97) 

 

missä

 wi,ef

 te-

hollinen kuormitusleveys (sisäisesti sijoitettu) 

 wpi,ef seinän alapäässä vaikuttava tehollinen kuormitusleveys 

 w pistevoiman kuormitusleveys (ankkurointilevyn leveys) 

 h seinän korkeus 

 h/4 kuormanjakautumiskulman rajoitettu korkeus 

 

Reunassa sijaitsevalle pistemäiselle kuormalle käytetään tehollisen kuormitusleveyden wi,ef 

pienennettyä arvo kaavan 76 mukaan, jolloin alapään kuormitusleveys saadaan kaavalla 

77. (proHolz Austria 2018, 97) 

 

missä

 wr,ef

 tehollinen kuormitusleveys (reunalle sijoitettu) 

 wpr,ef seinän alapäässä vaikuttava tehollinen kuormitusleveys 

 

 
1

5
≤
dhor
dver

≤
3

1
 (257) 

 αi =
dhor ∗ 45° + dver ∗ 15°

dhor + dver
 (258) 

 wi,ef = w+ 2 ∗
h

4
∗ tan(αi) (259) 

 wpi,ef = 1,2 ∗ wi,ef (260) 

 wr,ef = 0,45 ∗ wi,ef (261) 

 wpr,ef = 1,2 ∗ wr,ef (262) 
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Käytettäessä suurempaa ankkurointilevyä w≥0,2 m tai kun seinän korkeus on alle h≤2,75 m 

tulee käyttää tarkennettua menettelyä kuormanjakautumiskulman sekä kuormitusleveyden 

määrittämiseksi CLT:lle kaavojen 78–80 avulla. (proHolz Austria 2018, 98) GLVL-X (C) tuot-

teille suosituksena on käyttää alustavana jakautumiskulmana 35° astetta. 

 

Teholli-

nen 

kuormi-

tusle-

veys 

saadaan tällöin ratkaistua käyttäen kaavoja 81 ja 82 sisäisesti sijaitsevalle kuormitukselle ja 

reunalle sijaitsevalle kuormitukselle kaavoilla 83 ja 84. (proHolz Austria 2018, 98) 

 

Tehol-

lista 

kuormi-

tusle-

veyttä 

vastaava 

aksiaali-

nen kuorma nurjahdusmitoitusta varten (nd) saadaan suhteuttamalla kuormitukset teholli-

seen kuormitusleveyteen (beff) kaavalla 85. Suurempaa tehollista kuormitusleveyttä kuin yksi 

metri ei suositella käytettäväksi (beff≤ 1,0 m). (proHolz Austria 2018, 98) 

 

missä

 nd

 tehollisella kuormitusleveydellä huomioitu  

aksiaalinen kuorma  

 Fd vaikuttavan pistevoiman mitoitusarvo 

 bef tehollinen kuormitusleveys huomioiden kuorman sijainti 

  (wi,ef tai wr,ef) 

 

 αi = korthokw ∗ 30° (263) 

 kortho = 1,1 ∗ √
EAhor
EAvert

4

= 1,1 ∗ √
dhor
dvert

4

 (264) 

 kw = 1− 1,5 ∗
w

h
≥ 0 (265) 

 wi,ef = w+ 2 ∗
h

4
∗ tan(αi) (266) 

 wpi,ef = [1,3 − 0,9
w

h
+ 0,5 (

w

h
)
2

] ∗ wi,ef ≥ wi,ef (267) 

 wr,ef = 0,9 ∗ √
w

h

4
∗ wi,ef (268) 

 wpr,ef = [0,5 + 0,85
w

h
− 0,45(

w

h
)
2

] ∗ wi,ef ≥ wr,ef (269) 

 Nd =
Fd
bef

 (270) 
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Kyseinen kuormitusleveydellä yhdistetty kuorma huomioidaan tämän jälkeen standardien 

mukaisesti osana kuormitusyhdistelmiä. Jos jänneteräkset ovat sijoitettuna keskiöetäisyy-

den osalta lähempänä kuin mitä on niiden tehollinen kuormitusleveys (beff= wi,ef tai wr,ef) sei-

nän sivuttaissuunnassa tulee seinän nurjahdus sekä puristuskapasiteetti tarkistaa jännitys-

voimien yhteenlasketuille jännityksille. Nurjahdukselle käytetään tehollisena kuormitusle-

veytenä wi,ef tai wr,ef ja seinän tukireaktiolle (puristus) wpi,ef tai wpr,ef.  

 

 

KUVA 96 Pistemäisen tuen tukireaktioperiaate (proHolz Austria 2014, 179) 

 

Arvioitaessa seinän alapäässä olevan pistemäisen tuen tai työstön kohdalla (mm. jännete-

räksen jatkoskolot) olevaa yläpuolista seinän nurjahtamista pystykuormista (Fd) voidaan sa-

maa tehollista kuormitusleveyttä (bef) käyttää arvioinnissa (KUVA 51). Tällöin tukireaktion 

voima muunnetaan vastaamaan tehollista kuormitusleveyttä ja siitä kaistamenetelmän mi-

toitusarvoksi yhden metrin kaistalle (n1,d)  kaavalla 86.  (proHolz Austria 2014, 178) 

 

missä

 n1,d

 tuki-

reaktio 

huomioiden kuormitusleveys 

nd tehollisella kuormitusleveydellä huomioitu  

aksiaalinen kuorma 

 Fd vaikuttavan pistevoiman mitoitusarvo 

 bef tehollinen kuormitusleveys huomioiden kuorman sijainti 

 

nd =
Fd
bef

 

n1,d = nd ∗
1

bef
 

(271) 
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  (wi,ef tai wr,ef) 

 

5.5.2 Varusteluiden sekä työstöjen vaikutus nurjahduskapasiteettiin 

 

 

 

KUVA 97 Nurjahduskapasiteettihäviöt verrattuna ehjään poikkileikkaukseen suhteessa läpi-

varauksen pinta-alaan kokonaispinta-alan suhteen  (Pina ym. 2019, 8) 

 

 

 

KUVA 98 Läpivarauksen (5 % kokonaisalasta) sijainnin vaikutus nurjahduskapasiteettiin 

verrattaessa sitä ehjään poikkileikkaukseen  (Pina ym. 2019, 9) 
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Seinään tulevan varauksen vaikutusta voidaan karkeasti arvioida käyttäen apuna läpiva-

raukselle saatuja tutkimusarvoja, jolloin kriittistä nurjahduskuormaa voidaan pienentää va-

rauksen sijainnin sekä koon huomioivalla kertoimella katsomalla se esim. kuvista KUVA 53 

sekä KUVA 52. Tällöin ehdotuksena on käyttää kaavan 87 mukaista vähennyskerrointa kriit-

tisen kuorman vähentämiseksi. Kriittinen nurjahduskuorma (Pcrit) voidaan laskea esim. 

CLT:lle kaavan 88 mukaan ja kriittinen kuormituskerroin η kaavalla 89. Kriittinen kuormitus-

kerroin ilmaisee luvun, jolla kuorma on kerrottava jotta siihen kohdistuvan kuormituksen ta-

kia rakenne muuttuu epävakaaksi. Jos kriittinen kuormituskerroin on η≤1,0 on rakenne 

epästabiili. Kun kuormituskerroin on suurempi kuin 1,0 tarkoittaa se, että vaikuttavat aksiaa-

livoimat kerrottuna tällä tekijällä johtavat rakenteen nurjahtamiseen. Kyseisen kriittisen kuor-

man tarkastamisen lisäksi tulee myös suorittaa nurjahdustarkastelu EN1995-1-1 mukaisesti, 

koska mitoitusmenetelmä ei ota huomioon kuormien epäkeskisyyksiä tai Hooken laista poik-

keavaa materiaalikäyttäytymistä. (Dlubal 2019) 

 

 

missä

 %dec

 au-

kon koon 

ja sijain-

nin huo-

mioiva 

vähennyskerroin 

 Pcrit kriittinen nurjahduskuorma 

η kriittinen kuormituskerroin 

 E kimmokerroin 

 I jäyhyysmomentti 

 YM materiaalin osavarmuusluku 

 leff seinän tehollinen nurjahduspituus 

 β Eulerin tehollinen nurjahduskerroin 

 L seinän korkeus 

 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗ %𝑑𝑒𝑐 (272) 

 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝜋2𝐸𝐼

𝑌𝑀 ∗ 𝑙𝑒𝑓
2  (273) 

 𝜂 =
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑁𝑑

≥ 1,0 (274) 

 𝑙𝑒𝑓𝑓 = 𝛽 ∗ 𝐿 ∗ √1 + (
𝐸𝐼𝜋2

(𝛽 ∗ 𝐼2) ∗ 𝜅 ∗ 𝐺𝐴
) (275) 
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 G liukumoduuli 

 A seinän poikkileikkauspinta-ala 

 Nd vaikuttava aksiaalinen mitoituskuorma 

 

Pienillä ohjuriurilla sekä urilla (pinta-ala alle 5 % yhden metrin kaistaleveydellä) ei kuiten-

kaan näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta seinän nurjahduskestävyyteen tutkimuksen va-

lossa. Suuremmat varaukset, reiät sekä jänneterästen varusteluihin liittyvät tekijät tulee kui-

tenkin ottaa huomioon tapauskohtaisesti esim. FEM mallin avulla. Tutkijan suosituksena on 

jättää suurten läpivarausten sekä jänneteräksen jännityspisteen välille vähintään yli 200 mm 

väli jänneteräksen keskilinjasta sekä tarkastaa varauksen läheisyydessä vaikuttavat leik-

kausvoimat ja tarvittaessa vahvistaa varausta mm. ruuvi- tai palavahvistuksella. Kyseisten 

varausten vahvistaminen voidaan suorittaa mm. Liimapuukäsikirjan palkkien varausten ja 

lovien vahvistamisperiaatteita käyttäen.  

 

5.6 Siirtymien arviointi seinärakenteelle 

 

Sivusuuntaisina siirtymärajatiloina käyttörajatilassa voidaan pitää jälkijännitetylle seinära-

kenteelle suositusta h/500 (h=seinän korkeus) (proHolz Austria 2014, 134), jolloin voidaan 

välttää liittyville rakenteille aiheutuvia vaurioita seinän keinuntaliikkeen takia.  

 

 

Jälkijännitetyn seinän muodonmuutostiloja: 

1. seinän alapäähän muodostuva rako (δgap) 

2. seinän taipumasta aiheutuva siirtymä (δb) 

3. seinän leikkaussiirtymä (δs) 

4. pystysauman liitossiirtymä (δjoin) 

5. ankkurointiosien tai liitososien siirtymät (vaimentimet) (δa) 

6. seinän liukumasiirtymät (vaaka) seinän ja tason välillä (δsl) 

7. seinän liitossiirtymät (vaaka) seinän ja tason välillä (δv) 

 

5.6.1 Mastoseinän siirtymä 
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Tutkimusaineistossa jälkijännitettyjen mastoseinärakenteiden osalta on yleensä huomioitu 

seinän alapäähän muodostuva rakosiirtymä (δgap), seinän taipumasta aiheutuva siirtymä (δb) 

sekä seinän leikkaussiirtymä (δs) (KUVA 55).  Systemoidun kirjallisuuskatsauksen perus-

teella voidaan havaita, että siirtymät voidaan arvioida yksinkertaistetulla menetelmällä kaa-

van 91 avulla, joka on linjassa Kovacsin ja Sartin esittämän kanssa. (Newcombe 2011; Sarti 

2015,154; Kovacs 2016, 47) 

 

 

KUVA 99 Jälkijännitetyn mastoseinän siirtymämuodot  (Sarti 2015) 

 

 

missä 

 θimp

 seinän alapään kulmamuutos  

 h seinän kokonaiskorkeus 

 

Tutkijan näkemyksenä on kuitenkin, että siirtymissä tulee huomioida myös liittyvät rakenteet, 

jos ne vaikuttavat mastoseinän rakenteelliseen toimintaan tai kerryttävät niille pysty- tai vaa-

kasuuntaisiakuormia. Tällöin kaava 91 saa mm. Sartin esittämästä siirtymäkaavasta poik-

keavan muodon ollen lähempänä yleisiä mm. CLT:n mitoitusohjeita siirtymille. Kun seinä 

liittyy ylä- ja alapäästään rakenteisiin (platform rakenne), tulee ottaa huomioon liukumasiir-

tymä/liitossiirtymä kaavan 93 mukaisesti. Tällöin liitossiirtymiä on liittyviä tasoja vastaava 

määrä (n). Jos seinä koostuu useasta vaakasuuntaisesta seinäelementistä, tulee huomioida 

pystysauman liitossiirtymät seinän kokonaissiirtymien osalta (kaava 94). Kun seinä koostuu 

vaaka- ja pystysaumoista, tulee se huomioida kaavan 95 mukaisesti.  Pystysauman osalta 

 δtot = δgap + δb + δs (276) 

 δgap = θimph (277) 
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voidaan määrääväksi siirtymäksi olettaa pienimmän siirtymäkertoimen omaavan sauman 

siirtymät koko yhdistetylle seinärakenteelle. 

