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Johdanto

Puuinformaatio ry järjesti vuonna 2009 Eurokoodi 5 – koulutustilaisuuden
rakennesuunnittelijoille, arkkitehdeille, urakoitsijoille, viranomaisille, rakennusaineteollisuuden edustajille sekä rakennusalan opettajille ja opiskelijoille. Tavoitteena oli antaa
kokonaiskuva Eurokoodien käyttöönoton vaikutuksesta puurakenteiden suunnitteluun.
Teemaa tarkasteltiin myös käytännön laskentaesimerkkien avulla. Koulutus järjestettiin
yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Metsäliiton Puutuoteteollisuuden kanssa.
Tilaisuuden ohjelma oli seuraava:

Mitoitusperusteet ja Kuormitukset
Olli Ilveskoski Hamk
Materiaaliominaisuudet
Olli Rojo Finnforest
Rakenteiden säilyvyyden mitoitus
Asko Keronen
Palotekninen Suunnittelu
Asko Keronen
Murtorajatilamitoitus
Tero Lahtela Puuinfo ry
Käyttörajatilamitoitus
Tero Lahtela
Finnforestin tuotteet
Olli Rojo

Tämä julkaisu on yhteenveto kouluksen aiheista ja materiaaleista. Kiitän kaikkia osapuolia
arvokkaasta panoksesta Eurokoodi 5 jalkauttamiseksi . Saatua materiaalia on käytetty
Hamkin Rakennustekniikan Puurakenteiden opetukseesa.

Olli Ilveskoski, Rakennetekniikan yliopettaja
Hämeenlinnassa 01.02.2012

4

1 Yleistä puurakentamisesta
EN 1995 koskee rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden suunnittelua käytettäessä
puuta, sahatavaraa sahattuna, höylättynä tai pyöreänä puutavarana, liimapuuta tai puisia
rakennetuotteita, kuten LVL:ää tai puulevyjä, jotka on koostettu liimaamalla tai mekaanisin
liittimin. Standardissa noudatetaan rakenteiden varmuutta ja käyttökelpoisuutta koskevia
periaatteita ja vaatimuksia sekä suunnittelua ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista
koskevia perusteita, jotka on esitetty standardissa EN 1990:2002.
EN 1995 koskee vain puurakenteiden mekaanista kestävyyttä, käyttökelpoisuutta, säilyvyyttä
ja palonkestävyyttä koskevia vaatimuksia. Muita vaatimuksia, kuten lämmön- tai
ääneneristävyyttä koskevia, ei tarkastella.

Kuva1 Puukerrostalojärjestelmiä /10/ /11/

Kuva2 Puuhallijärjestelmiä /10/ /12/

Kuva3 Puurunkoisia pientaloja

5

2 Suunnitteluperusteet
2.1 Vaatimukset
Puurakenteet tulee suunnitella standardin EN 1990:2002 mukaan.
Standardin EN 1990:2002 luvun 2 perusvaatimusten katsotaan täyttyvän puurakenteiden
osalta, kun käytetään rajatilamitoitusta ja osavarmuuslukumenettelyä standardin EN
1990:2002 mukaisesti, kuormat ja niiden yhdistelmät määritetään standardin EN 1991
mukaan ja kun kestävyyksien sekä käyttökelpoisuutta ja säilyvyyttä koskevien sääntöjen
osalta noudatetaan standardia EN 1995. Kansallisessa liitteessä voidaan ottaa kantaa
erikseen sovituissa kohdin.

Kuva4 Eurokoodi 5 kansalliset valinnat /9/
2.2 Rajatilamitoituksen periaatteet
Standardeissa EN 1991-1 esitetään rakennesuunnittelua varten mitoitusohjeita ja –kuormia.
Esimerkiksi osasta SFS-EN 1991-1-1 löytyy taulukko 6.2 , missä määritetään rakennusten
hyötykuormia. Vastaavasto osa SFS-EN 1991-1-3 käsittelee lumikuormia ja osa SFS-EN
1991-1-4 tuulikuormia.
Seuraavat murtorajatilat tulee tarkistaa, jos ne ovat merkityksellisiä:
-jäykkänä kappaleena tarkasteltavan rakenteen tai sen jonkin osan tasapainon menetys
-vaurioituminen siirtymätilan kasvaessa liialliseksi, rakenteen tai sen jonkin osan
muuttuminen mekanismiksi, katkeaminen,rakenteen tai sen jonkin osan stabiiliuden menetys,
tuet ja perustukset mukaan luettuina
-väsymisen tai muun ajasta riippuvan vaikutuksen aiheuttama vaurioituminen
Käyttörajatiloja tarkasteltaessa käytetään seuraaviin seikkoihin perustuvia kriteerejä:
-siirtymät
- värähtelyt
- vauriot, jotka todennäköisesti vaikuttavat kielteisesti ulkonäköön säilyvyyteen tai
rakenteen toimivuuteen.
Kuormien mitoitusarvot normaalisti vallitsevissa ja tilapäisissä mitoitustilanteissa
Kuormien mitoitusarvot määräytyvät seuraavien taulukkojen A1.1, A1.2(A),(B) ja (C)
mitoituskaavojen mukaan.
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Lähde /2/

7

/2/

Suomessa käytetään rakenteiden mitoituksessa menettelytapaa 2. Luiskien ja
kokonaisvakavuuden mitoituksessa käytetään menettelytapaa 3.
— Menettelytapa 2: Käytetään taulukon A1.2(B) mukaisia geoteknisten kuormien ja muiden
rakenteeseen tai rakenteesta vaikuttavien kuormien mitoitusarvoja.
— Menettelytapa 3: Käytetään taulukon A1.2(C) mukaisia geoteknisten kuormien
mitoitusarvoja ja samanaikaisesti kerrotaan muut rakenteeseen tai rakenteesta vaikuttavat
kuormat taulukon A1.2(B) mukaisilla osavarmuusluvuilla
Pohjarakenteiden geoteknisen mitoituksen osalta katso myös standardia SFS-EN 1997-1
kansallisine liitteineen.
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/2/

/2/
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Kuva Mitoituskuormat /3/

Rakenteen kestävyyttä ja tasapainoa tarkasteltaessa mitoituskuorma lasketaan aikaluokittain
seuraavilla kuormitusyhdistelyillä Puuinfon Lyhennetyn Suunnitteluohjeen/1/ mukaan:
Pysyvä aikaluokka:
(2.2)
Keskipitkä aikaluokka:
(2.3)
Hetkellinen aikaluokka:

(2.4)
missä
Gkj on pysyvien kuormien ominaisarvo
Qk,1 on lumi- ja hyötykuorman ominaisarvoista
suurempi
Qk,2 on lumi- ja hyötykuorman ominaisarvoista
pienempi
Qk,t on tuulikuorman ominaisarvo
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Mikäli pysyvien kuormien yhteisvaikutus lisää rakenteen kestävyyttä, pysyvien kuormien
ominaisarvo Gkj kerrotaan kertoimen 1,15 sijasta luvulla 0,9.
Palomitoituksessa käytetään onnettomuustilanteen
kuormitusyhdistelyä:

(2.5)

missä
Gkj on pysyvien kuormien ominaisarvo
Qk,l on lumikuorman ominaisarvo
Qk,h on hyötykuorman ominaisarvo ja
Qk,t on tuulikuorman ominaisarvo
2.3 Käyttörajatilat
Kuormien ja kosteuden vaikutuksista rakenteeseen syntyvän muodonmuutostilan tulee pysyä
riittävän pienenä, kun otetaan huomioon mahdollisuus, että se voi aiheuttaa vahinkoa
pintamateriaaleille, katoille, lattioille, keveille väliseinille ja pinnoitteille ja tuottaa haittaa
toiminnan ja ulkonäkövaatimusten kannalta.

Kuva Taipuman lauseke /4/
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Lyhennetyn Suunnitteluohjeen /1/ käyttörajatilan ohjeet pätevät, kun:
- rakenteen kaikilla sauvoilla on sama virumaluku kdef (ks. taulukko 3.2) ja kun
- rakennetta kuormittaa samanaikaisesti korkeintaan omapaino, lumi, tuuli ja yksi A, B
tai C luokan hyötykuorma (asuin-, toimistotaikokoontumistila).
Kuormasta aiheutuva hetkellinen taipuma winst tai muodonmuutostila uinst (ks. kuva 7.1)
lasketaan seuraavalle kuormien ominaisyhdistelmälle käyttämällä kimmo-, liuku- ja
siirtymäkertoimien keskiarvoja.
Hyöty- tai lumikuorman ollessa määräävä muuttuva kuorma:
(2.6)
Tuulikuorman ollessa määräävä muuttuva kuorma (muuttujat kuten kohdassa 2.2):
(2.7)
Kokonaistaipuma wfin (ks. kuva 4.1) saadaan kaavalla:

(2.8)
missä
kdef on virumaluku (ks. taulukko 3.2)
winst,G on pysyvän kuorman Gkj aiheuttama hetkellinen taipuma
winst,lumi on lumikuorman Qk,l aiheuttama hetkellinen taipuma ja
winst,hyöty on hyötykuorman Qk,h aiheuttama hetkellinen taipuma
Värähtelyn käyttörajatilatarkasteluissa käytetään jäykkyysvakioiden keskiarvoja. /1/
2.4 Kuormat
Suunnittelussa käytettävät kuormat saadaan standardista SFS-EN 1991 ja sen kansallisista
liitteistä, RIL 201-1-2008:sta tai puurakenteille yksinkertaistettuna RIL 205-1-2009 ohjeen
kohdasta 2.3.1.4S.
Seuraavassa on esitetty Lyhennetyn Suunnitteluohjeen/1/ mukaan yksinkertaistettuna
tärkeimmät tavanomaisten rakennusten kuormat.
Kuorman kesto ja puun kosteus vaikuttavat puun ja puurakenneosien lujuus- ja
jäykkyysominaisuuksiin ja ne tulee ottaa huomioon, kun suunnittelukriteereinä ovat
mekaaninen kestävyys ja käyttökelpoisuus. Puun kosteudenvaihtelun vaikutuksesta
aiheutuvat rasitukset tulee ottaa myös huomioon.
Omapaino
Rakennuskohteen omapainon ominaisarvo lasketaan nimellismittojen ja nimellisten
tilavuuspainojen perusteella. Tehdasvalmisteisille rakennusosille ja laitteille käytetään
valmistajan ilmoittamia arvoja. Kuivalle havupuutavaralle ja siitä liimaamalla valmistetuille
rakennusmateriaaleille (mm. liimapuu, LVL ja vaneri) käytetään tilavuuspainoa 5,0 kN/m3.
Rakennuskohteen omaan painoon kuuluvat kantavat ja ei-kantavat rakennusosat, kiinteät
laitteet sekä maakerrosten ja sepellysten painot. Rakenteisiin kiinnitettyjen kantamattomien
keveiden väliseinien omapaino voidaan käsitellä tasaisena lattiakuormana, jolle ei saa
kuitenkaan käyttää pienempää arvoa kuin gk = 0,3 kN/m2. Vapaasti liikuteltavien seinämien,
kuten sermien, omapaino lisätään hyötykuormaan.
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Hyötykuorma
Rakennusten hyötykuormat aiheutuvat tilojen käytöstä. Hyötykuormina käytetään tilan
käyttötarkoituksesta riippuvia tasan jakautuneita kuormia, pistekuormia ja vaakasuuntaisia
viivakuormia. Taulukossa 2.1 on esitetty tavallisimpien hyötykuormien ominaisarvot.
Hyötykuorma oletetaan liikkuvaksi kuormaksi, joka vaikuttaa tarkasteltavan rakenteen
kannalta epäedullisimmassa osassa. Paikallisia vaikutuksia tarkasteltaessa otetaan huomioon
pistekuorma Qk, jota ei yhdistetä tasaiseen kuormaan tai muihin muuttuviin kuormiin.
Pistekuorman kuormitusalaksi oletetaan 50 x 50 mm2, kun Qk < 2,0 kN, muutoin 100 x 100
mm2. Kaiteena toimiviin väliseiniin ja kaiteisiin kohdistuvan vaakasuuntaisen viivakuorman
qk oletetaan vaikuttavan käsijohteen tai kaiteen korkeudella, mutta ei ylempänä kuin 1,2 m.
Lumikuorma
Maanpinnan lumikuorman ominaisarvot sk on esitetty kuvassa 2.1. Kattojen
ominaislumikuormat qk saadaan kertomalla maanpinnan lumikuorma kuvien 2.2 ja 2.3
mukaan määritetyllä muotokertoimella μi:
(2.9)
Katot tarkistetaan kuvassa 2.3 esitetyille lumenkuormitustapauksille. Lumikuorma on kiinteä
muuttuva kuorma ts. lumikuorman ”liikkuvuutta” ei tarkastella esim. moniaukkoisten
kattoelementtien mitoituksessa.
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Kuvissa 2.2 ja 2.3 esitetyt muotokertoimien arvot ovat voimassa, kun lunta ei estetä
liukumasta katolla. Jos katolla on lumieste tai muu liukumiseste tai jos katon alaräystäällä on
kaide, niin lumikuorman muotokertoimelle käytetään vähintään arvoa 0,8.
Tuulen kinostama lumi on otettava huomioon katolla olevien tasoerojen, ulkonemien ja
esteiden kohdalla. Monitasoisten kattojen ja korkeampaa rakennuskohdetta vasten olevien
kattojen yhteydessä on otettava huomioon myös ylemmältä katolta liukuvan lumen
kasautuminen (ks. RIL 201-1-2008 tai RIL 205-1-2009 kohta 2.3.1.4S).
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Tuulikuorma
Seuraavassa annetaan tuulikuorman laskemiseksi yksinkertaistettu menettely, jota voidaan
käyttää tavanomaisten rakennusten yhteydessä. Tuulikuorman suuruuteen vaikuttaa taulukon
2.2 mukainen maastoluokka. Tasaista maastoa vastaava nopeuspaineen ominaisarvo qk(h)
esitetään kuvassa 2.4. Rakennuksen kaikissa tuulikuormatarkasteluissa käytetään samaa
nopeuspaineen ominaisarvoa, joka määritetään rakennuksen korkeuden h mukaan.
Mitoitettaessa rakenteita tuulikuormalle erotetaan mitoitustapaukset A ja B:
A) rakennuksen tuulta jäykistävien rakenteiden mitoitus kokonaistuulikuormalle
(rakennuksen kokonaisstabiliteetti)
B) rakennuksen tai rakenteen osapintojen ja niiden kiinnitysten mitoitus paikalliselle
tuulenpaineelle.

Muiden kuin tuulta vastaan jäykistävien kantavien puurakenteiden mitoituksessa ei yleensä
tarvitse tarkastella tuulikuormaa yhdessä muiden muuttuvien kuormien kanssa; hetkellinen
aikaluokka ei tule mitoittavaksi esimerkiksi lumi- ja tuulikuormalla rasitetuissa
kattorakenteissa.
Kattorakenteiden kiinnitykset tuulen imulle tulee kuitenkin tarkistaa käyttäen
osapintojen paikallista tuulenpainetta. Kaltevien kattojen kannatteiden kiinnitykset tulee
tarkistaa myös jäykistäville rakenteille johdettavalle vaakakuormalle, joka määritetään
kannatteen kuormitusalan pystyprojektiota vastaavana osuutena rakennuksen
kokonaistuulikuormasta.
Rakennuksen tai erillisen seinämän vaakasuuntainen kokonaistuulikuorman ominaisarvo
saadaan tavallisissa tapauksissa kaavasta
(2.10)
missä
cf on rakenteen voimakerroin (ks. taulukko 2.3)
qk(h) on rakennuksen korkeutta h vastaava nopeuspaine (ks. kuva 2.4) ja
Aref on rakenteen tuulta vastaan kohtiosuora projektiopinta-ala
Kokonaistuulikuorman resultantin Fw,k oletetaan vaikuttavan 0,6h korkeudella maasta.
Rakenteen osapinnoille kohdistuvaa paikallista tuulenpainetta käytetään rakenteiden
kiinnitysten mitoituksessa sekä rakenneosien ja verhousten taivutustarkasteluissa. Osapinnan
tuulenpaine kohdistuu aina kohtisuorasti pintaa vastaa. Tässä ohjeessa paikallinen
tuulenpaine määritetään rakennuksen ulkoisen ja sisäisen tuulenpaineen sisältävänä
nettopaineena. Tuulen aiheuttama osapinnan nettopaine
(2.11)
missä
cp,net on osapinnan nettotuulenpainekerroin (ks. taulukot 2.4 ja 2.5) ja
qk(h) on rakennuksen korkeutta h vastaava nopeuspaine (ks. kuva 2.4)
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Taulukoissa 2.4 ja 2.5 esitetyt nettopainekertoimet on annettu tarkasteltavan osapinnan pintaalan mukaan. Alle 1 m2 pinta-aloille tarkoitettua arvoa käytetään katteiden ja
julkisivuverhousten kiinnitysten mitoituksessa ja yli 10 m2 arvoa käytetään esimerkiksi
kattokannatteen ja sen kiinnityksen mitoituksessa tuulen imulle. Kun tarkasteltavan pinnan
ala on 1...10 m2, nettopaine voidaan interpoloida lineaarisesti. Mikäli osittain avoimen
rakennuksen yhdellä sivulla olevien aukkojen pinta-ala on yli kaksinkertainen
rakennuksen muilla seinillä olevien aukkojen kokonaisalaan verrattuna, tulee taulukoissa
2.4 ja 2.5 esitetyt nettopainekertoimet kertoa luvulla 1,4.
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2.5 Kuormien aikaluokat
Kuormien aikaluokkien määrittämiseen käytetään rakenteen käyttöiän aikana tietyn ajan
vaikuttavan vakiokuorman kestoa. Muuttuvalle kuormalle asianomainen luokka tulee
määrittää kuorman tyypillistä ajallista vaihtelua koskevan arvion perusteella. Kukin kuorma
nimetään yhteen aikaluokkaan. /1/

/4/
2.6 Käyttöluokat
Rakenteet tulee jaotella seuraavien kohtien mukaisiin käyttöluokkiin 1, 2 tai 3.
Käyttöluokkajärjestelmä on tarkoitettu pääasiassa lujuusarvojen jaottelua varten ja
määritellyissä ympäristöolosuhteissa syntyvän muodonmuutoksen laskemista varten.
Käyttöluokka 1. Käyttöluokalle 1 on tyypillistä, että materiaalien kosteus on lämpötilaa
20°C vastaava ja ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ylittää arvon 65 % vain muutamana
viikkona vuodessa. Käyttöluokassa 1 havupuun kosteus ei enimmäkseen ylitä arvoa 12 %.
Käyttöluokkaan 1 kuuluu puurakenne, joka on lämmitetyissä sisätiloissa tai vastaavissa
kosteusoloissa. Käyttöluokkaan 1 voidaan yleensä lukea myös lämpöeristekerroksessa olevat
rakenteet sekä palkit, joiden vetopuoli on lämmöneristeen sisällä.
Käyttöluokka 2. Käyttöluokalle 2 on tyypillistä, että materiaalien kosteus 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 %.
Käyttöluokkaan 2 kuuluu ulkoilmassa kuivana oleva puurakenne. Rakenteen tulee olla
katetussa ja tuuletetussa tilassa sekä alta ja sivuilta hyvin kastumiselta suojattu. Tähän
käyttöluokkaan kuuluvat yleensä esimerkiksi rossipohjan ja kylmän ullakkotilan uurakenteet.
Käyttöluokka 3. Käyttöluokalle 3 on tyypillistä, että ilmasto-olosuhteet johtavat suurempiin
kosteusarvoihin kuin käyttöluokassa 2. Käyttöluokkaan 3 kuuluu ulkona säälle alttiina,
kosteassa tilassa tai veden välittömän vaikutuksen alaisena oleva puurakenne. Arvioitaessa
puurakenteen säilyvyyttä käyttöluokka 3 jaetaan vielä kahteen erilaiseen
kosteusaltistumisastetta kuvaavaan alaluokkaan (SFS-EN 335-1).
Puun tasapainokosteuden lisäksi käyttöluokan valinnassa tulee kiinnittää huomiota kosteuden
vaihteluihin. Kosteuden vaihtelun vaikutus puurakenteeseen voi olla suurempi kuin
korkeankin tasaisen kosteuden vaikutus. Käyttöluokassa 1 tulee kiinnittää erityistä huomiota
puutavaran halkeiluvaaraan. /1/
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2.7 Materiaalin osavarmuusluvut
Lujuusominaisuuden mitoitusarvo Xd lasketaan seuraavasti:

(2.12)
missä
Xk on lujuusominaisuuden ominaisarvo
γM on materiaaliominaisuuden osavarmuusluku (ks. taulukko 2.7)
kmod on muunnoskerroin, jonka avulla otetaan huomioon kuorman keston ja kosteuden
vaikutus (ks. taulukko 3.1)

Taulukko 2.7
3 Materiaaliominaisuudet
3.1 Kuormitusajan ja kosteuspitoisuuden vaikutus
Materiaalien ja liitosten mitoituslujuuksien laskennassa käytetään taulukossa 3.1 esitettyjä
kuorman keston ja kosteusvaikutuksen muunnoskertoimia kmod. Jos kuormayhdistelmä
muodostuu eri aikaluokkiin kuuluvista kuormista, valitaan kertoimelle kmod arvo, joka
vastaa lyhytkestoisinta kuormaa. Esimerkiksi pysyvän kuorman ja keskipitkään aikaluokkaan
kuuluvan lumikuorman yhdistelmälle käytetään keskipitkän aikaluokan kmod kerrointa.
Pitkäaikaisen taipuman laskennassa käytetään taulukossa 3.2 esitettyjä virumalukuja kdef.
Kun syrjällään taivutetun LVL-palkin korkeus on yli 300 mm, taivutuslujuuden ominaisarvoa
fm,k pienennetään kertoimella kh:

(3.1)
missä
h palkin korkeus [mm]
s kokovaikutuseksponentti (ks. taulukko 3.4)
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/1/
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Kuva5 Puun materiaaliominaisuuksia /9/

Kuva6 Puun käyttöluokat /9/

Kuva7 Poikkileikkauksen koon vaikutus lujuuteen ja lujuuslajittelu /9/
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4 Säilyvyys

4.1 Biologinen kestävyys
Puulla ja puutuotteilla tulee olla joko riittävä luonnollinen biologinen kestävyys standardin
EN 350-2 mukaisesti kyseisessä riskiluokassa, joka on määritelty standardeissa EN 335-1,
EN 335-2 ja EN 335-3 tai ne tulee suojakäsitellä tavalla, joka valitaan standardien EN 351-1
ja EN 460 mukaan. /4/
4.2 Korroosionkestävyys
Metalliliittimien ja rakenteen muiden kiinnitysten tulee tarvittaessa olla joko luontaisesti
korroosionkestäviä tai ne tulee suojata korroosiolta.
Taulukossa 4.1 on esimerkkejä vähimmäissuojauksesta tai materiaalin valinnasta
suojauduttaessa korroosiota vastaan eri käyttöluokissa. /1/

5 Rakenteiden mallintamisperusteet
Laskelmissa tulee käyttää asianmukaisia, kaikki merkittävät muuttujat sisältäviä
rakennemalleja.Rakenteen toiminta kokonaisuutena arvioidaan laskemalla kuormien
vaikutukset lineaarisen materiaalimallin avulla (kimmoinen toiminta).
Alkuepätarkkuuden vaikutukset voimasuureisiin tulee ottaa huomioon.
- vinouden φ arvoksi radiaaneina asetetaan vähintään

/4/
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6 Murtorajatilat

Kuva 6.1 Sauvan akselit

6.11 Syysuuntainen veto

6.12 Syysuuntainen puristus

6.13 Syysuuntaa vastaan kohtisuora puristus

6.14 Kiskopaine

l kosketuspinnan pituus puun syiden suunnassa

lc,90,ef tehollinen kosketuspinnan pituus
Tehollinen kosketuspinnan pituus lc,90,ef määritetään lisäämällä kosketuspinnan pituuteen l
molemmin puolin 30 mm, kuitenkin enintään a, l tai l1/2 (ks. kuva 5.2).
Kerto-Q:n syrjäpinnalla lc,90,ef = l.
Kertoimelle kc,90 käytetään arvoa 1,0, paitsi seuraavissa tapauksissa edellyttäen, että kuvan
5.2 mukainen puristuspintojen välinen etäisyys l1 > 2h:
-kc,90 = 1,25 havupuisella sahatavaralla
-kc,90 = 1,5 havupuisella liimapuulla
-kc,90 = 1,3 Kerto-Q:n syrjäpinnalla
-kc,90 = 1,4 Kerto-LVL:n lapepinnalla
/1/
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6.15 Leikkaus
Käyttöluokkaan 1 kuuluvien sahatavara- ja liimapuupalkkien leikkausmitoituksessa käytetään
kertoimella 0,67 pienennettyä leveyttä (bef = 0,67b).
6.2 Taivutus ja normaalivoima
Tämä kohta ei koske poikkileikkaukseltaan vaihtelevia tai pituussuunnassa kaarevia sauvoja.
Taivutetun, vedetyn tai samanaikaisesti taivutetun ja vedetyn sauvan tulee täyttää seuraavat
mitoitusehdot:
(5.3)
(5.4)
(5.5)
missä
σm,y,d ja σm,z,d taivutusjännitysten mitoitusarvot kuvan 5.3 mukaisten pääakselien suhteen
tapahtuvassa taivutuksessa
fm,y,d ja fm,z,d vastaavien taivutuslujuuksien mitoitusarvoja
kcrit kiepahduskerroin (ks. kuva 5.4)
σt,0,d vetojännityksen mitoitusarvo
ft,0,d vetolujuuden mitoitusarvo
km 0,7 sahatavaran, liimapuun ja LVL:n suorakaidepoikkileikkauksella ja muussa
tapauksessa km = 1,0
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Puristetun tai samanaikaisesti taivutetun ja puristetun sauvan tulee täyttää seuraavat
mitoitusehdot:

(5.6)
(5.7)

missä σc,0,d on syysuuntaisen puristusjännityksen mitoitusarvo
fc,0,d on puristuslujuuden mitoitusarvo
kc,y ja kc,z ovat nurjahduskertoimia (ks. kohta 5.5

(5.8)

Kuva 8
6.3 Puristetun sauvan nurjahduskestävyys sekä puristuksen ja taivutuksen
yhteisvaikutus

λy ja λrel,y ovat taivutusta y-akselin suhteen (eli z-akselin suuntaan) vastaava hoikkuusluku ja
siitä laskettu suhteellinen hoikkuus
λz ja λrel,z ovat taivutusta z-akselin suhteen (eli y-akselin suuntaan) vastaava hoikkuusluku ja
siitä laskettu suhteellinen hoikkuus
E0,05 on viiden prosentin (alempaa) fraktiilia vastaava, syysuuntaista kuormitusta vastaavan
kimmokertoimen arvo.

26
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6.3.3 Taivutetun palkin kiepahduskestävyys

E0,05 on viiden prosentin (alempaa) fraktiilia vastaava, syysuuntaista kuormitusta vastaava
kimmokerroin
G0,05 on viiden prosentin (alempaa) fraktiilia vastaava, syysuuntaisessa tasossa syntyvää
leikkausmuodonmuutosta vastaava liukukerroin
Iz on jäyhyysmomentti heikomman akselin z suhteen.
Itor on vääntöjäyhyys
lef on palkin tehollinen pituus, joka riippuu taulukon 6.1 mukaisesti tuentaehdoista ja
kuorman jakautumisesta
Wy on taivutusvastus vahvemman akselin y suhteen.

28

Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisen havupuupalkin kriittiselle taivutusjännitykselle
σm,crit käytetään arvoa

missä:
b on palkin leveys
h on palkin korkeus.
Kun vain momentti My vaikuttaa vahvemman akselin y suhteen, osoitetaan, että jännitykset
täyttävät seuraavan ehdon:

Taulukko 6.1

/1/ /4/
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6.3.31 Pientalon kattopalkki - Esimerkki
Käyttöluokka 2 ja aikaluokka keskipitkä
Omapaino gk= 1.0 kN/m2
Muutuva kuorma qk= 2.0 kN/m2
Oman painon osavarmuuskerroin g=1.15
Muuttuvan kuorman osavarmuuskerroin q=1.5

PERUSTIEDOT
Jakoväli:
Jänneväli:

900 mm
4000 mm

KUORMAT:
pd= kk* (1.15*gk+ 1.5*qk)
gk=tasainen oampaino 0.5 kN/m2
qk= tasainen hyötykuorma 2.0 kN/m2
Kuormat EC1
3

kN := 10 N
gk := 0.5

kNm := 1000N ⋅ m

kN

qk := 2.0⋅

2

m

kN

k := 0.9⋅ m
γg := 1.15

2

γq := 1.5

m

Käyttörajatila
pk1 := k⋅ ( gk + qk)

pk1 = 2.3⋅

kN
m

Murtorajatila
pd1 := k⋅ ( γg ⋅ gk + γq ⋅ qk)

pd1 = 3.2⋅

kN
m

L := 4⋅ m

Voimat
2

Md1 := pd1⋅
Vd1 := pd1⋅

L

8

L
2

= 6.4⋅ kN⋅ m

= 6.4⋅ kN
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Materiaali C24
Aikaluokka: keskipitkä Käyttöluokka: 2
b := 75⋅ mm
N

fmk := 24⋅

kmod := 0.8

h := 225⋅ mm

fvk := 2.5⋅

2

mm

fmd := kmod ⋅

fmk
γm

fvd = 1.4⋅

2

mm

fvk

fc90d := kmod ⋅

γm

N

fc90d = 3⋅

2

N

γm

N
2

N

E005 := 7400⋅

2

fc90d

mm

mm

E0mean := 11000⋅

2

mm

2

fvd := kmod ⋅

N

fc90d := 5.3⋅

N
mm

N

fmd = 13.7⋅

γm := 1.4

2

mm

mm

Taivutusjännitys
kh1 := 



150⋅ mm 

σb := 

h

0.2




kh2 :=

 150⋅ mm 
 h 



 = 10.2⋅ N

1
2
2
mm
   ⋅ b ⋅ h 
 6 

Md1

k = 0.9 m

Taipuma

qref := 1⋅

1 if kh1 ≤ 1

m

otherwise

kh2 = 1

σb < fmd = 1

OK

gk = 500 Pa

4
(
5⋅ qref ⋅ L )
uref :=
( b ⋅ h 3)
384⋅ E0mean ⋅

kN

kh := min ( kh2 , 1.3) = 1

0.2

= 4.3⋅ mm

12

Oman painon hetkellinen taipuma
k := 0.9

gk := 0.5

winstg := k⋅ gk⋅ uref

winstg = 1.9⋅ mm

Lumikuorman hetkellinen taipuma
k = 0.9

qk := 2.0

winstqs := k⋅ qk⋅ uref

winstqs = 7.7⋅ mm
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Nettotaipuma

käyttöluokka 2

kdef := 0.8

winstqs = 7.7⋅ mm

winstg = 1.9⋅ mm

winstimp := 0

wfin1 := ( 1 + kdef ) ⋅ winstg + ( 1 + 0.2⋅ kdef ) ⋅ winstqs + ( 0.7 + 0.3⋅ kdef ) ⋅ winstimp
wfin2 := ( 1 + kdef ) ⋅ winstg + ( 1 + 0.3⋅ kdef ) ⋅ winstimp + ( 0.7 + 0.3⋅ kdef ) ⋅ winstqs

wfin1 = 12.3⋅ mm

wfin2 = 10.6⋅ mm
L

wfin = 12.3⋅ mm

300

wfin := max( wfin1 , wfin2 )

= 13.3⋅ mm

wfin <

L
300

=1

OK

Leikkaus
Vmit :=
τ :=

[ pd1⋅ ( L − 2⋅ h ) ]

3⋅ ( Vmit )
2⋅ b ⋅ h

= 5.7⋅ kN

2
= 0.5⋅

N
2

mm

fvd = 1.4⋅

N
2

mm

τ < fvd = 1

OK

Tukileveys
lx :=

Vd1
b ⋅ fc90d

= 28⋅ mm

Kuva9

Pientalon puurungon kuormitukset
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Kuva10