 

 

missä

 n

 vaaka- tai pystysaumojen lukumäärä huomioiden  

  liitoksen siirtymäkerroin ala- ja yläpäässä 

 

Liukuma- ja liitossiirtymän (δsl ja δjoin) osalta voidaan käyttää hyödyksi rakenteiden välistä 

lepokitkaa, mutta liukukitkan käyttöä ei ole käsiteltynä tutkimusaineistossa. Lepokitkan ar-

voa voidaan hyödyntää kuitenkin arvioitaessa leikkauskiinnitysosien tarvittavaa määrää.  

(proHolz Austria 2014) Kaavat on esitetty käyttörajatilanteelle (KRT), jolloin käytetään voi-

mille suunnitteluarvoja (Fk). Haluttaessa arvioida murtorajatilan (MRT) siirtymiä käytetään 

voimille mitoitusarvoja (Fd). Juuressa vaikuttavalle seinän alapään momentille, voidaan käyt-

tää taivutus- ja leikkaussiirtymän osalta MMBA tai WSA menetelmän mukaisia Mdec (KRT) 

tai Mcon (MRT) arvoja.  

 

 

 

 δtot = δgap + δb + δs + nδv (278) 

 δtot = δgap + δb + δs + δjoin (279) 

 δtot = δgap + δb + δs + δjoin+nδv (280) 

 δgap = θimph (281) 

 δb =
Fkh

3

3EmeanIeff
 tai 

Mbh
2

3EmeanIeff
 (282) 

 δs =
Fkh

GmeanAeff
 (283) 

 δjoin = γh = ∆γ
h

b
  ,   ∆γ =

Fk
cz,1

    (284) 

 δa =
Fkh

2

b2cz,2
 (285) 

 δsl =

Fk −
μ
γμ
0,9Gk∑0,7TPT

cF
 (286) 
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missä

 θimp seinän alapään kulmamuutos 

 h seinän korkeus 

 Fk seinän yläpäähän vaikuttava vaakavoima 

 Emean puumateriaalin kimmokerroin 

 Ieff tehollinen jäyhyysmomentti  

 Gmean puumateriaalin liukumoduuli 

 Aeff poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala 

Mb seinän juuressa vaikuttava kokonaismomentti 

 γ kulmamuutos radiaaneina 

 ∆γ kulmamuutoksen suuruus 

 cz,1 pystysauman siirtymäkerroin Kser  

murtorajatilassa Ku=(2/3)Kser 

 b seinän leveys 

 cz,2 Ankkurointiosien tai liittimien siirtymäkerroin Kser 

murtorajatilassa Ku=(2/3)Kser 

 μ pintojen välinen lepokitkakerroin 

 0,9Gk pysyvien kuormien osuus 

 ∑0,7TPT jännitysvoimien summa huomioiden jännityshäviöt 

cF vaakasauman teräsosien tai liittimien  

siirtymäkerroin Kser murtorajatilassa Ku=(2/3)Kser 

 

Mastoseinän siirtymä voidaan arvioida puumateriaalin osalta myös kerroksittain vaikuttaville 

kuormille käyttämällä kaavaa 121. Kyseinen kaava on soveltuva myös yhdistetyn jälkijänni-

tetyn seinän siirtymien arviointiin.  

 

 δv =
Fk
cF

 (287) 
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Siirtymiä 

arvioita-

essa suositellaan käytettäväksi jännityshäviöt huomioivaa jänneteräksen jännitysvoimaa 

(jättövoima), jonka suuruus on enintään 0,7TPT tai jos jännityshäviöiden voidaan osoittaa 

olevan pienempiä kuin 30 % voidaan käyttää pienempää arvoa kts. kohta 17.1 Jännityshä-

viöiden arviointi.   

 

5.6.2 Yhdistettyjen rakenteiden toiminta ja siirtymät 

 

Kun rakenne on suunniteltu toimimaan mitoitusvoimille ilman, että kaatava momentti ylittää 

pystyssä pitävää momenttikapasiteettia (Mb<Mdec) ei oleteta rakoa muodostuvan MMBA tai 

WSA menetelmässä. Tällöin koko jälkijännitetty poikkileikkaus on puristettu toimien taivutus- 

ja leikkaussiirtymien (δb+δs) osalta yhdistettynä mastoseinärakenteena. Jos kyseinen ehto 

ei toteudu oletetaan raon muodostuvan jokaisen vaakasauman kohdalla. Seinien vaaka-

saumoissa oleva rako kuitenkin sulkeutuu seinän palautuessa kuormituksen jälkeen alku-

peräiseen asemaan. Suurimman raon voidaan olettaa muodostuvan seinän alareunaan, 

koska vaikuttavan momentin voidaan olettaa pienenevän ylöspäin siirryttäessä. Mutta mah-

dollinen haitallinen ylempien kerroksien vaakasauman suuremman raon muodostuminen tu-

lee tarkistaa silti.   (Kurama, Yahya C. 2005, 2,9) 

 

KUVA 100 Elementtirakenteisen seinän toiminta vaakasaumojen osalta a. kulmamuutos/ 

raon muodostumien b. liukumasiirtymä  (Kurama, Yahya ym. 1999, 73) 

 

 δmax =
F ∗ b2

2 ∗ E ∗ I
∗ (L −

1

3
b − x +

(x − a)3

3b2
) (288) 
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missä 

 n vaakasaumojen määrä 

 

Yhdistettynä seinärakenteena oletettaessa voidaan taipuma- ja leikkaussiirtymä laskea 

käyttäen seinän yhdistettyä kokonaiskorkeutta jännitysnipun (n1 ja n2) osalta. Samainen 

tilanne voidaan olettaa myös, jos jäykistysseinä toteutetaan käyttäen useita jännitystasoja. 

Tällöin rakennuksen kokonaissiirtymä muodostuu jännitysnippujen yhdistettynä toimivien 

mastoseinien taipuma-, liukuma ja leikkaussiirtymästä sekä kunkin jännitystason kohdalla 

muodostuvasta raosta (KUVA 59). Kyseinen tilanne toteutuu, kun tarvittava jännitysvoima 

arvioidaan jännitysnipun alimman tason mukaan, jolloin yläpuolisiin vaakasaumoihin ei muo-

dostu rakoa kun kaatava momentti ei pysty ylittämään kaatavaa momenttia ylempien vaa-

kasaumojen tasossa. Jos vaakasaumassa vaikuttava lepokitkan suuruus on riittävän suuri 

ei vaakasaumassa tapahdu myöskään liukumissiirtymää. (Sun ym. 2020, 9,11) 

 

 

KUVA 101 Periaatekuva useasta jännitystasosta. n1 ja n2 kuvaavat jännitysnippujen tun-

nuksia.  

 

Tällöin KUVA 59 mukainen tilanne voidaan ratkaista siirtymien osalta kaavalla 105. 

 

 𝛿𝑡𝑜𝑡 = 𝑛𝛿𝑔𝑎𝑝 + 𝛿𝑏 + 𝛿𝑠 (289) 

 𝛿𝑡𝑜𝑡 = 𝑛𝛿𝑔𝑎𝑝 +∑(𝛿𝑏,𝑖 + 𝛿𝑠,𝑖) (290) 
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missä n jännitystasojen lukumäärä (KUVA 59 esim. n=2) 

∑(𝛿𝑏,𝑖 + 𝛿𝑠,𝑖) jälkijännitettyjen yhdistettyjen mastoseinien taipuma- ja leikkaus-

siirtymien summa  

(esim. KUVA 59 n1 ja n2)  

 δgap raosta muodostuva siirtymä  kun Mb>Mdec 

  kun Mb<Mdec δgap=ΔL,TPT 

 ΔL,TPT jännityshäviötä vastaava jänneteräksen venymä 

 

Tutkijan suosituksena on, että jännitysnipussa olevien seinien poikkileikkaukset (etenkin 

paksuus) ovat samoja jännitetyn jänneteräksen tartunnattoman pituuden matkalla jännitys-

tason alapuolella. Jännitystason yläpuolisissa jännitysnipuissa voidaan sen sijaan käyttää 

alimmasta jännitysnipusta poikkeavia poikkileikkauksia sekä jänneterästen sijoituksia. Suo-

situksena on kuitenkin, että vähintään yksi jänneteräs jatkuu läpi kaikkien jännitysnippujen. 

Jännitysnipulla tarkoitetaan tässä tapauksessa KUVA 59 n1 ja n2 mukaista tilannetta.  

 

5.7 Jälkijännitetyn seinän staattinen tasapaino ja kestävyys 

 

EN 1990 standardissa määritetään, että rakenteen staattista tasapainon rajatilaa (EQU) tar-

kasteltaessa rakenteen tulee täyttää kaavan 106 ehto. (EN1990-1-1, 78) 

 

missä

 Ed,dst tasapainoa heikentävien kuormien vaikutuksen  

mitoitusarvo 

 Ed,stb tasapainoa parantavien kuormien vaikutuksen  

mitoitusarvo 

 

Tarkasteltavien kuormien vaikutuksen yhdistelmä voidaan esittää tällöin lausekkeena kaa-

van 107 mukaisesti. (EN1990-1-1, 78) 

 

 

 𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 ≤ 𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏 (291) 

 𝐸𝑑 =∑𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑃,𝑗𝑃 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 +∑𝛾𝑄,𝑖𝜓0,1𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1𝑗≥1

 (292) 
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missä  + yhdistämistä jonkin toisen kanssa 

 ∑ suureiden yhdistetty vaikutus 

 P esijännitysvoiman kyseeseen tuleva edustava arvo 

(tässä tutkimuksessa ymmärrettävissä suunniteltuna jännitysvoi-

mana/jättövoimana) 

 G,kj pysyvän kuorman j ominaisarvo 

 Qk,1 määräävän muuttuvan kuorman 1 ominaisarvo 

 Qk,i muun samanaikaisen muuttuvan kuorman i ominaisarvo 

 γG,j pysyvän kuorman j osavarmuusluku 

γG,j,sup (epäedulliset) tai γG,j,inf (edulliset) kts. 13.2.1 

 γP,j esijännitysvoiman j osavarmuusluku  

γG,sup (epäedulliset) tai γG,inf (edulliset) kts. 13.2.1 

 γQ,1 määräävän muuttuvan kuorman 1 osavarmuusluku 

 γQ,i muuttuvan kuorman i osavarmuusluku 

 ψ0,1 muuttuvan kuorman yhdistelykerroin 

 

Tällöin murtorajatilan ehto voidaan kirjoittaa kaavan 108 muotoon tarkasteltaessa kaatumis-

varmuutta seinän yläpäässä vaikuttavan vaakavoiman osalta, kun seinään vaikuttaa pysyviä 

kuormia sekä jälkijännitysvoimia. Pysyvien kuormien sekä jännitysvoimien momenttivarren 

pituutena käytetään neutraaliakselin tukipisteestä mitattavaa etäisyyttä. Kaatumisnurkkapis-

teeksi oletetaan tällöin kyseinen sijainti. Pysyvien kuormien resultantin oletetaan vaikuttavan 

seinän keskellä ja jänneterästen jännitysvoimat huomioidaan niiden momenttivarren pituu-

della neutraaliakselin tukipisteestä (c/3). Jännitysvoimat vaikuttavat kaavassa 107 suotui-

sasti, jolloin niille tulee käyttää osavarmuuslukua γP,j,inf (edulliset). Kuormien vaikuttaessa 

epäedullisesti tulee käyttää γG,j,sup osavarmuuslukua. Kaava 107 voidaan kirjoittaa tällöin 

murtorajatilan ehdon osalta kaavan 108 muotoon. 