Pientalon puurungon kuormitukset

6.3.32 Pientalon ikkunan viereinen runkotolppa - Esimerkki
pysyvä kuorma gk1=1 kN/m2
lumikuorma qk1= 2,0 kN/m2
tuulikuorma qk2=0.65 kN/m2
pysyvän kuorman osavarmuuskerroin g=1,15
muutuvan kuorman osavarmuuskerroin q=1,5

Kuormitus EC1
3

kN := 10 N

kNm := 1000N ⋅ m

ktolppa := 0.6⋅ m

qk1 := 2.0⋅

kN
2

m
gk := 1.0

kN

qk2 := 0.65⋅

2

m

kN
2

γg := 1.15

γq := 1.5

m

H := 2.8⋅ m

Voimasuureet eri kuormitustapauksista:
Kova talvi (lumi 100%)
Md1tuuli := 0

Nd1 := 20.1⋅ kN

Kova talvi+tuuli(lumi 100%+tuuli 60%)

 ktolppa + 1.4⋅ m  ⋅ γq ⋅ 0.6⋅ qk2⋅ H2



2


 = 0.6⋅ kN⋅ m
Md2tuuli :=
8

Nd2 := 20.1⋅ kN

Talvi + kova tuuli ( lumi 70 % + tuuli 100 %)

 ktolppa + 1.4⋅ m  ⋅ γq ⋅ qk2⋅ H2



2


 = 1⋅ kN⋅ m
Md3tuuli :=
8

Nd3 := 14⋅ kN
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Materiaali C24
käyttöluokka 2
N

fmk := 24⋅

mm

fmk
γm

kmod1 := 0.8

fcod1 := kmod1⋅

2

mm

fcok
γm

= 12⋅

fmk
γm

N

= 18.9⋅

mm

Valitaan

2

kmod2 := 1.1
fcod2 := kmod2⋅

2

N
mm

aikaluokka lyhytaikainen: kmod=1.1

fmd2 := kmod2⋅

2

mm

γm := 1.4

N

= 13.7⋅

N

E005 := 7400⋅

2

mm

aikaluokka keskipitkä: kmod=0.8

fmd1 := kmod1⋅

N

fcok := 21⋅

2

fcok
γm

= 16.5⋅

N
2

mm

b := 50⋅ mm

h := 150⋅ mm

γ := 1.0

Lc := γ ⋅ L

Mitoitus vahvempaan suuntaan
L := 2800⋅ mm
λy :=

Lc

λy = 64.6

0.289⋅ h
2

σccrity :=

π ⋅ ( E005)
λy

2

= 17.5⋅

N

λrely :=

2

mm

βc := 0.2

massiivipuulla

ky := 0.5⋅ 1 + βc ⋅ ( λrely − 0.3) + λrely

fcok
σccrity

= 1.1

liimapuulla
2



β1 := 0.1

ky = 1.179

1

kcy :=
ky +

2

ky − λrely

2

kcy = 0.619

Mitoitus heikompaan suuntaan
kcz := 1
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Kova talvi (lumi 100%) (aikaluokka keskipitkä)
Vahvempi suunta
σcod1 :=

Nd1
b⋅ h

N

= 2.7⋅

<
2

kcy ⋅ fcod1 = 7.4⋅

mm

N

OK

2

mm

Kova talvi + tuuli (lumi100% + tuuli 60%) (aikaluokka lyhytaikainen)
Vahvempi suunta:
σcoyd2 :=

Nd2
b⋅ h

σmyd2 := 

N

= 2.7⋅

fcoyd2 := kcy ⋅ fcod2 = 10.2⋅

2

2

mm

mm

Md2tuuli 

N

N

 = 3.1⋅ 2
1
2
mm
   ⋅ b ⋅ h 
 6 


fmyd2 := fmd2 = 18.9⋅

N
2

mm

Heikompi suunta:

σcozd2 :=

Nd2
b⋅ h

σmzd2 := 0⋅

= 2.7⋅

N

fcozd2 := kcz⋅ fcod2 = 16.5⋅

2

2

mm

mm

N
fmzd2 := fmd2 = 18.9⋅

2

m

Ankarin ehto mitoittaa:

N

N
2

mm

km := 0.7

 σcozd2  +  σmzd2  + km⋅  σmyd2  = 0.28
 fcozd2   fmzd2 
 fmyd2 

 



 σcoyd2  + km⋅  σmzd2  +  σmyd2  = 0.42

 

 fcoyd2 
 fmzd2   fmyd2 
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Talvi + kova tuuli (lumi 70% + tuuli 100%) (aikaluokka lyhytaikainen)
Vahvempi suunta:
σcoyd3 :=

Nd3
b⋅ h

σmyd3 := 

N

= 1.9⋅

fcoyd3 := kcy ⋅ fcod2 = 10.2⋅

2

mm

Md3tuuli 

N

b⋅ h

σmzd3 := 0⋅

= 1.9⋅

fmyd3 := fmd2 = 18.9⋅

N
2

mm

Nd3 = 14⋅ kN

Heikompi suunta:
Nd3

2

mm

 = 5.1⋅ 2
1
2
mm
   ⋅ b ⋅ h 
 6 


σcozd3 :=

N

N

fcozd3 := kcz⋅ fcod2 = 16.5⋅

2

2

mm

mm

N

fmzd3 := fmd2 = 18.9⋅

2

m

Ankarin ehto mitoittaa:

N

N
2

mm

km := 0.7

 σcozd3  +  σmzd3  + km⋅  σmyd3  = 0.302
 fcozd3   fmzd3 
 fmyd3 

 



 σcoyd3  + km⋅  σmzd3  +  σmyd3  = 0.453
 fcoyd3 
 fmzd3   fmyd3 
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6.3.33 Palkin taivutus – Esimerkki /5/
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6.3.34 Pilarin nurjahdus – Esimerkki /5/
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6.3.35 Pilarin kiepahdus – Esimerkki /5/

40

6.3.36 Palkin taipuma – esimerkki /5/

Kokonaistaipuma, viruma samanlaista

Kuormitusyhdistely

41

Virumaluvut

Käyttöluokat

42

Taipumarajat

6.3.37 Palkin taipuma – Esimerkki /5/

43

44

6.3.38 Liitossiirtymä – Esimerkki /5/

45

Liitosten virumaluvut

46

6.4 Poikkileikkauksen mitoitus, kun sauvan poikkileikkaus vaihtelee tai sauva on
kaareva

6.4.2 Pulpettipalkit

6.4.3 Alapinnaltaan suorat harjapalkit
Osoitetaan, että kuvan 6.9 mukaisessa harjavyöhykkeessä taivutusjännitykset täyttävät
seuraavan ehdon
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Alapinnaltaan suorassa harjapalkissa kr = 1,0. Kaarevissa palkeissa ja alapinnaltaan
kaarevissa harjapalkeissa kertoimelle kr käytetään arvoa:

Osoitetaan, että harjavyöhykkeessä vaikuttava suurin syysuuntaa vastaan kohtisuora
vetojännitys σt,90,d täyttää ehdon:

V0 on vertailutilavuus 0,01 m3
V on harjavyöhykkeen jännityksen alainen tilavuus [m3], (ks. kuvaa 6.9); sen arvoksi
oletetaan enintään 2Vb/3, missä Vb on palkin kokonaistilavuus.

Syysuuntaa vastaan kohtisuoran vedon ja leikkauksen vaikuttaessa samanaikaisesti
tarkistetaan seuraavan ehdon voimassaolo:

48

Alapinnaltaan suorat harjapalkit (a), kaarevat palkit (b) ja alapinnaltaan kaarevat harjapalkit
(c), joissa syyt ovat palkin alareunan suuntaiset
/4/
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6.5 Liimapuurakenteet yleistä /15/
Rakennejärjestelmiä

Kuva11 Liimapuuhallirunkovaihtoehtoja /15/

Kuva12 Liimapuuhallirunkovaihtoehtoja /15/

Kuva13 Liimapuuhallirunkovaihtoehtoja /15/

50

Taulukko Liimapuurakennejärjestelmiä /15/

51

Taulukko Liimapuurakennejärjestelmiä /15/

52

Taulukko Liimapuuhallin mitoitustaulukko /16/

53

6.51 Liimapuu- harjapalkin mitoitus
Katso Liimapuuhallin mallilaskelmat /5/

Kuva 14
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6.52 Liimapuupalkki - Esimerkki

L := 24000⋅ mm

Palkin pituus

L0 := 23505⋅ mm

Palkin jänneväli

h1 := 1350⋅ mm

Tukikorkeus

hap := 2100⋅ mm

Harjakorkeus

hm = 1.832 m

Palkin korkeus kolmannespisteessä

b := 240⋅ mm

Palkin leveys

hc := 495⋅ mm

Pilarin leveys

µ kolmannestaivutuskestävyys :=
µ leikkauskestävyys :=

Vd
VRd

Mdhm
MRd

= 0.56

= 0.57
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µ tukipaine :=

σc90d
fc90d

µ tukivahvike :=

= 1.33

Nd

= 0.73

NRd

µ taivutuskeskellä :=

σmd

= 0.56

kr⋅ fmd

σt90d

µ poikittainenvetoharjalla :=

kdis ⋅ kvol⋅ ft90d
τd

µ poikittainenvetojaleikkaus :=

µ kiepahdustuentavoima :=

fvd

Nd2
80

+

= 0.74

σt90d
kdis ⋅ kvol⋅ ft90d

= 0.8

⋅ k = 4.63⋅ kN

naulaakpl := n = 5
µ jaykkyysvaatimus :=

Creq
Cprov

= 0.73
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6.53 Mastopilarin mitoitus /5/
Ks Liimapuuhallin mallilaskelmat /7/

Kuva 15

57

6.54 Mastopilarin mitoitusesimerkki

gk1 := 0.4⋅

kN

gk2 := 0.1⋅

2

m

Pqk = 10⋅ kN

kN

gk3 := 2.11⋅

2

m

kN

B := 28.5⋅ m

m

ψ01 = 0.7

Pgk = 1⋅ kN

Nd1 := [ 1.15⋅ ( gk1 + gk2) + 1.5⋅ ψ01⋅ qk1] ⋅ k1⋅ s ⋅

B
2

ψ02 = 1
+ 1.15⋅ gk3⋅ 

qk1 := 2.4⋅

kN
2

m

k1 = 1.1

s := 6⋅ m

B

 + 1.5⋅ ψ02⋅ Pqk + 1.15⋅ Pgk
 2

Nd1 = 341.812⋅ kN
3

cscd = 1

qpZe := 0.63⋅

cf = 1.3

10 N

(10 ⋅mm)
3

s := 6000⋅ mm

qwd = 7.4⋅

qwd := 1.5⋅ cscd ⋅ cf ⋅ qpZe⋅ s
H := 9000⋅ mm

2

N
mm

L := 6000⋅ mm

Fwd := qwd ⋅ ( H − L)

Fwd = 22.1⋅ kN
6

2

Afr := 171⋅ 10 ⋅ mm

cfr = 0.02

Ffr = 3.2⋅ kN

Ffr := 1.5⋅ qpZe⋅ cfr⋅ Afr
Hqk = 1⋅ kN

Fhd := 1.5⋅ Hqk

Md1 :=

Fhd = 1.5⋅ kN

(5⋅qwd⋅L2) + (Fwd⋅L) + (Ffr⋅L) + (Fhd⋅L)
16

2

2

2

Md1 = 163.5⋅ kNm

Kitkavoima Ffrd, räystään tuulikuorma Fwd ja nosturin vaakakuorma Fhd jaetaan tasan pilareille.
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Pilarin poikkileikkaustiedot
b := 240⋅ mm
h := 495⋅ mm

A := b ⋅ h
2

A = 118800⋅ mm

LC1 Pilarin nurjahduskestävyys vahvempaan suuntaan
βc := 0.1
L := 6000⋅ mm

λy :=

γ := 2.5

Lc

λy = 105

0.289⋅ h
2

σccrity :=

π ⋅ ( E005)
λy

λrely :=

Lc := γ ⋅ L

σccrity = 10

2

N
2

mm

fc0k

λrely = 1.63

σccrity

ky := 0.5⋅ 1 + βc ⋅ ( λrely − 0.3) + λrely

2



ky = 1.9

1

kcy :=
ky +

2

ky − λrely

2

kcy = 0.35
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Mitoitus heikompaan suuntaan:
kcz := 1

kmod := 1.1

γM = 1.2
fmd := kmod ⋅

N

fmk = 32⋅

2

fmk
γM

N
fc0d := kmod ⋅

2

mm

2

mm

mm

fc0k = 26.5⋅

N

fmd = 29.3⋅

fc0k

N

fc0d = 24.3⋅

γM

2

mm

Mitoitus vahvempaan suuntaan
Nd1

σcoyd1 :=

b⋅ h

σcoyd1 = 2.9⋅

fcoyd1 := kcy ⋅ fc0d

2

Md1

 1

Nd1
b⋅ h

2

σmyd1 = 16.7⋅

mm
N
2

fmyd1 := fmd

N

fmyd1 = 29.3⋅

mm

2

mm
Md1 = 163.5⋅ kN⋅ m

The weaker direction:

σcozd1 :=

N

fcoyd1 = 8.5⋅

mm



2
   ⋅ b⋅ h 
6
 


σmyd1 := 

N

σcozd1 = 2.9

N
2

fcozd1 := kcz⋅ fc0d

mm

σmzd1 := 0

N

fcozd1 = 24.3⋅

2

mm

fmzd1 := fmd

N

fmzd1 = 29.3⋅

2

mm

Ankarin ehto mitoittaa:

km := 0.7

 σcozd1  +  σmzd1  + km⋅  σmyd1  = 0.52
 fcozd1   fmzd1 
 fmyd1 

 




 σcoyd1  + km⋅  σmzd1  +  σmyd1  = 0.91
 fmzd1   fmyd1 
 fcoyd1 


 



OK
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6.55 Mastopilarin palomitoitus
ks kohta 11

ψlumi.fi := 0.7

B
B
Ndfi := 1.0⋅ ( gk1 + gk2) + 1.0⋅ ψlumi.fi⋅ qk1 ⋅ k1⋅ s ⋅ + 1.0⋅ gk3⋅   + 1.0⋅ Pgk = 236.1⋅ kN


2
2

 

Mdfi := 0.2⋅ Md1 = 32.7 kN⋅ m
b = 0.24 m

h = 0.495 m

d char := β 0⋅ t

d 0 := 7⋅ mm

β 0 := 0.7⋅

mm

t := 60⋅ min

min

d ef := d char + d 0 = 49⋅ mm

Lujuus- ja jäykkyysparametrit
kfi := 1.15

fc0k = 26.5⋅

kmod.c.60 := 1

N

taulukosta 5.5

kmod.E.60 := 1

2

mm

γ M.fi := 1

N

fc.20 := kfi⋅ fc0k = 30.475⋅

2

mm

fc.20
N
fcd.60 := kmod.c.60⋅
= 30.475⋅
γ M.fi
2
mm
E05 := 7400⋅

N
2

mm

3

E20 := kfi⋅ E05 = 8.5 × 10 ⋅

E20
3 N
Ed.60 := kmod.E.60⋅
= 8.5 × 10 ⋅
γ M.fi
2
mm

N
2

mm
kmod.fm.60 := 1

fm.20 := kfi⋅ fmk = 36.8⋅

N

fmk = 32⋅

2

mm
fm.20
N
fmd.60 := kmod.fm.60⋅
= 36.8⋅
γ M.fi
2
mm

N
2

mm
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b 60 := b − 2⋅ d ef = 0.142 m

h 60 := h − d ef = 0.446 m
4

2

A 60 := b 60⋅ h 60 = 6.333 × 10 ⋅ mm

Lc.y := 10000⋅ mm

 b ⋅h 3
 60 60 
Iy.60 :=
12

iy.60 :=

Iy.60

= 128.749⋅ mm

A 60

Lc.y
iy.60

E0.0.5 := 7400⋅

N

fc0k = 26.5⋅

λ y.60 :=

2

mm

= 77.67

N
2

mm

 λ y.60  fc0k
⋅
= 1.48
 π  E0.0.5

λ rel.y.60 := 
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β c := 0.1

ky.60 := 0.5⋅ 1 + β c⋅ λ rel.y.60 − 0.3 + λ rel.y.60  = 1.65



(

)

1

kc.y.60 :=
ky.60 +

e60 :=

d char
2

FRd.60 :=

2

= 0.42
2

2

ky.60 − λ rel.y.60

 b ⋅h 2
 60 60 
W 60 :=
6

= 0.021 m

1

 e +  Mdfi  
60  Ndfi  
1



+


 A ⋅k

 60 c.y.60⋅ fcd.60   W 60⋅ fmd.60 

= 463⋅ kN

A 60⋅ kc.y.60⋅ fcd.60 = 807.007⋅ kN
W 60⋅ fmd.60 = 173.243⋅ kN⋅ m

Ndfi

 +  e60⋅ Ndfi + Mdfi  = 0.51

 A ⋅k
 
 60 c.y.60⋅ fcd.60   W 60⋅ fmd.60 

Käyttöaste 51 % OK

63

7 Käyttörajatilat

7.1 Lattian värähtely
Kävelystä johtuvat värähtelyt otetaan huomioon asuin-, kokoontumis-, myymälä- ja
toimistorakennusten käyttörajatilamitoituksessa. Erityistarkastelu on tarpeen, jos asuin- tai
toimistohuoneiston lattiarakenteen alin ominaistaajuus on alle 9 Hz (f1 < 9 Hz).
Tämän kohdan mukaista yksinkertaistettua värähtelymitoitusta voidaan käyttää kuvien 4.2
ja 4.3 mukaisille asuin- ja toimistorakennusten välipohjille. Muissa tapauksissa
värähtelymitoitus tehdään RIL 205-1-2009 kohdan 7.3 mukaan. Yleinen puurakenteisten
välipohjien värähtelymitoitusohjelma, jossa otetaan huomioon mm. poikittaisjäykisteiden
vaikutus, on ladattavissa Puuinfon kotisivuilta www.puuinfo.fi.
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Lattiarakenteen alin ominaistaajuus lasketaan lausekkeesta

(4.2)
missä
L on lattiarakenteen jänneväli [m]
(EI)L on taivutusjäykkyys yhtä lattiapalkkia kohden [Nm2]
s on lattiapalkkien välinen etäisyys [m]
m on lattian oman painon ja pitkäaikaisen hyötykuorman (0,3qk) pinta-alayksikköä kohden
yhteenlaskettu massa [kg/m2]
Mikäli lattialevy on liimattu rakenteellisesti lattiapalkkeihin, taivutusjäykkyys (EI)L voidaan
laskea ripalaatan T-poikkileikkaukselle. Jos levyn liimaus toteutetaan työmaalla,
liittovaikutuksesta saa hyödyntää 50 %, jolloin (EI)L = 0.5∙[(EI)P+(EI)T], kun (EI)P on
palkin ja (EI)T on T-poikkileikkauksen taivutusjäykkyys.
Kuvan 4.2 mukaisen lattian värähtelymitoituksessa rakenteellisesti liimatun Tpoikkileikkauksen taivutusjäykkyydelle voidaan käyttää likiarvoa
(4.3)
mihin palkkiväli s ja jänneväli L sijoitetaan metreinä [m]
Kaava (4.3) pätee, kun lattiapalkin leveys b < 50 mm. Jos lattiapalkin tai ns. tuplapalkin
leveys b = 50...100 mm, kaavan (4.3) mukaista jäykkyyttä pienennetään kertoimella k = 1,15
- 0,003b. Mikäli lattian päälle valetaan kelluva betonilaatta, taivutusjäykkyys (EI)L voidaan
laskea lattiapalkin ja halkeilemattoman betonilaatan taivutusjäykkyyksien summana, kun
betonilaattaa tarkastellaan kannatinvälin s levyisenä palkkina. Jos betonikantinen välipohja
on tuettu neljältä reunalta, kaavan (4.2) mukaista ominaistaajuutta voidaan korottaa
kertoimella
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(4.4)
missä B on lattian tukiväli poikittaissuunnassa metreinä [m]

Yksinkertaistetussa värähtelymitoituksessa tarkistetaan, että seuraavat ehdot toteutuvat:
(4.5)
(4.6)
δL on laskennallinen 1 kN staattisen pistevoiman aiheuttama lattiapalkin suurin hetkellinen
taipuma, kun kuorman jakautumista viereisille palkeille ei oteta huomioon ja kun palkin
taivutusjäykkyytenä käytetään kaavan (4.2) yhteydessä määriteltyä taivutusjäykkyyttä (EI)L
kB on lattian poikittaissuunnan jäykkyyden ja huoneen koon huomioon ottava kerroin ks on
lattiapalkkien välisestä etäisyydestä riippuva kerroin
Kuvan 4.2 mukaiselle lattiarakenteella kertoimelle kB voidaan käyttää arvoa kB = 0,5.
Betonikantisella välipohjalla, jonka leveys on vähintään 2 m, kerroin kB voidaan laskea
lausekkeesta
(4.7)
mihin lattian jänneväli L sijoitetaan metreinä [m]
Kuvan 4.2 mukaisella palkkivälipohjalla kerroin ks voidaan laskea kaavasta
(4.8)
ja kuvan 4.3 mukaisella betonikantisella välipohjalla
(4.9)
Palkkiväli s sijoitetaan kaavoihin (4.8) ja (4.9) metreinä [m].
/1/
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7.2 Välipohjan värähtely – esimerkki /5/

Kuva 16

Kuva 17
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Lattian ominaistaajuus f1

Kuva 18
Mitoitusehto, kun f1 > 9 Hz

Kuva 19
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RIL 205 Lyhennetyn Suunnitteluohjeen mukainen menetelmä
Välipohjatyypit:

Kuva 20

Mitoitusehto, kun f1 > 9 Hz

Kuva 21
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7.3 Välipohjapalkki – esimerkki
Lähtötiedot
Jakoväli:
Jänneväli:

400 mm
4000 mm

Kuormat:
pd= kk* (1.15*gk+ 1.5*qk)
gk=tasainen omapaino 1.0 kN/m2
qk= tasainen hyötykuorma 2.0 kN/m2

Kuormat EC1
3

kN := 10 N
gk := 1.0

kNm := 1000N ⋅ m

kN

qk := 2.0⋅

2

m

kN
2

k := 0.4⋅ m
γg := 1.15

γq := 1.5

m

Käyttörajatila
pk1 := k⋅ ( gk + qk) = 1.2⋅

kN
m

Murtorajatila
pd1 := k⋅ ( γg ⋅ gk + γq ⋅ qk)

pd1 = 1.7⋅

kN
m

L := 4⋅ m

Voimat
2

Md1 := pd1⋅

L

8

= 3.32⋅ kN⋅ m

Vd1 := pd1⋅

L
2

= 3.32⋅ kN
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Materiaali C40
Aikaluokka: keskipitkä käyttöluokka 1
b := 75⋅ mm

h := 225⋅ mm

kmod := 0.8

N

fmk := 40⋅

fvk := 3.8⋅

2

mm

fmd := kmod ⋅

fmk
γm

fvd = 2.4⋅

2

mm

fvk

fc90d := kmod ⋅

γm

N

fc90d = 4⋅

2

mm

N

E0mean := 14000⋅

fc90d
γm

N
2

mm
N

E005 := 9400⋅

2

2

mm

2

fvd := kmod ⋅

N

fc90d := 6.3⋅

N
mm

N

fmd = 25.6⋅

γm := 1.25

2

mm

mm

Taivutusjännitys
kh1 := 



150⋅ mm 

σb := 

h

0.2




kh2 :=

1 if kh1 ≤ 1

 150⋅ mm 
 h 



 = 5.2⋅ N

1
2
2
mm
   ⋅ b ⋅ h 
6
 

Md1

kh := min ( kh2 , 1.3) = 1

0.2

otherwise

σb < fmd = 1

OK

Taipuma
qref := 1⋅

kN

uref :=

m

(5⋅qref⋅L4)
( b ⋅ h 3)
384⋅ E0mean ⋅

uref = 3.3⋅ mm

12

Oman painon hetkellinen taipuma
k := 0.4

gk := 1.0

winstg := k⋅ gk⋅ uref

winstg = 1.3⋅ mm

Hyötykuorman hetkellinen taipuma
k = 0.4

qk := 2.0

winstqimp := k⋅ qk⋅ uref
winstg + winstqimp = 4⋅ mm

winstqimp = 2.7⋅ mm
<

L
400

= 10⋅ mm

OK
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Nettotaipuma

käyttöluokka2

kdef := 0.6

winstqimp = 2.7⋅ mm

winstqs := 0

winstg = 1.3⋅ mm

wfin1 := ( 1 + kdef ) ⋅ winstg + ( 1 + 0.2⋅ kdef ) ⋅ winstqs + ( 0.7 + 0.3⋅ kdef ) ⋅ winstqimp
wfin2 := ( 1 + kdef ) ⋅ winstg + ( 1 + 0.3⋅ kdef ) ⋅ winstqimp + ( 0.7 + 0.3⋅ kdef ) ⋅ winstqs
wfin1 = 4.5⋅ mm

wfin2 = 5.3⋅ mm

wfin = 5.3⋅ mm

<

L
300

wfin := max( wfin1 , wfin2 )

= 13.3⋅ mm

OK

Kiepahdus
lc := L

lc = 4 m

b = 0.075 m

(0.78⋅E005⋅b2)

σcrit :=

σcrit = 46⋅

h ⋅ lc

λrelm

<

jos

0.75

<

jos

1.4

<

2

λrelm = 0.934

σcrit

jos

N
mm

( fmk)

λrelm :=

h = 0.225 m

kcrit2 := 1

0.75

λrelm

<

kcrit2 := ( 1.56 − 0.75⋅ λrelm )

1.4

λrelm

1

kcrit3 :=

( λrelm )
N

kcrit2⋅ fmd = 22⋅

σb = 5.2⋅

2

mm

σb
kcrit2⋅ fmd

kcrit2 = 0.859

2

N
2

mm

= 0.238

OK

Leikkaus
Vmit :=
τ :=

[ pd1⋅ ( L − 2⋅ h ) ]
2

3⋅ ( Vmit )
2⋅ b ⋅ h

Vmit = 2.9⋅ kN
τ = 0.3⋅

N
2

mm

fvd = 2.4⋅

N
2

OK

mm

Tuen leveys:
lx :=

Vd1
b ⋅ fc90d

lx = 11⋅ mm
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Palkin värähtely

b := 75⋅ mm
s := 0.6

Palkin jäykkyys
EIp := E0mean ⋅

b⋅ h

h := 225⋅ mm
N

4

E0mean = 1.4 × 10 ⋅

Lb := 4

2

mm

3

11

12

2

EIp = 9.967 × 10 ⋅ N ⋅ mm

Liimatun T-poikkileikkausken jäykkyys:
EIt := ( 2.2 − 0.1⋅ Lb ) ⋅ ( 0.4 + s ) ⋅ EIp

12

2

EIt = 1.794 × 10 ⋅ N ⋅ mm

Paikalla liimatun lattiapalkin jäykkyys:
EIL := 0.5⋅ ( EIp + EIt )

12

2

EIL = 1.395 × 10 ⋅ N ⋅ mm

Lattian ominaisvärähtelytaajuus
gk2 := 80

m1 := gk2 + 0.3⋅ qk2 = 140

qk2 := 200

Lb := 4

6

EIL := 1.395⋅ 10

s1 := 0.4

f1 := 

EIL
π 
⋅


s1⋅ m1
2
 2⋅ Lb 

f1 = 15.5

Mitoituskriteeri
f1 = 15.5

Hz

>

9⋅ Hz

Tällöin jäykkyys on riittävä

Staattisen pistekuorman 1 kN aiheuttama hetkellinen taipuma:
Finst := 1000

δL :=

Lb := 4000

s := 0.4

( 3)

Finst ⋅ Lb

δL = 1

48⋅ EIL

kB := 0.5

kB⋅ ks ⋅ δL = 0.4

12

EIL := 1.395⋅ 10

ks :=

<

s
0.6
0.5⋅ mm

OK jäykkyys on riittävä

73

Kuva 22 Välipohjan EC5- mitoitusohjelma /13/
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Kuva 23 Välipohjan EC5- mitoitusohjelma /13/
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Kuva 24 Välipohjan EC5- mitoitusohjelma /13/
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8 Liitokset

Kuva25 Puuliitoksia

Kuva26 Puuliitoksia

Kuva27 Puuliitoksia
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8.1 Metalliliittimin tehdyt liitokset /1/
Yleistä
Liittimien kestävyydet esitetään yleensä ominaisarvoina Rk. Liitoksen mitoituskestävyys

(6.1)
missä kmod taulukon 3.1 mukainen liitospuun aikavaikutuskerroin γM liitospuun
materiaaliosavarmuusluku, ks. taulukko 2.7. Liitettäessä yhteen kahta erilaista puumateriaalia
kaavassa (6.1) käytetään sen materiaalin kmod ja γM -kertoimia, jolla kmod/γM -suhde on
pienempi.
Liittimien sijoittelu ja koot sekä liitinvälit, reuna-ja päätyetäisyydet tulee valita siten, että
oletettu liitoksen kestävyys ja jäykkyys voidaan saavuttaa. Liitoksen kestävyys on yleensä
pienempi kuin yksittäisten liittimien kestävyyksien summa, kun liitoksessa on useita liittimiä.
Jos liitoskuormia siirretään erityyppisillä liittimillä samassa liitoksessa, liittimien erilaiset
jäykkyydet ja niiden vaikutus voimien jakautumiseen on otettava huomioon. Liiman ja
mekaanisen liittimen ei lasketa toimivan yhdessä.
Jos käytetään epäsymmetrisiä liitoksia tai liitokseen tuleva voima on epäkeskinen, otetaan
syntyvät lisärasitukset huomioon liitoksen kestävyyttä laskettaessa. Esimerkiksi yksipuolisien
jatkoskappaleiden jännityksiä laskettaessa sauvavoima otetaan 1,5-kertaisena, jos
epäkeskisyydestä aiheutuvia taivutusjännityksiä ei muuten huomioida. Vetosauvojen
jatkoksissa on jatkoskappaleet pyrittävä sijoittamaan symmetrisesti sauvan keskilinjan
suhteen. Jos keskipitkän tai pitkäaikaisen aikaluokan liitosvoima voi vaihdella vedon Ft,d ja
puristuksen Fc,d välillä, liitos mitoitetaan sekä vetovoimalle Ft,d + 0,5Fc,d että puristusvoimalle
Fc,d + 0,5Ft,d.
Syitä vastaan kohtisuora liitosvoima
Jos liitosvoima vaikuttaa vinossa kulmassa puun syysuuntaan nähden (ks. kuva 6.1),
syysuuntaan nähden poikittaiset vetojännitykset on otettava huomioon tarkistamalla, että
seuraava ehto toteutuu
(6.2)
F90,d halkeamiskestävyyden mitoitusarvo
Fv,Ed max{Fv,Ed,1; Fv,Ed,2}, kun Fv,Ed,1 ja Fv,Ed,2 ovat puun syitä vastaan kohti-suoran
liitosvoimakomponentin FEdsinα aiheuttamat leikkausvoimat
Havupuutavaran halkeamiskestävyyden ominaisarvo

(6.3)
missä
b puuosan paksuus, pintaliittimien yhteydessä kuitenkin
enintään liittimien tunkeumasyvyys [mm]
h sauvan korkeus [mm]
he etäisyys kuormitetusta reunasta kauimpana olevaan liittimeen (mm)
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8.2 Teräslevylliset liitokset
Liitoksen teräslevyn lujuus tulee tarkistaa EN 1993:n (Eurokoodi 3) mukaan. Puristetuissa
liitoksissa ulkopuolisten teräslevyjen nurjahduspituudeksi voidaan yleensä olettaa 0,8La, kun
La on liitossauman eri puolilla olevien ensimmäisten liittimien välinen etäisyys. Puuosien
väliin sijoitettujen teräslevyjen nurjahdusta ei tarvitse tarkistaa, mikäli puuosien leviäminen
on estetty esim. sidepulteilla siten, että teräslevyille varattu rako voi olla korkeintaan 25 %
teräslevyn paksuutta suurempi. Puun syitä vastaan kohtisuora kuivumiskutistuminen
on otettava huomioon erityisesti teräslevyllisten liitosten suunnittelussa. Teräksen ja puun
välisen vedetyn sauvanpääliitoksen kestävyysmitoituksessa tulee ottaa huomioon
liitinryhmän piiriä pitkin tapahtuva puun lohkeamismurto.