 

 

missä

 KFI

 luotettavuusluokasta riippuva kerroin  

RC3 KFI=1,1; RC2 KFI=1,0; RC1 KFI=0,9 

 𝐾𝐹𝐼 ∗ 1,5 ∗ 𝐹𝑘 ∗ 𝐻 = [0,9 ∗ 𝐺𝑘 ∗ (
𝐿

2
−
𝑐

3
)] + [0,7∑𝑃𝑖 ∗ 𝑒𝑖

𝑛

𝑖=1

] (293) 
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 Fk vaakavoiman ominaisarvo 

 H seinän korkeus 

 Gk pysyvien kuormien resultantti 

 P,i suunniteltu jännitysvoima i jänneteräksessä 

  ei jännitysvoiman momenttivarren pituus neutraaliakselin  

tukipisteestä (c/3) 

 

Jännitysvoiman edullisen vaikutuksen osalta tutkija suosittelee tämän tutkimuksen perus-

teella jälkijännitetyille puurakenteille pienempää osavarmuusluvun arvoa (γP,j,inf=0,7)  kuin 

EN1990-1-1 standardissa (γG,j,inf= 0,95) tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa 

(γG,j,inf= 0,90) esitetään. Syynä tähän on se, että systemoidun kirjallisuuskatsauksen aikana 

on ollut huomattavissa jännityshäviöiden arvion suosituksen olevan 30 % luokkaa. Hanke-

kohtaisesti voidaan toki käyttää suurempaa osavarmuuslukua, jos voidaan osoittaa, että 

jännityshäviöt ovat pienempiä kuin alustava jännityshäviön arvio. Tällöin suosituksena on, 

että osavarmuusluku jälkijännitetyille puurakenteille on 0,7 ≤γP,j,inf ≤0,9. 

 

5.8 Jäykistysseinien välinen kitka, vaaka- ja pystyliitokset 

 

kun voidaan osoittaa, että mekaaninen laite/kiinnitys toimii kumulatiivisesti kitkavastuksen 

kanssa, molempien kitkavoimien vastukset (pysyvät kuormat+ mekaaninen) voidaan ottaa 

huomioon samanaikaisesti. (EN12812:2008, 21, 23,39). Kyseistä periaatetta on tällöin nou-

datettu myös jännitysvoimien huomioimisessa kitkavoimia muodostavana mekaanisena 

kiinnikkeenä tässä tutkimuksessa testeihin perustuviin tuloksiin perustuen.  

 

Tällöin alkuperäinen kaava 109 saa lisäyksenä kyseisen jännitysvoimat huomioivan edulli-

sen kitkavoiman vaikutuksen kaavan 110 ja 111 muodossa ollen yhdistelmä proHolz  (pro-

Holz Austria 2014, 137) sekä EN12812 mitoitusohjetta. Kyseisen mukaista menetelmää on 

ehdotettu myös liukumasiirtymien arviointiin jälkijännitettyjen betonielementtiseinien osalta 

ilman kitkan osavarmuuskerrointa. Huomion arvoisena tekijänä on osoitettu, että syklisistä 

kuormituksista sekä jänneteräksen venymistä johtuvat jännityshäviöt tulisi huomioida edul-
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lisesti vaikuttavissa jännitysvoimissa.  (Kurama 2005, 9-10) Suoritetun kirjallisuuskatsauk-

sen pohjalta ehdotetaan kokonaishäviöiden huomiointia normaalisti vallitsevissa mitoitusti-

lanteissa.  

 

 

missä

 Fdst,d

 liu-

kumaan 

johtava 

leikkausvoiman mitoitusarvo 

Fdst,d liukuman estävän leikkausvoiman mitoitusarvo  

 Fd leikkausvoiman mitoitusarvo seinän alapäässä 

 Gk pysyvien kuormien ominaisarvon resultantti 

 Pi suunniteltu jännitysvoima i (jättövoima)  

γG,inf  edullisten pysyvien kuormien osavarmuusluku kts. 13.2.1 ja 16.11 

(γG,inf=0,9) 

γP,inf  edullisten jälkijännitysvoimien osavarmuusluku  

kts. 13.2.1 ja 16.11 (γP,inf= 0,7≤γP,inf≤0,9) 

 μ pintojen välinen kitkakerroin kts. TAULUKKO 15 

γμ kitkan osavarmuusluku (EN12812:2008) 

 

 

 𝐹𝑑𝑠𝑡,𝑑 ≤ 𝐹𝑠𝑡𝑏,𝑑 (294) 

 𝐹𝑑𝑠𝑡,𝑑 = 𝐹𝑑 − 𝛾𝐺,𝑖𝑛𝑓
𝜇

𝛾𝜇
𝐺𝑘 − 𝛾𝑃,𝑖𝑛𝑓

𝜇

𝛾𝜇
∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1   (295) 

 𝐹𝑑𝑠𝑡,𝑑 = 𝐹𝑑 − 0,9
𝜇

1,3
𝐺𝑘 − 0,7

𝜇

1,3
∑𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 (296) 
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TAULUKKO 30 Kitkakeroimen arvoja, kun pinta kuiva tai märkä, mutta puhdas ei öljyä, 

jäätä tai rasvaa. (Numerot 1-10 (EN12195-1, 75) ja 11-12 (proHolz Austria 2014, 137), 13  

(Sun ym. 2020, 11) ja 14  (Elonen ym. 2017, 23) 

NRO Kosketuspinnan  

materiaaliyhdistelmät 

Kitkakerroin 

μ 

1 Sahatavara – kertopuu/vaneri 0,45 

2 Sahatavara – rihlattu alumiini 0,4 

3 Sahatavara – kutistekalvo 0,3 

4 Sahatavara – ruostumaton teräslevy 0,3 

5 Höylätty puu – kertopuu/vaneri 0,3 

6 Höylätty puu – rihlattu alumiin 0,25 

7 Höylätty puu – ruostumaton teräslevy 0,2 

8 Karkea betoni – sahapuinen aluspuu 0,7 

9 Sileä betoni – sahapuinen aluspuu 0,55 

10 Kontaktipinta likainen, luminen tai jäinen 0,2 

11 Puu- Puu   0,4 

12 Puu- Betoni   0,4 

13 Puu (CLT)- hieman ruostunut teräslevy 0,32 

14 Puu (CLT)- tärinävaimennin Sylomer®  

(Getzner Werkstoff) 

0,5 
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TAULUKKO 31 EN12812:2008 mukaiset kitkakertoimet materiaaliyhdistelmille 

(EN12812:2008, 41) 

Kosketuspinnan  

materiaaliyhdistelmät 

Kitkakerroin μ 

Maksimi Minimi 

1 Puu- puu (syysunnassa) 1,0 0,4 

2 Puu-puu (syysuuntaa vastaan) 1,0 0,6 

3 Puu-teräs 1,2 0,5 

4 Puu-betoni 1,0 0,8 

5 Teräs-teräs 0,8 0,2 

6 Teräs-betoni 0,4 0,3 

7 Teräs-laastikerros 1,0 0,5 

8 Betoni-betoni 1,0 0,5 

 

Standardissa EN12812:2008 esitetään, että kitkan vaikutuksen ollessa edullinen käytetään 

kitkan minimiarvoa ja kitkan maksimiarvoa sen vaikuttaessa epäedullisesti (TAULUKKO 16). 

Kitkan osalta suositellaan minimiarvon yhteydessä käytettäväksi kitkan osavarmuuslukua 

(γμ=1,3), jota käytetään myös tämän tutkimuksen yhteydessä kitkavoimien määrittämiseksi 

kaava 115. (EN12812:2008, 21, 23,39) 
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6 Jännityshäviöt ja muodonmuutokset 

 

Puurakennuksen jännityshäviöihin vaikuttavat niin työtekniset, materiaalista johtuvat tekijät 

kuin ulkoiset vaikutukset ympäristön osalta. Ympäristön osalta merkittäviä tekijöitä ovat val-

litseva lämpötila sekä kosteus, jotka voidaan arvioida käyttäen käyttöluokkia EN1995-1-1 

mukaisesti. 

 

Jännityshäviöihin voidaan nähdä vaikuttavan jälkijännitetyillä seinärakenteilla myös jänni-

tysjärjestyksen sekä kuormien kertymisen. Jännitettäessä seinäelementtejä tapahtuu jänni-

tystyö usealla jännitystasolla toteutettaessa alkuvaiheessa rakentamista, jolloin rakenteille 

kohdistuu lähinnä työmaa- aikaisia kuormituksia ja kun työmaa etenee, lisääntyy ylempien 

kerrosten aiheuttama kuormitus aiheuttaen seinäelementeissä painumia ja lopulta käyttö-

vaiheessa hyötykuormien myötä alkaa rakenteen todellinen viruma sekä painumat lopulli-

sista kuormista.  Toteutettaessa jännitystyö yhdellä jännitystasolla on suurin osa element-

tien mm. asettumisesta ehtinyt tapahtua ennen jännitystyötä. Samainen ilmiö toteutuu myös 

käytettäessä useaa jännitystasoa, jolloin elementtien harjanteet painuvat jännitystyön yh-

teydessä jännitysnipussa. Puurakennuksen painumat ja jännityshäviöt voidaan tällöin kar-

keasti jakaa puuelementeistä sekä jänneteräksestä aiheutuviin tekijöihin (KUVA 17).  

 

 

 

 

 

Välittömien 

jännityshävi-

öiden voi-

daan nähdä muodostuvan puurakenteilla jännitysvai-

heessa niin puuelementtien asettumisesta (työstetty-

jen seinäelementtien alapään harjakset 1 mm/ vaa-

kasauma), varusteluiden mm. jatkosmuhvien asettuminen (1 mm/ jatkosmuhvi jännitystilan-

teessa), ankkurointilevyn taipumasta, painumista sekä rankarakenteisessa toteutuksessa 

KUVA 102 Painumaan sekä jännityshäviöihin vaikuttavat tekijät (muokattu 

lähteestä) (Keskisalo & Matveinen 2019, 54) 
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ankkurointilevy voi myös kiertyä yläjuoksun kohdalla tai aiheuttaa hoikilla levyrakenteilla kie-

pahdusta yläpäässä. Jos jänneteräs pääsee vapaasti liikkumaan ohjuriurassa/ ohjurireiässä 

ovat kitkahäviöt pieniä, mutta jos kyseisissä ohjuriurissa on sijaintipoikkeamia aiheuttavat 

ne kulmamuutoksen kautta jänneteräkseen jännityshäviöitä.  (Keskisalo 2018, 8-9; Keski-

salo & Matveinen 2019, 53-54) 

 

6.1 Jännityshäviöiden arviointi 

 

Jännityshäviöiden keskimääräisiä arvoja käytettäessä on muistettava, että Uudessa- See-

lannissa toteutetuissa kohteissa käytetään huomattavasti suurempia jälkijännitysvoimia joh-

tuen mm. jänneterästen keskeisestä sijoittamisesta sivusuunnassa seinäelementtiin sekä 

seismisistä kuormista, jolloin jännitysvoiman tarve on suurempi kuin seinän päihin sijoitetta-

essa. Seinärakenteet toteutetaan myös pääasiassa yhtenäisillä mastoseinillä. Tämä voi vai-

kuttaa tällöin jännityshäviöiden suurempaan prosentuaaliseen arvioon kuin ei- seismisillä tai 

vähäisen seismisen toiminnan alueella toteutetuilla kohteilla. Pitkäaikaiset jännityshäviöt 

voivat tällöin muodostua lyhytaikaisia jännityshäviöitä suuremmiksi kuin elementtirakentei-

silla puurakennuksilla, joissa pääosa jännityshäviöistä tapahtuu varhaisemmassa vai-

heessa.  
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TAULUKKO 32 Jännityshäviöiden keskimääräisiä arvoja rakennuksille 

Rakenne tai 

rakennus 

Materiaali Ympäristö-

olosuhteet 

Jännityshä-

viö % / aika 

Lähde 

NMIT Buil-

ding, seinä 

LVL(0) Käyttöolo-

suhteet 

13,1-20,4% 

/ 1,5a 

 (Yeoh ym. 