8.3 Metallisten puikkotyyppisten liittimien poikittaiskuormakestävyys
Naulojen, hakasten, pulttien, tappivaarnojen ja ruuvien kestävyyden ominaisarvona
leikkaustasoa ja liitintä kohti käytetään pienintä arvoa, joka saadaan seuraavista lausekkeista:
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8.4 Naulaliitokset
Lyhennetty Suunnitteluohje koskee seostamattomasta teräksestä tai austeniittisesta
ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nauloja, joiden vetomurtolujuus on vähintään 600
N/mm2, nimellispaksuus d on vähintään 1,9 mm ja enintään 8 mm ja kannan pinta-ala Ah >
2,5d2.
Naulan paksuutena d käytetään valmistajan ilmoittamaa standardissa EN 14592 määriteltyä
nimellispaksuutta, joka on naulan sileän varren paksuus ilman pinnoitusta. Neliskulmaisilla ja
pituussuunnassa uurretuilla nauloilla nimellispaksuus d on naulan pienin sivumitta.
Pituussuunnassa neljällä uralla symmetrisesti uurretuille nauloille voidaan käyttää
neliskulmaisten naulojen ohjeita.
Tätä ohjetta voidaan käyttää muille kuin sileille pyöreille, neliskulmaisille tai
pituussuunnassa uurretuille nauloille, kun naulalle on määritetty EN 14592 standardin
vaatimusten mukaisesti testaamalla myötömomentti, jonka ominaisarvo My,k > 160d2,6
[Nmm], kun d on naulan paksuus millimetreinä.
Profiloiduille kampa- ja kierrenauloille esitettyjä ohjeita voidaan käyttää, kun naulan
profiloitu osuus alkaa kärjen viisteestä ja sen pituus on vähintään 4,5d ja naulalle on
määritetty EN 1382 ja EN 14358 standardien mukaan testaamalla ulosvetolujuus, jonka
ominaisarvo fax,k > 4,5 N/mm2 puun tiheydellä ρk = 350 kg/m3 RH65:n vakio-olosuhteissa.
Naulaliitoksessa tulee olla vähintään 2 naulaa.Naulat lyödään niin syvälle, että naulan kannat
ovat tasan puupinnan kanssa. Kolmiosaisissa liitoksissa naulat saavat mennä kohdakkain
keskimmäisessä puussa, jos (t - t2) > 4d, ks. kuva 6.2(c).
Esiporatuilla nauloilla puuhun porattavan reiän halkaisijan tulee olla 0,5d...0,8d.
Leikkauskuormitetut puutavaraliitokset
Naulan tunkeuma kussakin puutavaraosassa tulee olla yleensä vähintään 8d, ks. kuvan 6.2
merkinnöin t1 > 8d ja t2 > 8d. Sahatavaralla naulan kannan puoleisen puun minimipaksuus
on kuitenkin 7d (kannan puolella t1 > 7d). Esiporatuilla liitoksilla vaaditut tunkeumasyvyydet
voidaan pienentää arvoon 4d.
1) Puutavaralla tarkoitetaan sahatavaraa, liimapuuta ja yhteen suuntaan viilutettua LVL:ää.
Kuvan 6.2(b) mukaisessa 2-leikkeisen liitoksen toispuoleisen naulauksen yhteydessä
kärkipuolen puuosa on sidottava esimerkiksi ruuvaamalla tai läpipulttauksella.
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Puutavaraliitoksessa naulaliitoksen leikkauskestävyyden mitoitusarvo

(6.4)
missä
m leikkeiden lukumäärä (1 tai 2)
kmod taulukon 3.1 mukainen liitospuun aikavaikutuskerroin
γM liitospuun materiaaliosavarmuusluku, ks. taulukko 2.7
d naulan nimellispaksuus millimetreinä
Kaavassa (6.4) käytetään kerrointa kt, kun naulan tunkeumasyvyys t1 > 8d ja t2 > 12d:

(6.5)
rajoituksena:
-sileillä neliskulmaisilla nauloilla kt < 1,3 (saavutetaan kun t1 > 16d tai t2 > 18d)
-muilla nauloilla kt < 1,1 (saavutetaan kun t1 >11d tai t2 > 14d)
Jos naulan tunkeuma t1 < 8d tai t2 < 12d, kaavassa (6.4) käytetään kerrointa ke:

(6.6)
Huom. Tunkeuman minimiarvo on yleensä 8d. Sahatavaralla sallitaan kuitenkin kannan
puolella t1,min = 7d ja Kerto-Q:lla vastaavasti t1,min = 4d. Esiporatuilla liitoksilla t1,min =
t2,min = 4d.
Puutavaran tiheysvaikutuskerroin
(6.7)
missä ρk on liitospuun tiheyden ominaisarvo (kg/m ). Jos liitospuilla on eri tiheydet, kaavassa
käytetään niistä pienintä arvoa. Naulavälien ja reunaetäisyyksien minimiarvot on esitetty
kuvassa 6.3. Naulat sijoitetaan liitettävien puiden syiden suuntaisiin rastereihin. Kun puuosat
liitetään vinossa kulmassa toisiinsa nähden, liitinrasterista tulee tällöin suunnikas.
Syyn suunnassa peräkkäiset esiporaamatta lyötävät naulat sijoitetaan kuvan 6.3 mukaisesti
naulapaksuuden verran syyn suunnasta sivuun halkeiluvaaran vuoksi. Jos nauloille
esiporataan reiät, kuvassa 6.3 esitetyt pienimmät sallittavat liitinvälit, päätyetäisyydet
ja reunaetäisyydet voidaan kertoa 0,7:llä. Jos naulan paksuus d > 6 mm tai puutavaran
ominaistiheys ρk > 500 kg/m3, on nauloille esiporattava reiät.
Leikkauskuormitetuille Kerto-Q-LVL:n naulaliitoksille sovelletaan puutavaraliitosten ohjeita
seuraavasti:
- syysuunnassa peräkkäisiä nauloja ei tarvitse limittää syysuunnasta sivuun
- Kerto-Q:n minimipaksuus naulan kannan puolella voidaan pienentää esiporaamattomissakin
liitoksissa arvoon 4d, kun se otetaan huomioon naulan leikkauskestävyydessä kaavan (6.6)
kertoimella ke
3
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Pintaviilun syysuunnassa peräkkäisten naulojen minimiväli on (5+2cosα)d. Minimietäisyys
vedetystä päädystä on 7d, puristetusta päädystä 4d, kuormittamattomasta reunasta 3d ja
kuormitetusta reunasta (3+4sinα)d, kun α on voiman ja pintaviilun syysuunnan välinen
kulma.
Naulan pituussuuntaan kuormitetut liitokset
Sileävartisia nauloja ei saa käyttää pituussuuntaan kuormitettuina, kun kuormat ovat pysyviä
tai pitkäaikaisia. Jos poikittaisella kuvioinnilla varustetun naulan ulosvetolujuusparametrin
ominaisarvo fax,k < 4,5 N/mm2 määritettynä RH65:ssä ρk = 350 kg/m3 puun tiheydellä,
mitoituksessa noudatetaan sileävartisten naulojen ohjeita.
Pituussuunnassa kuormitetuilla nauloilla kärjen puoleisen tunkeuman tulee olla vähintään
12d sileävartisilla ja 8d profiloiduilla kampa- ja kierrenauloilla. Kampa- ja kierrenauloilla
vain profiloidun osan oletetaan ottavan pituussuuntaista kuormaa. Pituussuuntaan
kuormitettujen naulojen minimivälit ja -etäisyydet ovat kuvan 6.3 mukaisia.
Päätypuuhun lyödyllä naulalla ei yleensä ole ulosvetokestävyyttä.
Pienin kaavojen 6.13a (ulosvetolujuus kärjen puolella) sekä 6.13b ja c (kannan läpiveto)
arvoista on naulan ulosvetokestävyys, kun naulat on lyöty kohtisuorasti syysuuntaan nähden,
kuten kuvassa 6.4a tai vinosti, kuten kuvassa 6.4b.

(6.13)
missä
fax,k naulan ulosvetolujuus
fhead,k naulan kannan läpivetolujuus
tpen tartuntapituus kärjen puolella
t puun paksuus kannan puolella
dh naulan kannan halkaisija (tavallisilla nauloilla dh > 2d)
Profiloiduilla kampa- ja kierrenauloilla tartuntapituus tpen tarkoittaa profiloidun osuuden
pituutta kärjen puoleisessa puussa. Kärjen puoleisesta tunkeumapituudesta vähennetään
tällöin kärjen viistepituus (0,5...1,5d) ja mahdollinen varren sileä osuus.
Nauloille voidaan yleisesti käyttää seuraavia ominaisarvoja:
(6.14)

(6.15)

jossa puun ominaistiheyden ρk:n yksikkö on kg/m .
Kaavat (6.14) ja (6.15) eivät päde viilutason suuntaisesti naulatuille LVL:n syrjäliitoksille.
Kaavojen (6.14) ja (6.15) sijasta voidaan käyttää standardin EN 14592 mukaan kokeellisesti
kyseiselle naulalle määritettyjä ulosvetolujuuden ja kannan läpivetolujuuden arvoja. Mikäli
kokeellinen ulosvetolujuus on määritetty RH65:ssä tasaannutetulla puulla, tulee
lämmitetyissä sisätiloissa sijaitsevien liitosten tartuntalujuutta fax,k pienentää sileillä nauloilla
kertoimella 0,4 ja muilla nauloilla (kuvioidut ja profiloidut naulat) kertoimella 0,7.
Kerto-LVL:n syrjäliitoksissa miniminaulavälit ja -etäisyydet ovat 1,4 kertaa kuvan 6.3 arvot
ja naulan ulosvetolujuusparametrin ominaisarvo voidaan laskea kaavalla
3
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(6.16)
missä d on naulan paksuus millimetreinä
Lämmitetyn sisätilan liitoksissa kaavalla (6.16) laskettua ulosvetolujuusparametria
pienennetään sileillä nauloilla kertoimella 0,4 ja muilla nauloilla kertoimella 0,7.
Mikäli pysyvän ja pitkäaikaisen aikaluokan mitoituskuormien yhteenlaskettu osuus naulan
ulosvetokuormituksen mitoitusarvosta on suurempi kuin 1/3, tartuntakestävyyden laskennassa
käytettävälle kmod -kertoimelle ei saa käyttää suurempaa arvoa kuin 0,7.
Jos puutavara on naulattaessa kosteudeltaan puun kyllästymispisteessä tai sen lähellä ja se
todennäköisesti kuivuu kuormitettuna, arvoja fax,k ja fhead,k käytetään 2/3-kertaisina.
Pituussuuntaisen kuormituksen (Fax) ja leikkausrasituksen (Fv) samanaikaisesti
kuormittaman naulaliitoksen tulee toteuttaa ehto

(6.17)
missä
Rax,d ja Rv,d ovat liitoksen mitoituskestävyydet pituussuuntaisen rasituksen tai
leikkausrasituksen vaikuttaessa yksinään.
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8.5 Ruuviliitokset
Ruuvin nimellispaksuus d tarkoittaa kierteen ulkohalkaisijaa. Tämä ohje koskee ruuveja,
joiden nimellispaksuus on vähintään 3,8 mm ja enintään 24 mm. Ruuvin kierteisen osan
sisähalkaisijan di (sydänmitta) tulee olla 0,6d < di < 0,9d.
Ruuvilla tulee olla EN 14592 standardin vaatimusten mukaisesti määritettynä seuraavat
lujuusominaisuudet: vääntökestävyys ftor,k, myötömomentti My,k tai vetomurtolujuus fu,k,
ulosvetolujuusparametri fax,k, kannan läpivetolujuusparametri fhead,k ja vetomurtokestävyys
ftens,k. Ulosvetolujuusparametri fax,k voidaan määrittää myös laskennallisesti (ks. kaava 6.20).
Vetomurtokestävyys ftens,k on mitoittavin seuraavista: kannan lävistyminen teräslevystä, jossa
reikä on d + 1 mm, ruuvin sileän varren vetomurto tai varren kierteisen osan vetomurto.
Tässä ohjeessa esitettyjä naulaliitosten yksinkertaistettuja mitoitusohjeita saadaan soveltaa
ruuveille, joiden vetomurtolujuus fu,k > 500 N/mm2 tai myötömomentti My,k > 150de,f 2,6.
Ruuvin kierteisen osan vaikutus otetaan huomioon käyttämällä kestävyyden laskennassa
tehollista halkaisijaa def.
Kansiruuvit
Tässä kansiruuveilla tarkoitetaan osakierteisiä ruuveja, joiden kierteen ulkohalkaisija
(nimellispaksuus d) on sileän varren suuruinen. Kansiruuveille esiporataan reiät.
Kansiruuvien sileän varren osalle puuhun esiporataan reikä, jonka halkaisija D = d + 0...1
mm. Kansiruuvien kierreosalle esiporataan reikä, jonka halkaisija on havupuulla ja puulevyllä
0,6...0,75d. Kansiruuveille, joiden halkaisija d > 6 mm, käytetään kohdassa 6.4 esitettyjä
pulttiliitosten sääntöjä. Kansiruuveille, joiden halkaisija on enintään 6 mm, käytetään kohdan
6.2 ohjeita kuten profiloiduilla pyöreillä nauloilla. Jos kansiruuvin sileä varsi tunkeutuu
kärjenpuoleiseen puuhun vähintään mitan 4d verran, liitoksen leikkauskestävyys määritetään
ruuvin sileän varren halkaisijamitan d mukaan (def = d). Jos kansiruuvin sileän varren
tunkeuma kärjen puoleisessa puussa on pienempi kuin 4d, määritetään ruuviliitoksen
leikkauskestävyys käyttämällä liittimelle tehollista halkaisijaa def = 1,1di, missä di on
kierteisen osan sisähalkaisija (sydänmitta).
Itseporautuvat ruuvit
Tässä itseporautuvilla ruuveilla tarkoitetaan täyskierteisiä ruuveja ja sellaisia osakierteisiä
ruuveja, joiden sileän varren paksuus on enintään 80 % kierteen ulkohalkaisijasta
(nimellispaksuudesta d) mutta vähintään 1,1di, kun di on ruuvin kierteisen osan sisähalkaisija
(sydänmitta). Itseporautuville puuruuveille sovelletaan kohdassa 6.2 profiloiduille pyöreille
nauloille annettuja naulaliitosten ohjeita käyttäen liittimen halkaisijana tehollista paksuutta def
= 1,1di. Jos porakärjettömän itseporautuvan ruuvin halkaisija d > 8 mm tai varren sileän osan
halkaisija on suurempi kuin 6 mm, tulee ruuvit esiporata. Esiporausta käytettäessä reiän
halkaisija on koko ruuvipituudella 0,5...0,7d kuitenkin enintään ruuvin kierteisen osan
sisähalkaisija di. Kun ruuvin kierteisen osan pituus kärjen puoleisessa puussa on vähintään
8def, ruuviliitoksen leikkauskestävyyttä saadaan korottaa lisäkertoimella 1,15 sillä
edellytyksellä, että joko a) kierteisen osan pituus kannan puoleisessa puussa > 6def, b) ruuvin
kannan puolella on teräslevy, c) ruuvin kannan alla käytetään aluslevyä pulttiliitosten
ohjeiden mukaisesti tai d) ruuvin kannan puolella on vähintään 2def paksu vaneri-, lastu-,
OSB- tai kovalevy ja ruuvin kannan halkaisija on vähintään 2d.
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Ruuvin pituussuunnassa kuormitetut liitokset
Pituussuunnassaan kuormitettujen ruuviliitosten mitoituksessa tarkistetaan seuraavat
murtumistavat:
- ruuvin kierteisen osan ulosvetokestävyys kärjen puoleisessa puussa (fax)
- ruuvin kannan läpivetokestävyys (fhead) tai kierteisen osan ulosvetokestävyys kannan
puolella (fax)
- ruuvin vetokestävyys (ftens)
- ruuvin nurjahtaminen puristuskuormituksessa
- liitosalueen murtuminen ruuviryhmän mukana (esim. poikittainen veto ruuvien
kärkien tasolla tai päätypuuliitoksissa lohkeamismurtuminen)
Kärjenpuoleisessa puussa kierreosan vähimmäistunkeuma on 6d. Ruuvivälien ja
reunaetäisyyksien vähimmäisarvot ovat seuraavat:
- ruuviväli puun syiden suunnassa a1 = 7d
- ruuviväli kohtisuoraan syysuuntaa vastaan a2 = 5d
- päätyetäisyys a3 = 10d
- reunaetäisyys a4 = 4d
Käytettäessä EN 14592 mukaisia ruuveja, joiden halkaisija d = 6...12 mm ja sydänmitta
di < 0,75d, ruuviliitoksen ulosvetokestävyyden ominaisarvo

(6.18)
missä

(6.19)
fax,k ruuvin ulosvetolujuusparametrin ominaisarvo kohtisuorassa syysuuntaa vastaan [N/mm2]
n yhdessä toimivien ruuvien lukumäärä liitoksessa lef ruuvin kierteistetyn osuuden
tunkeumasyvyys tarkasteltavassa liitospuussa [mm]
d ruuvin halkaisija [mm]
ρk puutavaran ominaistiheys [kg/m3]
α ruuvin kulma syysuuntaan nähden, kun α > 30°
Kun 4 mm < d < 6 mm, voidaan ruuviliitoksen ulosvetokestävyyden ominaisarvo puun
syysuuntaan vastaan kohtisuorassa suunnassa laskea kaavalla
(6.20)
missä symbolit ja niiden laadut vastaavat kaavaa (6.19)
Ruuviliitoksen läpivetokestävyyden ominaisarvo

(6.21)
missä
Fax,α,Rk läpivetokestävyyden ominaisarvo syysuuntaan nähden kulmassa α, kun α > 30°
fhead,k ruuville ilmoitettu EN 14952 mukainen kannan läpivetolujuusparametrin ominaisarvo
puun tiheydellä ρa
dh ruuvin kannan halkaisija
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Ruuviliitoksen vetolujuuskestävyyden ominaisarvo missä ftens,k on ruuville ilmoitettu EN
14592 mukainen vetomurtokestävyyden ominaisarvo
Kerto-LVL:n syrjäliitoksissa, joissa ruuvi on viilutason suunnassa ja kohtisuorasti
pintaviilujen syysuuntaan nähden, itseporautuvien ruuvien minimivälit ja -etäisyydet ovat
seuraavat:
- a1 = 10d ruuviväli syysuuntaan
- a3 = 12d päätyetäisyys ja
- a4 = 5d reunaetäisyys LVL:n lapepintaan
Kun itseporautuvan ruuvin halkaisija 4,5 mm < d < 7 mm ja sisähalkaisija di < 0,7d,
voidaan em. Kerto-LVL:n syrjäliitoksissa ulosvetokestävyys laskea kaavalla (6.18)
seuraavilla sijoituksilla:
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8.6 Pulttiliitokset
Tämä ohje koskee pulttiliitoksia, joissa pultin paksuus d < 24 mm, pultin vetomurtolujuus
fu,k < 800 N/mm2 (lujuusluokka < 8.8) ja joissa puutavaraa1) olevien reunaliitososien
paksuudet t1 ja t2 ovat vähintään 4d ja kaksileikkeisten liitosten puutavarallisten sisäosien
paksuus ts on vähintään 5d.
1) Puutavaralla tarkoitetaan sahatavaraa, liimapuuta ja yhteen suuntaan viilutettua LVL:ää (ks. kuva 6.5).

Puuosien välisen pulttiliitoksen leikkauskestävyyden ominaisarvo yhtä leikettä kohden

(6.22)
missä

(6.23)

(6.24)
t1 ja t2 liitoksen reunaosien puun paksuudet (ks.kuva 6.5)
fh,1,k ja fh,2,k liitoksen reunaosien reunapuristuslujuuksien ominaisarvoja
fh,s,k kaksileikkeisen liitoksen keskiosan ominaisreunapuristuslujuus
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Pultin myötömomentti
(6.25)
missä fu,k on pultin vetomurtolujuuden ominaisarvo
Reunapuristuslujuus kulmassa α syysuuntaan nähden

(6.26)
(6.27)

missä ominaistiheyden ρk:n yksikkö on kg/m3 ja pultin paksuuden d:n mm

(6.28)

Vedetyissä sauvapääliitoksissa puun syiden suuntaisesti sijoitetussa liitinrivissä tehollisesti
toimivien pulttien lukumäärä:

(6.29)
missä
ni puun syiden suuntaiseen riviin i sijoitettujen pulttien lukumäärä

a1 peräkkäisten liitinten välinen etäisyys puun
syiden suunnassa
a3 päätyetäisyys
t1 ja t2 puutavaran paksuuksia liitoksen reunaosissa (ei huomioida, jos reunaosat eivät ole
puutavaraa)
ts puutavaran paksuus 2-leikkeisen liitoksen keskiosassa
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Minimivälit ja -etäisyydet annetaan taulukossa 6.4. Merkinnät selitetään kuvassa
6.6. Pulteille porattavien reikien halkaisija saa olla puussa korkeintaan d + 1 mm. Pulttien
kannan ja mutterin alla tulee käyttää aluslevyjä, joiden paksuus on vähintään 0,3d ja
halkaisija 3d. Aluslevyjen tulee tukeutua puuhun koko pintaalaltaan. Pultit tulee kiristää niin,
että liitososat tulevat toisiinsa kiinni ja liitosten on oltava jälkikiristettävissä sen jälkeen, kun
puu on saavuttanut tasapainokosteutensa. Mikäli jälkikiristystä ei voida tehdä ja puu pääsee
kuivumaan asentamisen jälkeen yli 5 paino-%, mitoituksessa saa hyödyntää korkeintaan 80 %
pulttiliitoksen laskennallisesta liitoskestävyydestä.
8.7 Puulevyliitokset
Puulevyliitoksille voidaan soveltaa edellä esitettyjä puutavaraliitosten ohjeita, kun liitoksen
reunaosana käytettävän puulevyn paksuus

(6.30)
missä levyn reunapuristuslujuuden fh,levy,k yksikkö on N/mm ja d:n yksikkö on mm
2

Vanerin reunapuristuslujuus pintaviilun syysuunnasta riippumatta

missä vanerin ominaistiheyden ρk:n yksikkö on kg/m3 ja d:n mm
Lastulevyn reunapuristuslujuus:

(6.31)

(6.32)
missä levyn paksuuden t ja pultin paksuuden dyksikkönä on mm
8.8 Teräslevylliset pulttiliitokset
Kun yksileikkeisen teräslevyllisen pulttiliitoksen toinen liitettävä osa on teräslevy, jonka
paksuus on tt < 0,5d, leikkauskestävyyden ominaisarvo leikettä kohti

(6.33)
Kun yksileikkeisen liitoksen toinen liitettävä osa
on teräslevy, jonka paksuus on tt > d, leikkauskestävyyden ominaisarvo leikettä kohti:

(6.34)
missä
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fh puun reunapuristuslujuuden ominaisarvo (ks.kaava 6.24)
t puun paksuus
d pultin paksuus
My pultin myötömomentti (kaava 6.25)
Kun 0,5d < tt < 0,5d, kaavojen (6.33) ja (6.34) välillä voidaan interpoloida lineaarisesti.
Kun kaksileikkeisen liitoksen keskimmäinen osa on teräslevyllinen, leikkauskestävyys
leikettä kohden lasketaan kaavalla (6.34) käyttäen puun paksuutena t ohuemman reunapuun
paksuutta.
Kun kaksileikkeisen liitoksen ulommat osat ovat teräslevyä, leikkauskestävyyden
ominaisarvo leikettä kohti
(6.35a)

(6.35b)
(6.35c)
Kun 0,5d < tt < d, kaavojen (6.35b) ja (6.35c) välillä interpoloidaan suoraviivaisesti.
Pulteille porattavien reikien halkaisija saa olla teräslevyssä korkeintaan 2 mm pultin
halkaisijaa suurempi. Jos mitoituksessa hyödynnetään paksun teräslevyn kaavoja (6.34) tai
(6.35c) ja pultin paksuus d < 20 mm, teräslevyyn porattavan reiän halkaisija saa olla
kuitenkin enintään D = 1,1d.
8.9 Pultin pituussuunnassa kuormitetut liitokset
Pituussuunnassaan kuormitetuissa pulttiliitoksissa on tarkistettava myös pultin vetolujuuden
ja aluslevyn paksuuden riittävyys. Aluslevyn alla voidaan puun leimapainelujuudelle
käyttää ominaisarvoa 3,0fc,90,k.
Ulkopuolisen teräslevyn yhteydessä puun leimapainekestävyys ja teräslevyn
taivutuskestävyys tarkistetaan pulttikohtaisesti ympyräpintaalalle, jonka halkaisija on
enintään pienempi seuraavista:
- 12tt, missä tt on teräslevyn paksuus
- 4d, missä d on pultin paksuus
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1-leikkeisen pulttiliitoksen poikittaislujuus
1.materiaali:
1.materiaalin paksuus:
1.materiaalin tiheys:
1.materiaalin käyttö- ja
aikaluokka kerroin:
1.materiaalin esiporaus:

1
50
320

2.materiaali:
2.materiaalin paksuus:
2.materiaalin tiheys:
2.materiaalin käyttö- ja
aikaluokka kerroin:
2.materiaalin esiporaus:
pultin paksuus:
pultin pituus:
pultin vetolujuus:
1.materiaalin syiden ja voiman
välinen kulma:
2.materiaalin syiden ja voiman
välinen kulma:

1
50
320

0,8
1

0,8
1
16
120
800

yksileikkeisen liittimen
mitoituslujuus qd =

mm
kg/m³

(1 = kyllä, 2 = ei)
(1 = havupuu(ST)/liimapuu, 2 = vaneri, 3 =
lastulevy, 4 = puukuitulevy)

mm
kg/m³

(1 = kyllä, 2 = ei)

mm
mm
N/mm²

0

°

0

°

tunkeuma 1.materiaalissa:
50
tunkeuma 2.materiaalissa:
50
1.materiaalin
reunapuristuslujuus: 13,6
2.materiaalin
reunapuristuslujuus: 13,6
pultin myötömomentti: 397188
β: 1,000
1.kaava:
2.kaava:
3.kaava:
4.kaava:
5.kaava:
6.kaava:

(1 = havupuu(ST)/liimapuu, 2 = vaneri, 3 =
lastulevy, 4 = puukuitulevy)

10851
10851
4495
10248
10248
14443

mm
mm
N/mm
N/mm
Nmm

N
N
N
N
N
N

4495 N

Kuva28 Pulttiliitosohjelma /13/
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9 Levy- ja ristikkorakenteet

9.1 Levy- ja laattapalkit
Jos oletetaan, että muodonmuutos on lineaarinen palkin korkeudella, edellytetään, että
puurakenteisten laippojen normaalijännitykset ovat seuraavien ehtojen mukaiset:

(9.1)
(9.2)
(9.3)
(9.4)

σf,c,max,d on laipan ylä-/alareunan puristusjännityksen mitoitusarvo
σf,t,max,d on laipan ylä-/alareunan vetojännityksen mitoitusarvo
σf,c,d on laipan keskimääräisen puristusjännityksen mitoitusarvo
σf,t,d on laipan keskimääräisen vetojännityksen mitoitusarvo
kc on kerroin, jonka avulla poikittaisen stabiiliuden menetyksen mahdollisuus otetaan
huomioon.

Kuva 29

missä:
lc on puristuslaippojen sivusuuntaisen siirtymän estävien tukien väli
b esitetään kuvassa 9.1.
Jos koko palkkirakenteen poikittaisen stabiiliuden suhteen suoritetaan erityistarkastelu,
voidaan olettaa, että kc = 1,0.
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Uumien normaalijännitysten edellytetään täyttävän seuraavat ehdot:
(9.6)
(9.7)
missä:
σw,c,d ja σw,t,d ovat uumien puristusjännityksen ja vetojännityksen mitoitusarvot
fc,w,d ja ft,w,d ovat uumien taivutuslujuuden mitoitusarvot puristuksessa ja vedossa.
Ellei muita arvoja ole annettu, käytetään uumien tason suuntaisessa taivutuksessa
taivutuslujuuden mitoitusarvona vetolujuuden tai puristuslujuuden mitoitusarvoa.
Tulee osoittaa, että kaikilla liimaliitoksilla on riittävä lujuus.
Ellei yksityiskohtaista lommahdusanalyysiä suoriteta, osoitetaan, että:
(9.8)
ja

(9.9)
missä:
Fv,w,Ed on yhteen uumalevyyn vaikuttavan leikkausvoiman mitoitusarvo
hw on laippojen välinen vapaa väli
hf,c on puristuslaipan korkeus
hf,t on vetolaipan korkeus
bw on yhden uumalevyn paksuus
fv,0,d on levyn leikkauslujuuden mitoitusarvo.
Kun uumana käytetään puulevyä, osoitetaan, että seuraavat ehdot toteutuvat kuvan 9.1
mukaisten leikkausten 1-1 kohdalla:

(9.10)
missä:
τmean,d on leikkausten 1-1 kohdalla vallitsevan leikkausjännityksen mitoitusarvo, kun
leikkausjännitysten oletetaan jakautuvan tasan uumassa
fv,90,d on uuman leikkauslujuuden mitoitusarvo leikkausjännitysten vaikuttaessa levyn tason
(vuosiluston tangentin) suunnassa
hf on joko hf,c tai hf,t.
bef = b

kotelopalkeissa

bef =bw /2

l-palkeissa

(9.11)

/4/
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Kuva30 Ohutuumapalkin mitoitusohjelma /13/
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Kuva31 Ohutuumapalkin mitoitusohjelma /13/
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Kuva32 Ohutuumapalkin mitoitusohjelma /13/
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9.2 Jäykistysmitoitus
Rungon pystyrakenteiden mahdollinen asennusvinous otetaan tarvittaessa huomioon
rakennuksen kokonaisjäykistyksen suunnittelussa käyttäen RIL 201-2008:ssä esitettyjä
rakennusten lisävaakavoimia.
9.3 Puristussauvojen tuenta
Jokainen yksittäinen nurjahdus- ja kiepahdustuki ja niiden liitokset mitoitetaan kaavan (7.2)
mukaisille tuentavoimille. Lisäksi vierekkäisistä palkeista tai ristikoista muodostuvan tason
jäykistys mitoitetaan erikseen kohdan 7.2 mukaan.