2012) 

Trimbe Navi-

gation Office 

LVL(0)+LVL(90) Käyttöolo-

suhteet 

5-6 % / 2,8a Granello ym. 

(2017) 

House of Na-

tural Resour-

ces 

liimapuu, 

kuusi(0)+ liima-

puu, saarni (90) 

Käyttöolo-

suhteet 

7,5-9 % / 3a Granello ym. 

(2017) 

Lighhouse 

Joensuu, 

seinä 

LVL-X (0) Käyttöolo-

suhteet 

~11 % / 0,5a Matveinen 

&Keskisalo 

(2019) 

 

TAULUKKO 18 ja 14 materiaalin perässä oleva merkintä (0) tarkoittaa syynsuuntaista kuor-

mitusta ja (90) syysuuntaa vastaan olevaa kuormitusta, Ympäristöolosuhteiden osalta ei 

kontrolloidulla ympäristöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa lämpötilaa tai kosteutta (RH) ei ole 

ohjattu ja vuorokautiset sekä vuodenaikaiset vaihtelut ovat mahdollisia. Kontrolloiduilla ym-

päristöillä tarkoitetaan sisäilman olosuhteita, joissa lämpötila on 20 °C ja 65 RH-%. Käyttö-

olosuhteet taas ovat rakennuksen käytönmukaisia lämpötiloja ja kosteuspitoisuuksia, joissa 

voi esiintyä vaihteluita ollen silti käyttöluokka 1 mukaisia.  (Wanninger ym. 2015,3) 
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TAULUKKO 33 Jännityshäviöiden keskimääräisiä arvoja rakenteille  (Granello, G. ym. 

2018, 3) 

Rakenne tai 

rakennus 

Materiaali Ympäristö-

olosuhteet 

Jännityshä-

viö % / aika 

Lähde 

Palkit (jänteet 

painopisteen 

suhteen) 

LVL(0) Kontrolloitu 

Ei kontrolloitu 

1,4 % / 1 a 

2 % / 1a  

Davies & Fra-

giacomo 

(2011) 

Kehärakenne LVL(0)+LVL(90) Kontrolloitu 

Ei kontrolloitu 

7 % / 1 a 

9 % / 1a 

Palkit (jänteet 

epäkeskei-

sesti) 

LVL(0) Ei kontrolloitu 3,5- 4,5 % / 

4a 

Granello ym. 

(2017) 

Palkit (jänteet 

painopisteen 

suhteen) 

liimapuu, kuusi 

(0) 

Kontrolloitu 

Ei kontrolloitu 

2 % / 1a 

3-4 % / 1 a 

Wanninger 

ym. (2015) 

Kehärakenne liimapuu, 

kuusi(0)+ liima-

puu, saarni (90) 

Kontrolloitu 

Ei kontrolloitu 

5 % / 1a 

9-11 % / 1a 

 

Seinärakenteelle, jonka suunnittelu on suoritettu huolellisuutta noudattaen ja jotka sijaitse-

vat kontrolloiduissa olosuhteissa (EN 1995-1-1 mukainen käyttöluokka 1) voidaan olettaa, 

etteivät jännityshäviöt ylitä 30-35 % suuruutta 50 vuoden käyttöiällä. Kyseisellä jännityshä-

viösuuruudella ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta rakenteelliseen turvalliseen tai toi-

mintaan, jos sen vaikutukset on huomioitu muilta osin esim. vaimentimilla. Jännityshäviöt 

tulisi kuitenkin ottaa huomioon käyttörajatilan siirtymien arvioinnissa. Huolellisella suunnit-

telulla tarkoitetaan sitä, että rakenne on suunniteltu toimimaan elastisesti sekä vaurioitumat-

tomana murtorajatilassa. (Wanninger ym. 2015, 12; Granello, Gabriele 2018, 172)  

 

6.1.1 Jännityshäviöiden laskenta, ajasta riippuvat häviöt 
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Jännityshäviöt voidaan laskea Fragiacomon ja Daviesin esittämän menetelmän  (Fragia-

como & Davies 2011) mukaisesti LVL kehärakenteille (KUVA 62), jonka voidaan nähdä ole-

van sovellettavissa massiiviseinärakenteille tutkimusaineiston pohjalta. Menetelmässä hyö-

dynnetään betonirakenteiden EN1992-1-1 mukaista jännityshäviöiden mitoitusmenetelmää 

muokattuna puurakenteille sisältäen syysuuntien vaikutukset puurakenteen viruman sekä 

kosteuskäyttäytymisen osalta. Menetelmä huomioi ulkoisten voimien osalta ainoastaan jän-

nitysvoiman (P), jolloin muista ulkoisista kuormista aiheutuva mm. viruma tulee huomioida 

erillisenä jännityshäviönä. Lukijaa pyydetäänkin tutustumaan tarkemmin kyseiseen julkai-

suun yksityiskohtaisempien tietojen osalta. (Fragiacomo & Davies 2011, 1563) 

 

 

KUVA 103 Periaatekuva laskentamenetelmän mukaisesta kehärakenteesta (Fragiacomo & 

Davies 2011, 1563) 

 

Tällöin rakenne, joka sisältää eri syysuunnissa olevia puurakenteita voidaan ratkaista käyt-

täen kaavaa 112 (Fragiacomo & Davies 2011, 1565). Tarkoittaen tällöin tilannetta, jossa 

käytetään jännitettyä pilari-palkkirakennetta tai seinä-välipohjarakennetta (välipohjan sijai-

tessa seinäelementtien välissä).  

 

 

missä

 -P0

 al-

kuvai-

heen jännitysvoima 

 

∆P(t)

=

−P0 {
l∥ϕ∥(t)
E∥A∥

+
l⊥ϕ⊥(t)
E⊥A⊥

+
lrp(t)

EpAp[1 − χpro(t)]
} + ∆ε∥,in(t)l∥ + ∆ε⊥,in(t)l⊥ − ∆εp,in(t)l

l∥[1 + χ∥ϕ∥(t)]
E∥A∥

+
l⊥[1 + χ⊥ϕ⊥(t)]

E⊥A⊥
+

l

EpAp[1 − χprp(t)]

 
(297) 
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 ∥ alaindeksi syysuunnalle 0 (syysuunnassa) 

⊥ alaindeksi syysuunnalle 90 (syysuuntaa vastaan) 

p alaindeksi jänneteräkselle 

0 alaindeksi jännityksen aloitukselle 

l∥ tai l⊥ kappaleen osapituus syysuunnassa 

E materiaalin kimmokerroin huomioiden alaindeksi 

∆ε∥,in venymämuutos huomioiden alaindeksi 

A poikkileikkauspinta-ala huomioiden alaindeksi 

l yhdistetty kokonaispituus (l∥+l⊥) 

χ vanhennuskerroin huomioiden alaindeksi  

(t) aika jännityksen alusta 

ϕ kokonaisvirumakerroin/virumaluku (kdef) 

rp jänneteräksen relaksaatiokerroin 

 

Kaavassa on huomattava kuitenkin se, että kokonaisviruma (ϕ) sisältää niin mekano-sorpti-

sen venymän kuin myös puhtaan viruman. Kyseinen kokonaisviruman arvo vastaa Eurokoo-

disuunnittelussa virumakerrointa kdef, jota voidaan käyttää kaavassa käyttöluokan mukai-

sesti. Eurokoodin mukaisessa virumakertoimessa ei kuitenkaan ole eroteltuna syysuunnan 

vaikutusta, johtaen saman kertoimen käyttöön kummallekin syysuunnalle. (Fragiacomo & 

Davies 2011, 1564) 

 

Vanhennuskertoimelle voidaan käyttää seuraavia arvoja mitoituksessa χp=0 (jänitetyillä be-

tonirakenteilla arvo 0,8), χ∥=1,0 ja χ⊥=1,0, joka on linjassa niin Fragiacomo ja Daviesin sekä 

Granellon esittämän tutkimuksen kanssa. Granellon ja kumppaneiden suositusarvot olivat 

0,7-1 välillä syysuunnasta riippumatta enimmäisarvon edustaessa käyttöluokkaa 3 vastaa-

via olosuhteita. Jolloin käytettävä arvo χ∥= χ⊥=1,0 on mitoituksen kannalta varmalla puolella. 

(Fragiacomo & Davies 2011, 1569; Granello ym. 2018, 8) Tämä on voimassa myös jänne-

teräksen relaksaation osalta, jonka osuus on merkityksetön verrattuna puumateriaalin ai-

heuttamiin jännityshäviöihin. Oletettaessa, että venymissä ei tapahdu muutoksia johtuen nii-

den palautumisesta alkuperäiseen arvoonsa vuodenaikojen vaihtelujen sykleistä saavat ve-

nymät seuraavat arvot; ∆ε∥,in(t)=0, ∆ε⊥,in(t)=0 ja ∆εp,in(t)=0  (Fragiacomo & Davies 2011, 1569)  
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Jänneteräksen relaksaatiokertoimelle (rp) voidaan käyttää EN1992-1-1 relaksaatioluokkien 

mukaisia relaksaatiohäviöiden kaavoja 113-115. (EN1992-1-1, 42-43)  

-Luokka 1: lanka tai punos, tavanomainen relaksaatio 

-Luokka 2: lanka tai punos, pieni relaksaatio 

-Luokka 3: kuumavalssatut ja muokatut tangot 

 

 

missä

 ∆σpr

 jän-

nityksen 

relak-

saatio-

häviöiden itseisarvo 

σpi ankkurijänteet, jännittämishetkellä vallitseva jännityksen itseisarvo 

ja tartuntajänteillä suurin jänteeseen laukaistu vetojännitys vähen-

nettynä välittömillä häviöillä. Jälkijännitetyillä puurakenteilla vastaa 

jättövoiman aiheuttamaa jännitystä. 

t jännittämisen jälkeinen aika (tunteina), jossa suositellaan käytettä-

väksi relaksaatiohäviöiden pitkäaikaisarvoa (loppuarvo) ollen ma-

teriaalin ikää vastaava eli esim. t=500 000 h= ~57 a 

μ σpi/fpk ja fpk=jänneteräksen vetolujuuden ominaisarvo 

ρ1000 Relaksaatiohäviön ρ1000 arvoina voidaan käyttää luokassa 1 (8 %), 

luokassa 2 (2,5 %) ja luokassa 3 (4 %) tai jänneteräksen koetodis-

tuksen arvoa. 