Kuvan 7.1 mukaisesti mitan a välein poikittaistuettujen puristussauvojen tai palkkien
alkukäyryys saa olla tuentojen välillä enintään a/500 liimapuu- tai LVL-sauvoilla ja a/300
muilla sauvoilla.
Jokaisen tuen jousijäykkyyden C tulee toteuttaa ehto

(7.1)
missä
m välein a poikittaistuettujen kenttien lukumäärä > 2 (ks. kuva 7.1)
Nd rakenneosassa keskimäärin vaikuttavan puristusvoiman mitoitusarvo
a tukiväli (ks. kuva 7.1)
Tuen jousijäykkyyden laskennassa otetaan huomioon muodonmuutokset, joita aiheutuu tuen
ja tuettavan sauvan välisessä liitoksessa, itse tukisauvassa ja sen kiinnityksissä jäykistäviin
rakenteisiin sekä tukivoiman jäykistäviin rakenteisiin mahdollisesti aiheuttamasta taipumasta.
Poikittaistuen kohdalla vaikuttavalle stabiloivalle voimalle käytetään mitoitusarvoa Fd:
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(7.2)
missä Nd on rakenneosassa keskimäärin vaikuttavan puristusvoiman mitoitusarvo
Suorakaidepalkin kiepahdustuentaan tarvittavan voiman mitoitusarvo Fd määritetään kaavalla
(7.2) käyttäen puristusvoimalle Nd arvoa

(7.3)
kcrit poikittain tukemattoman palkin kiepahduskerroin, joka määritetään kohdan 5.3 mukaan
Md palkin suurimman momentin mitoitusarvo
h palkin korkeus

9.4 Palkisto- ja ristikkokenttien tuenta
Kun rakenteeseen kuuluu n kpl vierekkäisiä rakenneosia, joita varten tarvitaan poikittaistukia
välipisteissä A, B jne. (ks. kuvaa 7.2), rakenne varustetaan poikittaisjäykistysjärjestelmällä,
joka mitoitetaan siten, että se pystyy ottamaan vastaan ulkoisten vaakakuormien (kuten
tuulen) lisäksi pituusyksikköä kohden sisäisen jäykistyskuorman
(7.4)
missä Nd on jäykistysjärjestelmän jännevälillä l vaikuttava kaavan (7.3) mukainen
kiepahdustuettavan palkin puristusvoima tai nurjahdustuettavan ristikon yläpaarteen, kaaren
tai kehäsauvan keskimääräinen puristusvoiman mitoitusarvo.
Voiman qd ja muun ulkoisen kuorman (kuten tuulen) aiheuttama poikittaisjäykistyksen
hetkellinen vaakataipuma saa olla enintään l/500. Vaakataipuma lasketaan murtorajatilan
kuormitusyhdistelmäkaavan (2.4) mukaiselle kuormitukselle.
/1/
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9.5 Hallin pituussuuntainen jäykistäminen /7/

Kuva 33
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9.6 Yläpohjan jäykisteristikon kuormat
Ks Liimapuuhallin mallilaskelmat /7/

Kuva35 Yläpohjan jäykisteristikon kuormat

9.7 Jäykistysseinien mitoitus
Jäykistysseinät, joiden on tarkoitus kestää seinän tason suuntaiset vaakaleikkausvoimat, tulee
jäykistää tasossaan rakennuslevyä, vinojäykistystä tai momenttia kestäviä liitoksia käyttäen.
Käyttörajatilan kuormien ei saa aiheuttaa jäykistysseiniin halkeamia eikä haitallisen suuria
taipumia.
Jäykistävien rakennuslevyjen kiinnittämiseen käytetään nauloja, ruuveja tai hakasia.
Puulevyjen hakasliitokset mitoitetaan SFS-EN 1995-1-1 standardin mukaan.
Jäykistysseinät, joissa jäykistykseen käytetään huokoisia kuitulevyjä tai muita kuin puulevyjä
(esim. kipsilevyt), tulee mitoittaa kyseisen levyn tyyppihyväksynnässä esitettyjen ohjeiden
mukaan. Levyjäykisteiset seinät on ankkuroitava kunkin jäykistävän osaseinän päästä (ks.
kuva 7.4) tai kunkin seinälohkon kohdalta, jolloin seinän alajuoksu ankkuroidaan tasavälein
siten, että vähintään yksi kiinnityspiste tulee kunkin lohkon eli jäykistävän levyn kohdalle.
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Kuva36 – Voimat, jotka vaikuttavat: a) seinälohkoon, b) puurunkoon ja c) levyyn.
Seuraavassa tarkastellaan kuormitusta, jossa voima Fv,Ed vaikuttaa seinän yläreunaan, kun
pystykuormat tai ankkurointi estää samalla seinän nousemisen paikaltaan. Seinän
vaakaleikkausvoimakestävyyden mitoitusarvo Fv,Rd voidaan määrittää yksinkertaistetulla
menetelmällä, kun
- seinä koostuu yhdestä tai useammasta lohkosta, joihin jokaiseen kuuluu levy, joka
on kiinnitetty puurungon toiselle puolelle
- liitinväli on vakio pitkin jokaisen levyn reunoja
- jokaisen levyn leveys on vähintään h/4
Kun seinä koostuu useasta seinälohkosta, seinän vaakaleikkausvoimakestävyyden
mitoitusarvo
(7.5)
missä Fi,v,Rd on seinälohkon vaakaleikkausvoimakestävyyden mitoitusarvo
Seinälohkoa rasittavaa kuvan 7.3 mukaista vaakavoimaa Fi,v,Ed vastaava
vaakaleikkausvoimakestävyyden mitoitusarvo
(7.6)
Ff,Rd yksittäisen liittimen leikkausvoimakestävyyden mitoitusarvo
bi seinälohkon leveys
s liitinväli

(7.7)
missä h on seinän korkeus
Levyn reunoilla olevien liittimien leikkauskestävyyden mitoitusarvoa saa suurentaa
kertomalla luvun 6 mukainen arvo luvulla 1,2. Määritettäessä liitinten etäisyyksiä luvun 6
mukaisesti sekä levyn että puutavaran reunojen oletetaan olevan kuormittamattomia.
Ovi- tai ikkuna-aukollisin seinälohkon ei katsota lisäävän seinän
vaakaleikkausvoimakestävyyttä (ks. kuva 7.4).
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Seinälohkoille, joissa on levytys molemmilla puolilla, noudatetaan seuraavia sääntöjä:
- jos levyt ja liittimet ovat tyypiltään ja mitoiltaan samanlaiset, niin seinän
vaakaleikkausvoimakestävyys lasketaan molempien levytysten summana ja
- jos käytetään erityyppisiä levyjä, mutta siirtymäkertoimeltaan samanlaisia
liittimiä, voidaan yleensä ottaa huomioon 75 % heikomman puolen
vaakaleikkausvoimakestävyydestä.
Muissa tapauksissa vahvemman puolen vaakaleikkausvoimakestävyyteen saadaan
lisätä enintään 50 % heikomman puolen kestävyydestä.

Kuva37 - Esimerkki kaksiosaisesta jäykistysseinästä, johon kuuluu ikkunallinen ja muita
kapeampi seinälohko.
Kuvan 7.3 mukaiset ulkoiset pystyvoimat Fi,c,Ed ja Fi,t,Ed määritetään kaavasta:

(7.8)
missä h on seinän korkeus
Pystyvoimasta Fi,t,Ed saa vähentää pysyvästä kuormasta johtuvan runkotolpan puristusvoiman
Fi,g,d = 0,9Gk. Pystyvoimat voidaan siirtää joko viereisen seinälohkon levyille tai ylä- tai
alapuoliselle rakenteelle. Kun vetovoimia siirretään alapuoliselle rakenteelle, seinälohko
ankkuroidaan jäykin liittimin. Seinätolppien nurjahduskestävyys tarkistetaan
kohdan 5.5 mukaisesti. Jos tolppien päät tukeutuvat puurungon vaakasauvoihin, syitä
vastaan kohtisuora puristuskestävyys tarkistetaan kohdan 5.1 mukaisesti.
Kuvan 7.4 mukaisilla ovi- tai ikkuna-aukkoja sisältävillä seinälohkoilla voidaan siirtää
ulkoisia voimia siten, että niillä voidaan kytkeä yhteen jäykistävät osaseinät.
Levyn leikkauslommahdus voidaan jättää huomiotta, mikäli bnet / t < 100, kun bnet on
tolppien välinen vapaa väli ja t on levyn paksuus. Jotta keskitolpan voidaan katsoa
muodostavan tuen levylle, saa liitinväli keskitolpassa olla enintään levyn reunojen liitinväli
kaksinkertaisena. Jos jokainen lohko on valmisosa, osoitetaan, että leikkausvoimat siirtyvät
asianmukaisesti lohkojen välillä.
Pystytolppien ja vaakasuuntaisten puusauvojen välisillä kosketusalueilla tarkistetaan
syysuuntaa vastaan kohtisuora puristuskestävyys. Levyn liitinväli saa olla reunoilla enintään
150 mm, kun liittimet ovat nauloja, ja 200 mm, kun liittimet ovat ruuveja. Välitolpilla suurin
liitinväli saa olla enintään reunojen liitinväli kaksinkertaisena tai 300 mm, sen mukaan,
kumpi on pienempi (ks. kuva 7.5).
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(1) Suurin liitinväli välitolpissa enintään 2x(liitinväli reunalla) kuitenkin enintään 300 mm
(2) Levyn reuna
(3) Naulaväli enintään 150 mm tai ruuviväli enintään 200 mm
Kuva 38 – Jäykistävän levyn suurimmat sallittavat liitinvälit.
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9.8 Pientalon jäykistys - esimerkki
Pientalon päätyseinillä on kaksi 2400mm levyistä aluetta, joiden
lastulevyverhoukset toimivat jäykistävinä. Alueeseen vaikuttaa 10.9 kN
vaakavoima ja 0.7 kN/m pystykuorma. Levyt kiinnitetään nelikulmaisilla
lankanauloilla (50x23) runkoon.

aikaluokka hetkellinen ja käyttöluokka 1

Materiaalit
t := 12

b1 := 1200

h := 2800

N

fvpk := 4⋅

fvpd := kmod ⋅

2

kmod := 1.1

γm := 1.4

fvpk

mm

N

fvpd = 3.1⋅

γm

2

mm

3

E005k := 2200

E005 := kmod ⋅ E005k

E005 = 2.4 × 10

Gmeank := 1200

Gmean := kmod ⋅ Gmeank

Gmean = 1.3 × 10

3

Naula

Kerroin

kρ

ρk := 350

kmod = 1.1

γM := 1.4

ρk

kρ :=

350

t1 := 12⋅ mm

kρ = 1

d := 2.3⋅ mm

Kerroin k1
kf :=  0.5 +



 ⋅ kρ

12⋅ d 
t1

kf = 0.935
d := 2.1

Naulan laskentalujuus
Rd := 

kmod 

 ⋅ kf ⋅ 120⋅ d
 γM 

1.7

Rd = 311

N

FfRd = 373

N

Seinäjäykisteen leikkauskapasiteetti
FfRd := 1.2⋅ Rd

(luku 7.3)
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Tuulensuojalevyn vaakakuormakestävyys
s := 60⋅ mm

Kiinnikeväli

bi := 1200⋅ mm

Seinäleveys

h := 2800⋅ mm
ci := min 1 ,  2⋅

bi 


  h 

bi = 1.2 m

ci = 0.857

Seinän leikkauskestävyys:
bi := 1200⋅ mm

Yhdistelmä 1, leveys 1200 mm, 2 kpl

F1vRd :=

FfRd ⋅ bi⋅ ci
s

FfRd := 373⋅ N
F1vRd = 6.4⋅ kN

( formula7.6)

Fd1 := 10.9⋅ kN

Seinäyhdistelmän leikkausvoimakestävyys:
FvRd1 := 2⋅ F1vRd
FvRd1 = 12.8⋅ kN

Mitoitusehto
Fd1

<

FvRd1

Panelileikkaus
Qd :=
σv :=

Fd1
FvRd1

= 0.852

OK naulaus on riittävä

nQd := Fd1

Nd := 2.4⋅ 0.7⋅ kN = 1.68⋅ kN

nQd
2
( 3⋅ Qd )
2⋅ b1⋅ t

σv = 0.568 N

Seinän ankkurointi

n := 2

nQd = 10.9⋅ kN

h = 2.8 m

Nad := 

( nQd ⋅ h ) 

 − Nd
 n ⋅ b1 

Ftd := 1.116⋅ kN

ankkurointitarve
nn :=

Nad
Ftd

<

n=2

6

fvpd = 3.1 × 10 Pa

OK

b1 := 1200⋅ mm
Nad = 11⋅ kN
nn = 10

naulaa
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9.9 Levyjäykistys – Esimerkki /5/
Katso Asuinrakennuksen mallilaskelmat /6/

Kuva39 Levyjäykisteen mitoitus
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10 Palomitoitus /1/
10.1 Suunnitteluperusteet
Nämä yksinkertaistetut palomitoitusohjeet koskevat pelkästään tavanomaisten
puurakenteiden kantavuudelle asetettujen palonkestovaatimusten osoittamista (vaatimus R).
Osastoivuutta, palosuojausta tai osittain palosuojattujen rakenteiden tai liitosten
palomitoitusta ei käsitellä. Niitä koskevat ohjeet on esitetty RIL 205-2-2009:ssä. Tämä luku
koskee puurakenteiden palomitoitusta standardoidun lämpötilaaikakäyrän mukaisessa
palorasituksessa. Muita palorasituksia koskevia mitoitusohjeita esitetään standardissa SFSEN 1995-1-2.
Tulipalo käsitellään onnettomuustilanteena käyttäen palon aikaisille kuormille kaavan (2.5)
mukaista kuormitusyhdistelyä. Materiaalien lujuus- ja jäykkyysominaisuuksien mitoitusarvot
saadaan kaavoista
(8.1)
(8.2)
missä
fd,fi lujuuden mitoitusarvo palotilanteessa
Sd,fi kimmo- tai liukukertoimen mitoitusarvo
palotilanteessa
fk lujuuden ominaisarvo normaalilämpötilassa (taulukot 3.3 - 3.5)
S05 kimmo- tai liukukertoimen ominaisarvo E05 tai G05
kfi esitetään taulukossa 8.1

Rakenteen on täytettävä seuraava ehto vaaditun palonkestoajan t:
(8.3)
Ed,fi palotilanteen kuormien aiheuttama rasitus (ks. kaava 2.5)
Rd,t,fi vastaava kestävyyden mitoitusarvo palotilanteessa
Kun palonkestovaatimukset on esitetty SRakMK:n osan E1 luokkia käyttäen (standardoitu
lämpötila-aikakäyrä), rakenneosatarkastelu on riittävä palonkestävyyden osoittamiseen.
Vaatimustenmukaisuus osoitetaan laskennallisesti, kokeellisesti tai yhdistämällä koe- ja
laskennalliset tulokset. Kokeellisia tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi, jos ei ole olemassa
riittäviä laskentamenetelmiä, kyseessä on suuri määrä samanlaisia komponentteja tai
varmistetaan mitoituksessa tehtyjä laskentaolettamuksia. Käytettäessä koetuloksia
laskennallisen mitoituksen apuna on mitoitus tehtävä siten, että sama varmuustaso säilyy kuin
pelkällä laskennallisella osoittamisella (koetulosten vähäinen määrä huomioitava).
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10.2 Hiiltymissyvyys
Kaikkien niiden puu- ja puulevypintojen hiiltyminen on huomioitava, jotka joutuvat joko
suoraan palorasitukselle alttiiksi tai jotka alkavat hiiltyä palorasituksen aikana niiden
suojauksen petettyä. Hiiltymissyvyys (dchar,0 tai dchar,n) lasketaan palorasituksen
keston ja kyseisen hiiltymisnopeuden avulla, ks. kuva 8.1. Hiiltymisrajan sijaintina pidetään
300 asteen isotermiä.
Hiiltymisnopeudet ovat erilaiset seuraavissa tapauksissa:
- pinnoilla, jotka ovat palolle alttiina koko palorasituksen ajan (suojaamattomat pinnat)
- suojatuilla pinnoilla, jotka alkavat hiiltyä lämmön vaikutuksesta ennen suojauksen
putoamista
- suojatuilla pinnoilla, suojauksen putoamisen jälkeen

Tässä lyhennetyssä ohjeessa käsitellään vain suojaamattoman pinnan hiiltymistä (seinien
sekä väli- ja yläpohjien mitoitus RIL 205-2- 2009:n mukaan). Suojaamattoman pinnan
hiiltymänopeus oletetaan ajasta riippumattomaksi vakioarvoksi. Mikäli rakenne on
tasomainen (esim. massiivinen puulaatta tai -seinä), käytetään yksidimensionaalista
hiiltymänopeutta hiiltymäsyvyyden laskemiseen (ks. kuva 8.1a). Yksidimensionaalisen
hiiltymäsyvyyden mitoitusarvo
(8.4)
missä
β0 yksidimensionaalisen hiiltymänopeuden mitoitusarvo
t palorasituksen kesto
Mikäli rakenne on suorakaidepoikkileikkaus, joka on palolle alttiina useammalta sivulta
(esim. palkit ja pilarit), käytetään hiiltymäsyvyyden laskemiseen nimellistä hiiltymänopeutta,
joka sisältää sekä kulmapyöristyksen että halkeamien vaikutuksen (ks. kuva 8.1b). Nimellisen
hiiltymissyvyyden mitoitusarvo

missä βn on nimellisen hiiltymänopeuden mitoitusarvo,jonka suuruuteen sisältyy
kulmapyöristysten ja halkeamien vaikutus