 

Lopulta kaava 112 saa edellä mainittujen yksinkertaistusten takia kaavan 116 muodon ra-

kenteelle, jossa on kahden eri syysuunnan puurakenteita.  (Fragiacomo & Davies 2011, 

1569) 

 Luokka 1,
∆σpr

σpi
= 5,39ρ1000e

6,7μ (
t

1000
)
0,75(1−μ)

10−5 (298) 

 Luokka 2,
∆σpr

σpi
= 0,66ρ1000e

9,1μ (
t

1000
)
0,75(1−μ)

10−5 (299) 

 Luokka 3,
∆σpr

σpi
= 1,98ρ1000e

8μ (
t

1000
)
0,75(1−μ)

10−5 (300) 
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Tällöin 

seinära-

ken-

teelle, jonka syysuunta on yhteen suuntaan esim. liimapuupilareilla tai LVL-C (LVL-X) sei-

närakenteilla jänneteräksen jännityshäviöt voidaan ratkaista kaavalla 1117 tai 118. CLT ra-

kenteilla on käytettävä tehollisia seinän nurjahduskestävyydessä käytettäviä tehollisia poik-

kileikkauksen arvoja. (Fragiacomo & Davies 2011)  

 

 

missä

 ∆σr(t)

 σp,0*rp(t) relaksaatiosta aiheutuva jännityshäviö 

  kaavat 131–133 

 σ∥,0 jännitys puumateriaalissa 

 

Kyseinen laskentamenetelmä ottaa kuitenkin huomioon pelkästään jänneteräksen jännitys-

voiman, jolloin suunnittelijan tulee itse huomioida seinän viruman vaikutus pystykuormista, 

ankkurilevyn painumat sekä elementtien asettuminen. Kaavojen yksinkertaistetuissa muo-

doissa ei oteta myöskään huomioon jänneteräksen puhtaasta relaksaatiosta (∆σr(t)) aiheu-

tuvaa jännityshäviötä oletettaessa sen vaikutuksen olevan vähäinen puumateriaalista johtu-

viin jännityshäviöihin verrattuna.  (Fragiacomo & Davies 2011, 12)  

 

6.1.2 Viruman aiheuttama jännityshäviö 

 

Seinärakenteen virumasta aiheutuva kokoonpuristuma voidaan olettaa jännityshäviöitä li-

säävänä tekijänä Fragiacomon ja Daviesin esittämään laskentamenetelmään. Laskenta 

 ∆P(t) =

−P(t0) [
l∥ϕ∥(t)
E∥A∥

+
l⊥ϕ⊥(t)
E⊥A⊥

+
lrp(t)
EpAp

]

l∥[1 + ϕ∥(t)]
E∥A∥

+
l⊥[1 + ϕ⊥(t)]

E⊥A⊥
+

l
EpAp

 (301) 

 

∆P(t)

= Ap
Ep[1 − χprp(t)] ∗ [∆ε∥,in(t) − ∆εp,in(t)] − ∆σr(t) + σ∥,0

Ep
E∥
ϕ∥(t)[1 − χprp(t)]

1 +
EpAp
E∥A∥

[[1 + χ∥ϕ∥(t)]] ∗ [1 − χprp(t)]
 
(302) 

 ∆P(t) =

−P(t0) [
l∥ϕ∥(t)
E∥A∥

+
lrp(t)
EpAp

]

l∥[1 + ϕ∥(t)]
E∥A∥

+
l

EpAp

 (303) 
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suoritetaan kaistamenetelmän mukaisesti, kuten seinän nurjahduksellekin. Tällöin yhteen-

laskettu jännityshäviö (∆P,tot) pystykuormista on kaavan 119 mukainen. 

 

 

 

missä  

 ∆P,tot yhteenlaskettu jännityshäviö 

∆P(Fd) pystysuuntaisten kuormien mitoitusarvoa vastaava  

jännityshäviö (ei sisällä jännitysvoimaa) 

 ∆Lpuu,fin seinän pituudenmuutos (pitkäaikaiset) 

 Fd pystysuuntaisten kuormien mitoitusarvo 

 Aeff tehollinen poikkileikkauspinta-ala 

 kdef virumakerroin, huomioiden käyttöluokka 

Emean puumateriaalin kimmokerroin HUOM! syysuunta 

 Emean,fin kimmokertoimen arvo lopputilassa 

 Ap jänneteräksen poikkileikkauspinta-ala 

 Ep jänneteräksen kimmokerroin 

 h seinän korkeus 

 L jänneteräksen kokonaispituus 

 

Seinäelementtien virumaa voidaan hallita tehokkaimmin rajoittamalla jänneterästen jänni-

tysvoimaa, seinälle kohdistuvia kuormituksia tai mitoittamalla seinärakenne pienemmälle 

käyttöasteelle sekä hajauttamalla jänneterästen sijoitusta seinässä huomioiden niiden te-

holliset kuormitusalat.  

 

6.1.3 Kosteudenmuutokset 

 

Seinäelementtien kosteudenmuutoksen sekä lämpölaajenemisen vaikutus voidaan arvioida 

käyttämällä lähtötietona elementin toimituskosteutta tai elementistä mitattua kosteuspitoi-

suutta ja käyttämällä käyttövaiheen arvioitua kosteutta kosteusmuutoksen arvioimiseksi. Yh-

 ∆P, tot = ∆P(t) + ∆P(Fd) (304) 

 ∆P(Fd) =
∆LpuuApEp

L
 (305) 

 ∆Lpuu,fin =
Fdh

AeffEmean,fin
 (306) 

 Emean,fin =
Emean

(1 + kdef)
 (307) 
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den prosentin kosteusmuutos puuseinässä (1 RH-%) aiheuttaa tällöin seuraavat pituuden-

muutokset (kutistumis- turpoamiskerroin αH) suhteessa alkuperäiseen mittaan (Liimapuukä-

sikirja, osa 2. , 116; LVL Handbook Europe. 2020, 175; Stora Enso n/d, 21): 

 

 -CLT: syysuunnassa 0,02 ja syysuuntaa vastaan 0,24 

 -LVL-P: paksuus 0,32, korkeus/leveys 0,32, pituus 0,01 

 -LVL-C: paksuus 0,32, korkeus/leveys 0,03, pituus 0,01 

 -Sahatavara: poikkileikkauksen mittamuutos 0,25, pituus 0,02 

-Liimapuu: syysuunnassa 0,01 ja syysuuntaa vastaan 0,02 

 

Kosteudenmuutoksista aiheutuva pituudenmuutos voidaan tällöin laskea käyttäen kaavaa 

123  (LVL Handbook Europe. 2020, 175) ja jännityshäviöt kaavaa 120 käyttäen, sijoittaen 

saatu pituudenmuutos (∆Lpuu) siihen.  

  

 

missä 

 ∆Lpuu seinän pituudenmuutos 

 ∆RH kosteudenmuutos (RH(toimitus)-RH(käyttö)) 

 αH kutistumis- turpoamiskerroin 

 h seinän korkeus 

 

Ulkoseinille sijoitettujen puuseinäelementtien tapauksessa tulee huomioida, että seinära-

kenne voi taipua, jos pintojen välillä vallitsee eri kosteuspitoisuus. Taipuma (w) voidaan las-

kea käyttäen kaavaa 124, joka lisätään seinän nurjahduksesta aiheutuvaan taipumaan.  (Lii-

mapuukäsikirja, osa 2. , 117) 

 

 

missä

 w kosteuselämisen aiheuttama taipuma 

 h seinän korkeus 

∆h turpoamisen tai kutistumisen aiheuttama  

ulko- ja sisäpinnan välinen pituusero 

 ∆Lpuu =
∆RH ∗ αH
100

∗ h (308) 

 w =
h ∗ ∆h

8b
 (309) 
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 b seinän paksuus 

 

 

 

6.1.4 Lämpötilamuutokset 

 

Jänneteräksen relaksaatio kiihtyy lämpötilan vaikutuksesta, kun lämpötilan nousu aiheuttaa 

venymää samanaikaisesti. Tällöin lämpötilan vaikutus otetaan huomioon siten, että relak-

saatioluokkaa vastaavaan kaavaan lisätään jännittämisen jälkeiseen aikaan (t) ekvivalentti 

aika (teg) kaavalla 125. (EN 1992-1-1, 170) Kyseinen lämpötilan nousu voi tulla eteen esim. 

rakennuksen kuivatusvaiheessa jänneterästen sijaitessa lähellä puhallinta.  

 

missä

 teq

 ekvivalentti aika (tunteina) 

 T(∆ti) lämpötila (°C) aikavälillä ∆ti 

 Tmax suurin lämpötila (°C) altistumisen aikana 

 

Lämpötilan kasvu johtaa yleisellä tasolla jännitysvoiman pienenemiseen (jänneteräs pite-

nee) ja lämpötilan pienentyessä jännitysvoiman kasvamiseen (jänneteräs lyhenee) jälkijän-

nitystyön jälkeen käytettäessä tartunnattomia jänneteräksiä. Tällöin lämpölaajeneminen 

sekä siitä seuraavat jännitysvoiman lisäys tai vähentyminen voidaan arvioida jännitystyön 

aikaisen vallitsevan ympäristön lämpötilan sekä oletetun käyttölämpötilan (20°C) kautta. 

Jännityshäviöitä ja jännitysvoiman muutoksia voidaan hallita käyttämällä jänneterästä, jonka 

lämpötilaa vastaa lähes lopullista käyttölämpötilaa jo jännitystyövaiheessa. Lineaariselle 

lämpölaajenemiselle lämpötilan ollessa alle 100 °C voidaan käyttää rakenneteräksien osalta 

α=12x10^-6 /°C, LVL 4x10^-6 /°C. Tällöin kappaleen lämpölaajeneminen voidaan laskea 

kaavalla 126 ja jännityshäviöt kaavalla 120  sijoittaen saatu pituudenmuutos (∆L) siihen.  

(LVL Handbook Europe. 2020, 176; EN1993-1-1, 28) 

 

 

 teq =
1,14Tmax−20

Tmax − 20
∑(T(∆ti) − 20)∆t

n

i=1

 (310) 

 ∆L = ∆T ∗ α ∗ h (311) 
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missä ∆T lämpötilanmuutos (T(alkuvaihe)-T(lopputilanne) 

 ∆L lämpölaajenemisen suuruus 

α lämpölaajenemiskerroin 

 h seinän korkeus 

 

6.1.5 Kitkahäviön laskenta 

 

Kitkahäviöllisen jännitysvoiman arvo vaihtelee jänneteräksen sijainnin mukaisesti eri koh-

dissa ollen tämän takia eri aktiivi- ja passiiviankkuripäässä jännitystyön ja rajatilojen aikana. 

Jännityshäviön suuruus jännitystyövaiheessa voidaan arvioida jänneteräksen kohdassa x 

kaavalla 127. (Suomen Betoniyhdistys ry 2017, 22; EN1992-1-1, 78)  Ollen myös linjassa 

amerikkalaisten mitoitusohjeiden kanssa.  (Post-Tensioning Institute 2006, 337; Corven & 

Moreton 2013, 63) Aktiivipäästä etäisyydellä x vallitseva jännitysvoima (P(x) voidaan sen 

sijaan arvioida kaavalla 128 ja jos μ(θ+kx)<0,2 voidaan käyttää yksinkertaistettua kaavaa 

129. (Corven & Moreton 2013, 63) 

 

KUVA 104 Jänneterästen suunnanmuutosten määrittäminen  (Corven & Moreton 2013, 63) 

 

missä

 Pmax

 jän-

nitysvoima aktiivipäässä  

θ jänneteräksen suunnanmuutosten summa radiaaneina etäisyy-

dellä x (∑α= α1+ α2+ α3, jossa α=x1/rps) 

x1 kaaren mitta 

 ∆Pμ(x) = Pmax(1 − e
−μ(θ+kx)) (312) 

 P(x) = Pmaxe
−μ(θ+kx) (313) 

 P(x) = Pmax(1 − μ(θ + kx)) (314) 
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rps kaaren säteen mitta 

μ suojaputken, ohjuriuran tai reiän välinen kitkakerroin TAULUKKO 

22 ja TAULUKKO 23 

 k profiilin suunnan muutosten aaltoisuusluku (rad/m) 

 x on jänneteräksiä pitkin mitattu etäisyys jännityspäästä 

 

Jos suojaputken, ohjuriuran tai ohjurireiän toteutus on suoritettu huolellisesti, valvotusti sekä 

tiukennetuilla toleransseilla voidaan käyttää aaltoisuudelle arvoa k=0 ja suunnanmuutoksille 

θ=0. Jos kyseistä tilannetta ei voida osoittaa tulee kyseiset seikat arvioida tilannekohtaisesti. 

Yleensä aaltoisuuden arvot ovat k=50-100* 10^-4 rad/m ja rasvatuilla punoksilla muovisuo-

juksessa k=600*10^-4 rad/m. (Corven & Moreton 2013, 63,88; EN1992-1-1, 78) Tutkijan 

näkemyksenä on, että suojaputkien ollessa sijoitettuna betonirakenteisiin tai ulkoisesti ole-

tus on pätevä, jos ehdot huolelliselle toteutukselle mm. tuentojen osalta täyttyvät. Rankara-

kenteisilla jälkijännitetyillä seinärakenteilla sijainnin suoruuspoikkeaman ehtona voidaan pi-

tää, että kulmamuutos on alle 1,33 astetta kerroskorkeudesta jänneteräksen ollessa sijoitet-

tuna vapaasti (ulkoinen) KUVA 65. (Strong-Rod Systems. 2018, 47)  

 

KUVA 105 Vetotangon suoruuspoikkeaman havainnekuva rankarunkoisella järjestelmällä 

(muokattu lähteestä)  (Strong-Rod Systems. 2018, 46) 

 

Tutkijan näkemyksen on, että massiivipuuseinäelementeillä LVL ja CNC- työstetyn ohjuri-

osan uralta voidaan käyttää arvoja k=0 ja θ=0 sekä kitkahäviötä ei oleteta syntyvän, jos 

varauksen koko täyttää minimimitat eikä jänneteräs ole kosketuksissa ohjuriuraan sekä 
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asennuksessa ei sallita suuria mittapoikkeamia. Yhdestä tai kahdesta suunnasta läpipora-

tulle ohjurireiälle suositellaan tarkempia suoruuspoikkeaman ehtoja, jolloin kulmamuutos on 

alle 0,7 astetta kerroskorkeudesta sivusuunnan osalta. Tällöin voidaan välttää läpiporauk-

sesta aiheutuvia suuria suunnanmuutoksista sekä kitkasta johtuvia välittömiä jännityshävi-

öitä. Suunnanmuutoksien osalta käytetään vähintään 0,7 astetta vastaavaa suunnanmuu-

tosta vaikuttaen keskellä ja aaltoisuudelle (k) huomioiden jäysteet. Suunnittelija voi käyttää 

myös toleransseihin perustuvia arvoja suunnanmuutoksen ja aaltoisuuden osalta.  (Ho ym. 

2017, 3-5)  

 

TAULUKKO 34 Sisäisten ankkurijänteiden kitkakertoimia (EN1992-1-1,79) 

Sisäinen jänne, täyttäen 

noin puolet suojaput-

kesta 

0,17  

(kylmävedetty lanka) 

0,19 

(punos) 

0,65  

(harjapintainen tanko) 

0,33 

(sileä pyöreä tanko) 

 

 

Kitka tulee huomioida alustavasti koko jänneteräksen tartunnattomalle pituudelle. Ho, Daon 

sekä kumppanit ovat arvioineet kitkakertoimen arvoksi µ=0,96 tartunnattoman jänneteräk-

sen sekä puun (CLT) välille, mutta kyseisessä artikkelissa suuren kitkan syyksi on arveltu 

pienen ohjurireiän käyttöä. (Ho ym. 2017, 7).  Kitkakertoimen arvo on kuitenkin linjassa EN 

12812:2008 Annex B kanssa, jossa puun ja teräksen välinen kitkakerroin on minimissään 

0,5 ja enimmillään 1,2. Perussääntönä voidaan tällöin pitää, että jänneteräksen tulee pystyä 

liikkumaan vapaasti ohjuriurassa tai reiässä käsin liikuteltaessa. Jos jänneteräs ei liiku va-

rauksessa vapaasti käsin on suoritettava esim. jäysteiden sekä harjanteiden poisto uudel-

leen rassaamalla, poraamalla tai aukityöstämällä.  
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TAULUKKO 35 Ohjeellisia suositeltuja arvoja kitkakertoimen ja aaltoisuuden osalta tartun-

nattomille jänneteräksille (Post-Tensioning Institute 2006, 337; Corven & Moreton 2013, 

64; Ho ym. 2017, 8) 

Suojaputken tyyppi µ k 

Joustava, ei- galvanoitu 0,22 7,5 x 10^-4/ft 

Joustava, galvanoitu 0,18 5,0 x 10^-4/ft 

Jäykkä ohutseinäinen,  

ei galvanoitu  

0,25 3,0 x 10^-4/ft 

Jäykkä ohutseinäinen,  

galvanoitu 

0,20 2,0 x 10^-4/ft 

Rasvattu ja kääritty 0,07 10,0 x 10^-4/ft 

Teräsputki  0,16 (kylmävedetty 

lanka voideltu) 

0,24 (kylmävedetty 

lanka ei voideltu) 

0,18 (punos voideltu) 

0,25 (punos ei voideltu) 

 

HDPE 0,10 (kylmävedetty 

lanka voideltu) 

0,12 (kylmävedetty 

lanka ei voideltu) 

0,12 (punos voideltu) 

0,14 (punos ei voideltu) 

0,14 (punos rasvattu) 

 

CLT- porareikä 

(Ho ym. 2017) 

0,96 (punos ei voideltu) 

 

15,75*10^-3 m-1 

 

Suunnanmuutokset tulee ottaa huomioon kuten jännitetyillä betonirakenteillakin etenkin po-

rattuja ohjurireikiä käytettäessä.  

 

Kitkavoima jänneteräksen ankkurointipäissä voidaan arvioida käyttäen kaavoja 130-131. 

Tällöin kaavat voidaan yksinkertaistaa artikkeleissa mainituista siten, että suunnittelija lisää 
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rajatilan venymästä sekä raon muodostumisesta johtuvaan lisäjännitysvoimaan kitkasta ai-

heutuvat jännitysvoimat. Tällöin tarkastelu suoritetaan pahimmalle tapaukselle eli seinän 

alapään passiiviankkuripäälle. Tällöin seinän alapään passiiviankkuripäässä vaikuttava kit-

kavoimalla huomioitu jännitysvoima raon muodostuessa on kaavan 130 mukainen, johon 

lisätään MMBA tai WSA menetelmällä saatu rajatilan mukainen lisäjännitysvoima veny-

mästä. Jänneteräksen matkalla vaikuttava maksimikitkavoima Ff-max voidaan arvioida kaa-

valla 131 huomioiden keinunnan suunta, jota muokattu alkuperäisestä sisältämään myös 

suunnanmuutokset. (Ho ym. 2017, 3-5)  

 

 

missä

 P1

 sei-

nän ala-

pään passiiviankkuripään jännitysvoima 

  siirtymävaiheessa sekä raon muodostuessa 

 P0 jännitysvoima aktiivipäässä 

 

6.2 Ankkurointiosien ja ankkuroinnin suunnittelu 

 

Ankkurointiosien odotetaan kestävän vähintään 95 % jänneteräksen myötörajakestävyy-

destä. Yleisimmät murtotavat puumateriaalille ankkurointialueella ovat ankkurilevyä (tukipai-

nelevyä) käytettäessä; puristusmurto (tukipaineen ylittyminen), leikkautuminen (syysuun-

nassa) sekä halkeilu. Puristusmurron voidaan nähdä olevan pääasiallinen murtotapa, jota 

voidaan estää riittävällä tukipainealalla sekä riittävän jäykällä ankkurointilevyllä (ankkuroin-

tilevyn taipuman rajoittaminen).  (Chen ym. 2018, 23) 

 

Kun ankkurointi on suunniteltu riittävän jäykäksi, voidaan jännitysvoiman voimajakauman 

olettaa olevan tasainen koko ankkurointilevyn pinta-alalla. Ankkurointilevy voidaan suunni-

tella jatkuvana moniaukkoisena palkkina pistetukien päällä, johon kohdistuu tasaisesti ja-

kautunut jänneterästen myötörajaa vastaava jännitysvoima. (Sarti 2015, 317-327) Taipuma 

tulisi rajoittaa kuitenkin ankkurointilevyn osalta L/240 (jossa L=levyn suurin pituus), jotta 

 P1 =
P0

e−μ(θ+kx)
 (315) 

 Ff−max = P1 ∗ (1 − e
−μ(θ+kx)), siirtymä kuva 66 oikealle 

F,f−max=
P1 ∗ (1 − e

μ(θ+kx))

eμ(θ+kx)
, siirtymä kuva 66 vasemmalle 

(316) 
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puurakenteelle ei aiheudu vahinkoa kuormitustilanteessa. Taipuma voidaan arvioida joko 

yksiaukkoiselle (suositus) tai kolmiaukkoisena palkkina, johon kohdistuu tasainen kuormi-

tus. Momentin osalta AC391 ohjeessa määritetään, että ankkurilevyn paksuus sekä taivu-

tusvastus tulee määrittää olettamalla levy ulokkeeksi, joka poikkeaa Sartin esittämästä me-

netelmästä. (Wert 2011)  

 

Ankkurilevy tulee suunnitella olettaen, että jokaisessa ankkurilevylle sijoitetussa jänneteräk-

sessä vallitsee myötörajaa vastaava maksimivoima Tpt,y, joka voidaan laskea kaavalla 132. 

(Sarti 2015) 

 

missä 

 TPT,y myötörajaa vastaava maksimijännitysvoima 

 Ap jänneteräksen poikkileikkauspinta-ala 

 fpy jänneteräksen myötöraja (yield stress) 

(fpy (ACI)=fp0,1k (EN 1993)) 

 

Oletettaessa maksimijännitysvoiman jakautuvan koko ankkurointilevyn pinta-alalla tasai-

sesti voidaan ankkurilevyltä siirtyvät jännitykset laskea kaavan 133 ja KUVA 70 mukaisesti. 

Ankkurilevyltä tulevien jännitysten tulee olla pienempiä kuin puuseinän tukipinnan onnetto-

muustilanteen mitoitusarvon (σc≤σc,0,d tai σc,90,d) huomioiden syysuunta ankkurointilevyn 

alla. Vastaavasti suunnittelutilanteen mitoitusvoimille (jättövoima) tulee ankkurilevyn täyttää 

sille asetetut suunnitteluvaatimukset mitoitustilanteen mukaisesti.  

 

 TPT,y = Ap ∗ fpy (317) 
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KUVA 106 Ankkurilevyn havainnekuva merkinnöistä 

 

 

missä

 ∑𝑇𝑃𝑇,𝑦 ankkurilevylle sijoitettujen jänneterästen yhteenlaskettu 

myötörajaa vastaava maksimijännitysvoima 

σc,0,d TAI σc,90,d  riippuen rasitettavan pinnan syysuunnasta 

 Aef tehollinen tukipinta-ala  

 ∑𝐴𝑣𝑎𝑟𝑎𝑢𝑠 ankkurilevyn lävistävien varausten yhteenlaskettu  

pinta-ala 

B ankkurilevyn leveys 

 A ankkurilevyn pituus 

 a varauksen pituus 

 c varauksen leveys 

 

Ankkurilevyn vaadittava paksuus (tmin) voidaan laskea muuttamalla ankkurilevyn kautta vai-

kuttava voima tasan jakaantuneeksi viivakuormaksi (q) sekä käyttämällä suurinta tukimo-

menttia mitoituksessa (Mmax). KUVA 70 

 σc =
(∑TPT,y)

Aef
≤ σc,0,d tai σc,90,d  (318) 

 Aef = BA−∑Avaraus (319) 
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KUVA 107 Havainnekuva momenttivarren sekä ulokkeen pituuden määrittämisestä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopuksi 

tarkastetaan täyttääkö valittu ankkurilevyn minimipaksuus taipumarajaehdon (kaava 158) 

L/240 yksiaukkoisena palkkina tarkasteltaessa.  

 

 

 
tmin = max

{
 
 

 
 (A − C)

2
√
2 ∗ ∑TPT,y

A ∗ B ∗ fy

(B − C)

2
√
2 ∗ ∑TPT,y

A ∗ B ∗ fy

 (320) 

 Mmax ≤ Msallittu = fy ∗ Wpl (321) 

 
Mmax =

(
∑TPT,y
A − C ∗

(A − C)
2 )

2

2
 

(322) 

 Wpl =
B ∗ tmin

2

4
 (323) 

 

 
fmax =

5qA4

384EIy
≤

A

240
 (tai yleensä

L

240
) (324) 

 q =
∑TPT,y

A − C
 (325) 

 Iy =
(A−C)∗tmin

3

12
 (KUVA 72 tapaus)  (326) 
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missä Msallittu poikkileikkauksen suurin sallittu momentti 

A ankkurilevyn pituus 

 E ankkurointilevyn teräksen kimmokerroin 

q tasainen kuorma jännitysvoimista muutettuna tasaiseksi kuormaksi 

 

Puristusvoimasta aiheutuvan seinärakenteen muodonmuutos ja venymä voidaan arvioida 

proHolz mukaisesti venymän ja poikkileikkauksen korkeuden suhteena kaavan 143 periaat-

teella. (proHolz Austria 2018, 63).  

 

 

missä

 εel

 puristusvoimasta aiheutuva venymäarvo 

∆Lpuu seinän kokoonpuristuma jännitysvoimista 

hw seinän korkeus 

 

6.2.1 Kavennetun ankkurointilevyn huomiot 

 

Kavennetun ankkurointilevyn käyttö johtaa vähentyneeseen tukipinta-alaan lisäten jännityk-

siä ankkurilevyn alla. Koko seinän paksuuden kattavalla ankkurointilevyllä suurimmat voi-

majännitykset sijaitsevat seinän suuntaisissa levyn päissä ja kavennetuilla sen sijaan seinän 

paksuus/reunan suunnassa. Reunan suuntainen lisääntynyt jännitys aiheuttaa kavennetun 

levyn tapauksessa myös taivutusjännityksiä uloimmissa viiluissa/lamelleissa seinäraken-

netta johtaen ulospäin suuntautuviin vetojännityksiin, jolloin seinärakenteen lapepinnan ve-

tokestävyys tulee tarkastaa sekä tarvittaessa vahvistaa ankkurointilevyn alapuolinen ra-

kenne. (Sarti 2015, 317-327) 

 

Jännitykset voidaan kyseisessä tapauksessa tutkijan näkemyksen mukaan arvioida syy-

suuntaa vastaan tai seinän pinnasta poispäin karkeasti ankkurilevyn reunan aiheuttaman 

momentin ja reunakaistan paksuuden kautta, jolloin tarkastellaan leikkausjännityshuippua 

ohjuriuran/ reiän läheisyydessä. Seinän tapaukselle ehdotetaan sovellettavaksi reiällisen 

εel =
∆Lpuu

hw
, εel ≤ 4,0 % (327) 
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palkin tilannetta, jossa vetojännityksiä syntyy syitä vastaan kohtisuorassa suunnassa pal-

killa tai seinän tapauksessa seinän sivuttaissuunnassa. Vetojännitysten oletetaan jakautu-

van kolmiomaisesti näissä kohdissa ja jännityshuipun sijaitsevan varauksen lähellä. Seinän 

tapauksessa oletuksena on, että leikkausvoimana huomioidaan ankkurointilevyn sijainnista 

aiheutuvat momentit. Kuormanjakautumiskorkeus rajoitetaan h/4 (seinän korkeus), koh-

dassa ”16.9.1 Pistemäisen jännitysvoiman huomiointi” tehtyjen havaintojen pohjalta. Kaa-

vaa on muokattu niin liimapuukäsikirjan kuin LVL Handbookin pohjalta.  (Liimapuukäsikirja, 

osa 2. , 90-93; LVL Handbook Europe. 2020, 134-135) 

 

 

KUVA 108 Kaavoissa esiintyvien merkintöjen havainnekuva, jossa katsomissuunta seinän 

päältä (muokattu) (Liimapuukäsikirja, osa 2. , 91-92)(Liimapuukäsikirja, osa 2. , 91-92) 
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KUVA 109 Havainnekuva ankkurilevyn merkinnöille, katsomissuunta seinän päältä 

 

Laskennan vaiheet ovat esitettyinä alla ja lähteiden esittämästä laskennasta poiketen huo-

mioidaan vain ankkurointilevystä ja jännitysvoimasta aiheutuva seinän yläpään momentti. 

Ohjuriuran suoruuspoikkeaman ja siitä aiheutuvan jänneteräksen oikenemisen aiheuttaman 

lisävaakavoiman ei oleteta vaikuttavan tällöin ankkuripäässä vaan sen vaikutukset tulee ot-

taa erikseen huomioon mm. seinän nurjahduksessa. Lisävaakavoiman voidaan olettaa täl-

löin vaikuttavan seinän keskellä korkeussuunnassa. 

 

missä

 Ft,90

 val-

litseva 

veto-

voima 

 Ft,90,M momentista aiheutuva vetovoima 

 hru ja hro reunaetäisyydet reiästä 

 hd reiän halkaisija/leveys 

h seinän paksuus 

b seinän tehollinen kuormanjakautumispituus  

(hw/4, hw=seinän korkeus) 

 σt,90 =
Ft,90

0,5lt,90b
≤ kt,90ft,90 (328) 

 Ft,90 = Ft,90,M = 0,008
M

hr
  (329) 

 hr = min {
hru
hro

 , neliömäiset reiät (330) 

 hr = min {
hru + 0,15hd
hro + 0,15hd

 , pyöreät reiät (331) 

 lt,90 = 0,5(hd + h) , pyöreät reiät  

 lt,90 = 0,35(hd + 0,5h)  ,  pyöreät reiät (332) 

 kt,90 = min {
1

(450/h)0,5
 (333) 
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Momentin ratkaisemiseksi ehdotetaan, että ankkurointilevyn tukivoiman ajatellaan jakautu-

van ankkurointilevyn reunoille ollen kuten reunoiltaan tuettu laatta. Konservatiivisesti ajatel-

tuna kuormat jakautuvat niille sivujen pituuksien suhteessa ja tarkastelu suoritetaan seinän 

reunan jännityksien osalta (kaava 150).  

 

 

missä

 F

 ank-

kurilevyn 

reunalle kohdistuva voima 

 M ankkurilevyn aiheuttama momentti 

 p ankkurilevyn ulkoreunojen piiri 

 a ohjuriuran/reiän pituus 

HUOM! Jos ankkurilevyssä on useita reikiä sivuttaissuunnassa voi-

daan ne yhdistää yhdeksi suuremmaksi reiäksi kun reunaetäisyys 

reikien välillä pienempi kuin lt,90 

 a1 ankkurilevyn pituus 

 c ankkurilevyn leveys 

 d ankkurilevyn ja seinän reunan välinen etäisyys 

 

Leikkausjännityshuiput ovat kuitenkin suurimmillaan suorakulmaisten reikien läheisyydessä, 

jolloin on suositeltavaan käyttää esim. Liimapuukäsikirjassa mainittua Blaß & Bejtkan kaa-

vaa 153. Kaava voi kuitenkin johtaa epävarmalla puolella oleviin arvoihin tietyillä reikien 

muodoilla, sijainneilla sekä kuormitustapauksilla. (Liimapuukäsikirja, osa 2. , 93) Tällöin on 

tarkastettava kahden menetelmän väliltä mitoittava maksivetojännitys kaavalla 155.  

 M = d ∗ F (334) 

 F = [(∑TPT) /p] ∗ a1 (335) 

 p=2*a+2*c (336) 

 τcorner = κcorner ∗
3Ft,90
2bh

 (337) 

 κcorner = 1,84
1 + a h⁄

1 − hd h⁄
(
hd
h
)
2

 (338) 
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 max {
σt,90
τcorner

≤ kt,90ft,90 (339) 
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7 Palotilanteen toiminta ja palosuojaus 

 

Jälkijännitetyillä puurakenteilla voidaan suorittaa palotilanteen suunnittelu kantaville puura-

kenteille EN 1995-1-2 standardin mukaisesti mm. puurakenteiden kantavuuden osalta. Ky-

seiset mitoitusperiaatteet ovat sovellettavissa myös jännitetyille puurakenteille arvioitaessa 

palosuojauslevytyksen murtumishetkeä sekä puurakenteen palonkestävyyttä. Kyseisessä 

puurakenteiden palomitoitusta käsittelevässä standardissa ei kuitenkaan käsitellä suoraan 

jänneterästen mitoitusta palotilanteelle. Jänneteräksien osalta on sovellettava niin EN 1992-

1-2 kuin EN 1993-1-2 standardejakin yhdessä EN 1995-1-2 kanssa. Kuormien yhdistely voi-

daan suorittaa EN 1991-1-2 mukaisesti.  

 

Palonkestävyys voidaan arvioida käyttäen standardipaloon perustuvaa mitoitusta, jossa 

lämpötila- aikakäyrä on ISO- 834 standardin mukainen (KUVIO 14). 

 

KUVIO 20 ISO 834 mukainen standardipalokäyrä  (Puuinfo Oy 2018, 9) 

 

7.1 Puurakenteen toiminta palotilanteessa 

 

Puurakenteen palotilanteen mitoitus voidaan suorittaa käyttäen SFS-EN 1995-1-2 standar-

dissa esitettyjä mitoitusmenetelmiä. Perustilanteen palotilanteen mitoitusta ei käsitellä tar-

kemmin tämän oppaan yhteydessä vaan lukijaa pyydetään perehtymään standardiin SFS-

EN 1995-1-2 sekä ”Fire safety in timber building, SP Report 2010:19”   (Östman ym. 2010) 
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7.2 Jänneteräksen lämpötilan arviointi, yksinkertaistettu tapa 

 

Hiillospoikkileikkauksen (char base) pohjalla olevan lämpötilan voidaan yleisesti olettaa ole-

van 300 °C havupuilla ja lehtipuilla. Noin 6 mm syvyydellä kyseisestä rajapinnasta (pyrolysis 

zone base) vallitsevalla alueella voidaan olettaa lämpötilan vastaavan hiiltymäpinnan läm-

pötilaa.  (KUVA 82). Tällöin hiiltymätön massiivinen poikkileikkaus on matalammassa läm-

pötilassa ja pystyy säilyttämään rakenteelliset ominaisuutensa. Syvyydellä, joka on noin 35 

mm hiiltymärajapinnasta voidaan lämpötilan olettaa säilyvän ympäristöä aikaisemmin vas-

tanneessa lämpötilassa kyseisellä palolämpötilalla.  (Ross 2010, 18-14; Buchanan & Abu 

2017, 259-260; SFS-EN 1995-1-2, 38) 

 

 

KUVA 110 Havainnekuva puurakenteen hiiltymän muodostumisesta  (Ross 2010, 18-13; 

Buchanan & Abu 2017, 262) 

 

Hiillospoikkileikkauksen alapuolella vallitseva lämpötila voidaan arvioida käyttäen kaavaa 

156, oletettaessa puurakenteen käyttäytyvän liimaamattoman kappaleen tapaan. (Ross 

2010,18-15; Buchanan & Abu 2017, 262)  

 

missä

 T(x)

 puun lämpötila etäisyydellä x hiiltymäkerroksen  

(char layer) alapuolella 

Ti puun alkutilanteen lämpötila (20 °C) 

Tp puun palamislämpötila (300 °C) 

T(x) = Ti + (Tp − Ti) (1 −
x

a
)
2

 (340) 
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x etäisyys hiiltymäkerroksen alapuolella/ 

hiiltymäkerroksesta (char base) (mm) 

a lämmölle altistuvan kerroksen paksuus (mm) 

 

  

KUVA 111 Vasemmalla lämpötilakuvaaja LVL- testikappaleessa ja oikealla ja koetulosten 

vertailu jännepunoksen, sisäpinnan sekä laskennallisen arvon välillä (muokattu lähteestä)  

(Spellman ym. 2012, 3-8) 

 

7.3 Jänneteräksen lämpötilan arviointi, tarkennettu menetelmä  

 

Jänneteräksessä vallitseva lämpötila voidaan arvioida käyttäen EN1993-1-2 suojatun teräs-

rakenteen mitoitusperiaatteita sisäisesti sijoitettaessa. Standardin EN1993-1-2 mukainen 

palomitoitus on kuitenkin ajateltu tilanteeseen, jossa palosuojaus kestää murtumatta vaadi-

tun palonkestoajan. Puurakenteiden EN1995-1-2 mukaisessa mitoituksessa riippuen puu-

rakenteen suojaustavasta muuttuu palosuojauskerrosten määrä palon edetessä palosuo-

jauslevytyksen murtumisten yhteydessä, jolloin puurakenne voidaan ajatella palotilanteessa 

täysin suojatuksi (puurakenne ei hiilly), osittain suojatuksi tai suojaamattomaksi (puura-

kenne hiiltyy).  

 

Standardin EN1993-1-2 kotelomaisesti palosuojatun teräsrakenteen mitoitusmenetelmällä 

lämpötilan oletetaan jakaantuvat tasaisesti teräsrakenteen poikkileikkauksessa. Palosuo-

jausjärjestelmän/ palosuojamateriaalin oletetaan säilyvän yhtenäisenä sekä kiinni suojatta-

vassa rakenneosassa koko paloaltistuksen ajan. Mitoitukselle käytetään lämpötilasta riippu-
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matonta ominaislämpökapasiteettia palosuojausjärjestelmälle. Teräksen ominaislämpöka-

pasiteetille sekä lämmönjohtavuudelle käytetään lämpötilan mukaisia arvoja tai varman puo-

lella olevaa mitoitusarvoa. (SFS-EN 1993-1-2, 24-25, 37-39) 

 

Tämä vaikuttaa tällöin jänneteräksen lämpötilan arvioinnin kannalta niin, että suunnittelijan 

tulee suorittaa vaiheittainen lämpötilan arviointi niin palotilanteen hiiltymisen alkamishetkellä 

(tch), suojauksen murtumishetkellä (tf) kuin hiiltymisnopeuden kiihtymisvaiheessa (ta) kuin 

lopullisella hiiltymissyvyydellä (t). SFS-EN 1993-1-2 mukaisessa mitoituksessa ehdotetaan 

käytettäväksi rakennekerrosten keskimääräistä lämmönjohtavuutta, joka on johdettu raken-

nusosan kokonaislämmönvastuksen kautta.  

 

Rakennusosan keskimääräisenä tiheytenä käytetään tarkasteltavan rakennusosan koko-

naispainoa suhteessa rakennusosan kokonaispaksuuteen. Yksittäisen ainekerroksen läm-

mönjohtavuutena käytetään standardipalon lämpötilaa vastaavaa lämmönjohtavuutta huo-

mioiden ainekerroksen sijainti palotilanteessa (KUVIO 16, TAULUKKO 26, KUVIO 17). Myös 

kipsilevytyksen sekä muiden palosuojamateriaalien ominaisuudet tulee ottaa huomioon pa-

lolämpötila huomioiden. Lukijaa pyydetään tutustumaan tarkemmin raporttiin ”Fire safety in 

timber buildings”  (Östman ym. 2010) kyseisten arvojen osalta. 

 

 

KUVIO 21 Puun ja hiilikerroksen lämpötilan ja lämmönjohtavuuden välinen yhteys (SFS-EN 

1995-1-2, 90) 
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Puumateriaalin ja hiiltymäkerroksen osalta mitoitusta voidaan kuitenkin yksinkertaistaa mi-

toitusta hiiltymävaiheessa käyttämällä, joko hiiltyneen jäännöshiilikerroksen todellista pak-

suutta huomioiden sen lämpötilan mukaiset ominaisuudet tai tarkastelemalla hiiltymäpinnan 

kohdalla vallitsevaa lämpötilaa. Kyseinen mitoitusmenetelmän tarkennus vaatisi kuitenkin 

lisätutkimusta.  

 

TAULUKKO 36 Puun ja hiilikerroksen lämpötilan ja lämmönjohtavuuden välinen yhteys 

(SFS-EN 1995-1-2, 90) 

 

 

KUVIO 22  Puun ja puuhiilen lämpötilan ja ominaislämpökapasiteetin välinen yhteys (SFS-

EN 1995-1-2, 90) 

 

Kun rakennusosan ja ainekerrosten lämpötilan mukaiset ominaisuudet ovat määritettyinä 

voidaan käyttää lämpötilan nousun (∆θ a,t) arviointiin aikavälillä (∆t) SFS-EN 1993-1-2 mu-
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kaista mitoitusmenetelmää jänneteräksille kaava 157. (SFS-EN 1993-1-2, 37-38). Poikki-

leikkaustekijän arvioinnissa voidaan käyttää jänneteräksen halkaisijaa laskennan yksinker-

taistamiseksi ja jänneteräksen sekä suojaputken/ohjuriuran välisen vapaan välin tulee olla 

pienempi kuin (tw/4 missä tw seinän puurakenteen paksuus). Paloaltistuksen voidaan olet-

taa tapahtuvan kaikilta sivuilta laskennan yksinkertaistamiseksi. Tällöin palolle altistuvan ra-

kennusosan paksuutta sekä keskimääräistä lämmönjohtavuutta voidaan käyttää kaikkien 

sivujen osalta. Tämä on tutkijan esitys, jota suunnittelija voi tarkentaa simulointien avulla.  

 

mutta  ∆θ a,t≥ 0 jos  ∆θ g,t> 0 

 

missä Ap /V  palosuojamateriaalilla eristetyn terässauvan  

poikkileikkaustekijä, ehdotus jänneteräkselle 4d/ Ap (missä d jän-

neteräksen halkaisija ja Ap jänneteräksen poikkileikkausala) 

Ap palosuojamateriaalilla suojatun pinnan pinta-ala sauvan pituusyk-

sikköä kohti (m2/m) 

V sauvan tilavuus pituusyksikköä kohti (m3/m) 

ca lämpötilasta riippuva teräksen ominaislämpökapasiteetti (J/ kgK), 

yksinkertaistetussa laskennassa voidaan käyttää 600 J/kgK  

(Buchanan & Abu 2017, 161) 

cp palosuojamateriaalin lämpötilasta riippumaton ominaislämpökapa-

siteetti (J/kgK), ehdotuksena käyttää puumateriin osalta lämpötilan 

huomioivaa   

dp palosuojamateriaalin paksuus (m), (ehdotus paksuus tarkastelu-

hetkellä) 

∆t aikaväli sekuntia, enintään 30 sekuntia 

θa,t teräksen lämpötila ajan hetkellä t (°C), oletus alkuvaiheessa 20 °C 

 
∆θa,t =

λp Ap V⁄

dpcaρa

(θg,t − θa,t)

(1 + Φ 3⁄ )
∆t − (eΦ 10⁄ − 1)∆θg,t (341) 

 Φ =
cpρp

caρa
dp Ap V⁄  (342) 
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θg,t palotilan lämpötila ajan hetkellä t (°C), arvioitu lämpötila (tai ISO 

834 Tg=20+345 log(8t+1), missä t minuutteina)  (Buchanan & Abu 

2017, 61) 

∆θg,t palotilan lämpötilan nousu ajanjakso ∆t aikana (K) 

ρa teräksen tiheys, joka riippumaton lämpötilasta eli 7850 kg/m3 

ρp palosuojamateriaalin tiheys (kg/m3) (ehdotus materiaalien keski-

määräinen tiheys tarkasteluhetkellä) 

 

7.4 Erityishuomiot jänneteräksillä 

 

Jänneteräksen ominaislämpökapasiteetti (ca) voidaan myös laskea teräksen lämpötilan mu-

kaisesti kaavoilla 159-162. Käytettävissä kaavoissa θa on teräksen lämpötila. (SFS-EN 

1993-1-2, 24)  

 

-kun 20 °C ≤ θa ≤ 600 °C 

 

-kun 600 

°C ≤ θa ≤ 735 °C 

 

-kun 735 °C ≤ θa ≤ 900 °C 

 

-kun 900 °C ≤ θa ≤ 1200 °C 

 

Kun jänneteräksessä vallitseva palotilanteen lämpötila on saatu selvitettyä, voidaan arvioida 

jänneterästen vaatimuksenmukaisuus vertaamalla sallittua kriittistä lämpötilaa sekä jänni-

ca = 425 + 7,73 × 10
−1θa − 1,69 × 10

−3θa
2 + 2,22 × 10−6θa

3 J/kgK (343) 

 
ca = 666 +

13002

738 − θa
 J/kgK (344) 

 
ca = 545 +

17820

θa − 731
 J/kgK (345) 

 ca = 650 J/kgK (346) 
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tyshäviöiden suuruutta suhteessa sallittuihin arvoihin. Jänneterästen osalta kriittiseksi läm-

pötilaksi oletetaan 400 °C tankojen osalta sekä punoksilla ja langoilla 350 °C (vastaten Ed,fi 

= 0,7 Ed, fp0,1k tai fpk = 0,9 ja γs = 1,15 (jännitystaso σs,fi/fp0,1k = 0,55). Jänneteräksen saavut-

taessa kriittisen lämpötilan heikkenevät sen lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet. (SFS-

EN 1992-1-2, 35) Jänneteräksen lämpöpitenemä ja lämpöpitenemästä aiheutuva jännitys-

häviö voidaan arvioida kohdan ”17 JÄNNITYSHÄVIÖT JA MUODONMUUTOKSET” mukai-

sesti. Jänneteräksen kokonaisvenymän arvioimiseksi palotilanteessa voidaan käyttää 

Spellmanin ja kumppaneiden mukaan soveltaen EN 1992-1-2 mukaisia mitoitusperiaatteita 

tarkastelemalla palotilanteessa vallitsevaa venymää (εmechanical). Kyseisen menetelmän 

periaatteet ovat olleet esitettyinä jälkijännitetylle palkille, mutta jättämättä huomioon taipu-

man muodonmuutokset voidaan sen nähdä olevan soveltuva myös jännitetyille seinäraken-

teille.  (Spellman ym. 2012) 

 

 

missä εmechanical palotilanteen venymän arvo 

 ε0,mech alkuvaiheen jännitysvenymä 

 εthermal jänneteräksen lämpöpitenemä 

 θ jänneteräksessä vallitseva lämpötila 

 Atimber puurakenteen poikkileikkausala ankkurointilevyn  

alapuolella  

 Atimber,fire puurakenteen poikkileikkausala ankkurointilevyn  

alapuolella huomioiden palotilanteen jäännöspoikkileikkaus 

 Ap jänneteräksen poikkileikkausala 

 Etimber puurakenteen kimmokerroin 

 ε𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 = ε0,𝑚𝑒𝑐ℎ + ε𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 − ε𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 (347) 

 ε𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙(θ) = −2,016 × 10−4 + 10−5θ + 0,4 × 10−8θ2 (348) 

 
ε𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝐹𝑃𝑇,𝑓𝑖𝑟𝑒𝐿

𝐿0𝐸𝑡𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟𝐴𝑡𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟,𝑓𝑖𝑟𝑒
−

𝐹𝑃𝑇𝐿

𝐿0𝐸𝑡𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟𝐴𝑡𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟
 (349) 

 
𝐿0 =

𝐸𝑝𝐴𝑝𝐿

𝐹𝑃𝑇 + 𝐸𝑝𝐴𝑝
 (350) 

 𝐹𝑃𝑇,𝐹𝑖𝑟𝑒
𝑖+1 = ε𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙𝐸𝑝,𝑓𝑖𝑟𝑒𝐴𝑝 (351) 
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 Ep jänneteräksen kimmokerroin 

 Ep,fire jänneteräksen kimmokerroin palotilanteen lämpötilassa 

(EN 1992-1-2 kohta 3.2) 

 FPT jänneteräksen jännitysvoima/ jättövoima  

alkuvaiheessa 

FPT,fire jänneteräksessä vallitseva jännitysvoima palotilanteen lämpöti-

lassa 

L seinän korkeus  

 

 

 

7.5 Erityishuomiot jännitetyillä puurakenteilla 

 

Standardin EN1995-1-2 täydentävässä raportissa on tuotu esille se, että puurakenteilla (syr-

jäsuuntaisesti tai massiivisilla puurakenteilla) joiden yhdistämisessä on käytetty liimausta tai 

jännitystä tulisi käyttää korotettua lujuuden ja jäykkyyden menettäneen kerroksen paksuutta. 

Tällöin kyseisen kerroksen (d0 zero-strentgth layer) arvona tuli käyttää kaavaa tw/20+9 

(missä tw seinän paksuus) seinille puristuspuolen d0 paksuuden arviointiin suojattuna ja ei- 

suojattuna.  
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