(8.5)
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Mikäli suorakaidepoikkileikkauksen alkuperäinen leveys bmin täyttää taulukon 8.2
vaatimukset eri palonkestoluokissa, voidaan mitoituksessa käyttää yksidimensionaalisen
hiiltymänopeuden mitoitusarvoa, jos kulmapyöristykset otetaan erikseen huomioon.
Kulmapyöristyksen säteenä käytetään hiiltymäsyvyyden mitoitusarvoa
dchar,0. Mikäli poikkileikkaus on pyöreä, käytetään hiiltymäsyvyyden laskemiseen nimellistä
hiiltymänopeutta.
Hiiltymänopeudet β0 ja βn saadaan taulukosta 8.3. Kun levyn tai laudoituksen ominaistiheys
ρk poikkeaa arvosta 450 kg/m3 tai jos levyn tai laudoituksen paksuus hp on alle 20 mm,
hiiltymänopeus lasketaan kaavasta
(8.6)
missä
(8.7)

ρk puulevyn tai laudoituksen ominaistiheys [kg/m ]
hp levyn tai laudoituksen paksuus ohuimmalta kohdaltaan [mm]

(8.8)

3
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10.3 Palonkestävyyden mitoitus
Ellei tässä luvussa ole annettu erityisohjeita rakenteiden palonkestävyyden suunnitteluun,
pätevät normaalilämpötilaa varten annetut lukujen 1-7 ohjeet siten, että kuormat ja
yhdistelykertoimet, osavarmuusluvut ja materiaaliominaisuudet poikkileikkaussuureet sekä
kertoimet, jotka kuvaavat rakennesysteemiä, korvataan palotilannetta vastaavilla arvoilla
lukujen 8.1-8.3 mukaisesti.
Suojaamattomat palkit ja pilarit
Palkkien ja pilarien mitoituksessa käytetään ns.tehollista poikkileikkausta, joka saadaan
vähentämällä alkuperäisestä poikkileikkauksesta tehollisen hiiltymäsyvyyden def verran
kaikilta niiltä sivuilta, jotka ovat palolle alttiina (ks. kuvaa 8.2). Tehollinen hiiltymissyvyys

(8.9)
missä
dchar,n määritetään kaavan (8.5) tai (8.4) mukaan
d0 7 mm

kun t on tarkasteltava paloaika minuutteina
Hiilikerroksessa sekä lähellä hiiltymärajaa olevassa puukerroksessa, jonka paksuus on
k0∙d0, lujuus- ja jäykkyysominaisuuksien oletetaan olevan nolla. Muulle poikkileikkaukselle
käytetään normaalilämpötilan lujuus ja jäykkyysarvoja.
Suorakaidepoikkileikkauksen tehollinen poikkipinta-ala
kun palo on neljällä sivulla
kun palo on kolmella sivulla
Mikäli def:n laskennassa käytetään kaavaa (8.4), kulmapyöristykset on huomioitava
poikkileikkausarvoissa.
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Erityisohjeita
Leikkausrasitusta tai syitä vastaan kohtisuoraa puristusta ei tarvitse ottaa huomioon
palomitoituksessa. Lovettujen palkkien tapauksessa tarkistetaan kuitenkin, että
jäännöspoikkileikkaus loven lähellä on vähintään 60 % normaalilämpötilamitoituksessa
vaadittavasta poikkileikkauksesta.
Jos palkin kiepahdustuet tai pilarin nurjahdustuet menettävät kapasiteettinsä palon aikana,
palkin kiepahdustarkastelu tai pilarin nurjahdustarkastelu palotilanteessa on tehtävä ottamatta
tukia huomioon.
Jos puristetut tai taivutetut rakennusosat on mitoitettu myös jäykistäviksi rakenteiksi, on
tarkistettava, että jäykistys säilyy myös vaaditun palonkestoajan. Jäykistyksen oletetaan
säilyvän, jos puisten rakenneosien jäännöspoikkileikkauksen pinta-ala tai puulevyjen
jäännöspaksuus on 60 % vaaditusta normaalilämpötilan poikkileikkauksesta tai paksuudesta
ja liitokset on tehty nauloin, ruuvein, tappivaarnoin tai pultein.
Kantavat rakenteet, joilla ei ole osastointivaatimusta, tulee suunnitella molemmilta puolilta
samanaikaisesti vaikuttavalle palorasitukselle.
Kantavat ja osastoivat rakenteet mitoitetaan palorasitukselle, joka vaikuttaa samanaikaisesti
ainoastaan rakenteen toisella puolella.
10.4 Liitokset
Tämä luku koskee suojaamattomia leikkauskuormitettuja liitoksia, jotka ovat alttiina
korkeintaan 30 min pituiselle standardipalorasitukselle ja jotka on koottu nauloilla, ruuveilla
tai pulteilla. Teräsosat ovat hiiliterästä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liitosten
palomitoitusohjeita on esitetty VTT:n julkaisussa nro VTT Working papers 38 (2005).
Normaalilämpötilassa mitoitettujen puu-puuliitosten palonkestoaika on 15 minuuttia, kun
liitinpaksuudet, liitinvälit, reuna- ja päätyetäisyydet sekä puukappaleiden paksuudet täyttävät
luvun 6 minimivaatimukset ja taulukossa 8.4 esitetyt lisävaatimukset.
Naulatut ja ruuvatut puu-puu –liitokset
Naula- ja ruuviliitosten palonkestoaikaa td,fi voidaan kasvattaa enintään 30 minuuttiin
suurentamalla liitosten palolle alttiiden puuosien paksuutta ja leveyttä sekä liittimien reunaja päätyetäisyyksiä mitalla afi, kuvan 8.3 mukaisesta.
Palonkestoajan lisäyksen edellytyksenä kuitenkin on, ettei liittimissä ole ulkonevia kantoja.
Mitta afi lasketaan seuraavasta kaavasta:
(8.10)
missä
βn taulukon 8.4 mukainen hiiltymisnopeus
kflux 1,5 (otetaan huomioon liittimen kautta lisääntyvä lämpövuo)
treq vaadittu palonkestoaika minuutteina (15 – 30 min)
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Pulttiliitokset
Mikäli kaksileikkeisen pulttiliitoksen keskiosa on teräslevyä tai jos puu-puu -liitoksen
palonkestovaatimus on yli 15 min, pulttiliitoksen palonkestoaika voidaan laskea kaavalla

(8.11)
missä
ηfi Ed,fi / Ed mitoituskuorman pienennyskerroin palotilanteessa (Ed,fi ks. kohta 8.1 ja kaava
2.5, Ed ks. kaavat 2.2, 2.3 ja 2.4)
η0 normaalilämpötilamitoituksen käyttöaste
kmod taulukon 3.1 mukainen muunnoskerroin
γM taulukon 2.7 mukainen liitospuun osavarmuusluku
γM,fi 1,0 puun osavarmuusluku palotilanteessa
kfi taulukossa 8.1 liitospuulle esitetty kerroin,
k 0,065 puu-puu -liitoksessa
k 0,085 teräslevyllisessä liitoksessa
Kaavan (8.11) käyttö edellyttää, että
- pultin paksuus on d > 12 mm
- liitoksen ulkopuiden paksuus
t1 > 50 + 1,25.(d-12) [mm]
- teräslevyn paksuus on vähintään 2 mm ja leveys on vähintään 200 mm, jos teräslevyn
kaikki reunat ovat palolle alttiita tai vähintään 120 mm, jos enintään kahden sivun reunat ovat
suojaamattomia
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10.5 Puupalkin palomitoitus - esimerkkilaskelma
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10.6 Puupilarin palomitoitus – esimerkki /5/
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10.7 Seinän osastoivuus - esimerkki RIL 205-2-2009 mukaan

Kuva40

kipsilevyjen tyyppi A eristävyyksien perusarvot, taulukko 5.10
t ins.0.1 := 18⋅ min

t ins.0.2 := 18⋅ min

tins.0.4 := 18⋅ min

t ins.0.5 := 18⋅ min

mineraalivillan 100 mm eristävyyden perusarvo , taulukko 5.12
t ins.0.3 := 20⋅ min

kerroksien sijaintikertoimet
kpos.1 := 1.0

kpos.2 := 0.6

Ehjän rakenteen reitti a:

kpos.3 := 1.0

kpos.4 := 0.9

kpos.5 := 1.5

kj := 1

t ins := tins.0.1⋅ kpos.1⋅ kj + t ins.0.2⋅ kpos.2⋅ kj + tins.0.3⋅ kpos.3⋅ kj + t ins.0.4⋅ kpos.4⋅ kj + t ins.0.5⋅ kpos.5⋅ kj = 92⋅ min
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10.8 Kantavan seinän palomitoitusesimerkki RIL 205-2-2009 mukaan

Kuva 41

Palosuojauksena 2 x gyprocA tch=tf=40min
Nimelliset hiiltymänopeudet: HIILTYMISVAIHETTA ENNEN LEVYJEN PUTOAMISTA
EI OLE

b := 48⋅ mm

pilari

h := 97⋅ mm

β n2 := 0
ks := 1.26

saadaan taulukosta 5.1

k3 := 1

saadaan taulukosta 5.3

kn = 1.5

kerroin, millä hiiltynyt pl muutetaan suorakaidepl

β n3 := ks ⋅ k3⋅ kn ⋅ β 0 = 1.229⋅

(

mm

t := 60⋅ min

min

)

(

tf := 40⋅ min

)

d char.n := β n2⋅ t f − tch + β n3⋅ t − tf = 0.025 m

Tehollinen jäännöspl
h 60 := 97⋅ mm − d char.n = 72.43⋅ mm

b 60 := 48⋅ mm

 b ⋅h 2
 60 60  = 4.197 × 104⋅ mm3
W 60 :=
6
 b ⋅h 3
 60 60  = 1.52 × 106⋅ mm4
Iy.60 :=
12
Lujuus- ja jäykkyysparametrit

kmod.c.60 := 0.37
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d char.n
h

= 0.253

fck := 21⋅

taulukosta 5.5
kmod.E.60 := 0.3

N
2

mm

fc.20 := kfi⋅ fck = 26.3⋅

N
2

mm

fc.20
N
fcd.60 := kmod.c.60⋅
= 9.7⋅
γ M.fi
2
mm

N

E05 := 7400⋅

2

mm

N

3

E20 := kfi⋅ E05 = 9.3 × 10 ⋅

2

mm

E20
N
= 2775⋅
Ed.60 := kmod.E.60⋅
γ M.fi
2
mm

fm.k := 24⋅

kmod.fm.60 := 0.37

N

fm.20 := kfi⋅ fm.k = 30⋅

2

mm

N
2

mm

fm.20
N
= 11.1⋅
fmd.60 := kmod.fm.60⋅
γ M.fi
2
mm
2

A 60 := b 60⋅ h 60 = 3477⋅ mm

iy.60 :=

Iy.60

= 20.9⋅ mm

A 60

Lc.z := 2800⋅ mm

λ y.60 :=

Lc.z
iy.60

= 134

N

fc.0.k := 21⋅

2

mm

E0.0.5 := 7400⋅

N
2

mm

 λ y.60  fc.0.k
⋅
= 2.3
 π  E0.0.5

λ rel.y.60 := 

129

β c := 0.2

ky.60 := 0.5⋅ 1 + β c⋅ λ rel.y.60 − 0.3 + λ rel.y.60  = 3.3



(

)

1

kc.y.60 :=
ky.60 +

e60 :=

d char.n

FRd.60 :=

2

2

= 0.18
2

2

ky.60 − λ rel.y.60

= 0.012 m

1
e60


+


 A ⋅k

 60 c.y.60⋅ fcd.60   W 60⋅ fmd.60 

= 5.2⋅ kN

1

SEINÄ KESTÄÄ 5 kN KESKEISEN KUORMAN 60 MINUUTIN AJAN
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10.91 Eristetyn välipohjan mitoitus – esimerkki RIL 205-2-2009 mukaan

Kuva42
Nimellinen jäännöspoikkileikkaus
hiiltymänopeus ennen levyjen murtumista
ks := 1.0

poikkileikkauskerroin taulukosta 5.1

kn := 1.5

hiiltynyt jäännöspl suorakaidepoikkileikkaukseksi

k2 := 0.85

hiiltymisnopeus ennen suojauksen putoamista taulukosta 5.2

k3 := 5.0

hiiltymisnopeus suojauksen putoamisen jälkeen taulukosta 5.2

β 0 := 0.65⋅

mm
min

β n2 := ks ⋅ k2⋅ kn ⋅ β 0 = 0.829⋅

mm

β n3 := ks ⋅ k3⋅ kn ⋅ β 0 = 4.875⋅

min

mm
min

Nimellisen hiiltymäsyvyyden mitoitusarvo
A+F tavallinen kipsilevy 13mm + palokipsilevy 15 mm:
t ch := 40⋅ min

hiiltymisen alkamishetki taulukosta 5.2

t f := 45⋅ min

suojauksen murtumishetki taulukosta 5.2

t := 60⋅ min

ajan hetki jolloin kestävyyttä lasketaan

(

)

(

)

d char.n := β n2⋅ t f − t ch + β n3⋅ t − t f = 77.269⋅ mm

Lujuus- ja jäykkyysparametrit
d char.n

h := 220⋅ mm

h

kmod.fm.fi := 0.59

taulukosta 5.4

kmod.fm.60 := kmod.fm.fi

f20 := kfi⋅ fmk = 30⋅

= 0.351

N
2

kfi := 1.25

fmd.60 := kmod.fm.60⋅
γ

M.fi

N
2

mm

γ M.fi := 1.0

mm

f20

fmk := 24⋅
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= 17.7⋅

N
2

mm

Momenttikestävyys 60 min palorasituksen jälkeen

(

b := 90⋅ mm

)

h 60 := h − d char.n = 0.143 m

b ⋅ (h )2
 60  = 3.056 × 105⋅ mm3
W 60 :=
6
M 60 := W 60⋅ fmd.60 = 5.409⋅ kN⋅ m

g k := 2.09⋅

kN

q k := 2.0⋅

2

m

(

kN

ψfi := 0.3

2

m

)

kN
q := 0.6⋅ m g k + ψfi⋅ q k = 1.614⋅
m
2
(
q⋅ L )
M :=
= 2.615⋅ kN⋅ m

8

L := 3.6⋅ m

<

M 60

OK

Välipohja täyttää R60 palonkestovaatimuksen, mikäli puurimat pitävät eristeen paikoillaan koko
palorasituksen ajan.
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10.92 Eristämättömän välipohjan mitoitus – esimerkki RIL 205-2-2009 mukaan
t := 60⋅ min

nimelliset hiiltymänopeudet palon eri vaiheissa
β n := 0.8⋅

mm

nimellinen hiiltymänopeuden mitoitusarvo taulukosta 3.2

min

k2 = 0.85

hiiltymisnopeus ennen suojauksen murtumista taulukosta 5.7

β n2 := k2⋅ β n = 0.68⋅

mm

hiiltymisnopeus tf < t < t.a

min

k3 := 2

?hiiltymisnopeus suojauksen murtumisen jälkeen taulukosta 5.7

β n3 := k3⋅ β n = 1.6⋅

mm
min

aika ta jolloin hiiltymäsyvyyden mitoitusarvo on 25 mm
t ch := 40⋅ min

hiiltymisen alkamishetki taulukon 5.7 mukaan

levytyksen murtumishetki taulukon 5.7 mukaan

t f := 45⋅ min

t a :=

[ 25 − ( 45 − 40) ⋅ 0.85⋅ 0.8]
2⋅ 0.8

(

+ 45 = 58.5

)

(

)

ta := 58.5⋅ min

(

)

d char.n := β n2⋅ tf − tch + β n3⋅ t a − t f + β n ⋅ t − ta = 26.2⋅ mm

k0 := 1.0

d 0 := 7⋅ mm

d ef := d char.n + k0⋅ d 0

d ef = 0.033 m

Tehollinen jäännöspoikkileikkaus
h = 0.22 m

b := 96⋅ mm

h 60 := h − d ef = 0.187 m

b 60 := b − 2⋅ d ef = 29.6⋅ mm
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Lujuus- ja jäykkyysparametrit
kmod.fi := 1.0

kmod.E.fi := 1.0

kfi = 1.25

N

fmk = 24⋅

2

mm
fmd := kmod.fi⋅
γ

f20
M.fi

= 30⋅

N
2

mm

 b ⋅h 2
 60 60  = 1.721 × 105⋅ mm3
W 60 :=
6
M 60 := W 60⋅ fmd = 5.164⋅ kN⋅ m

>

M = 2.615⋅ kN⋅ m

Välipohja näyttää kestävän 60 min ilman eristystäkin. Huom Tarkista k2:n arvo ?
taulukosta 5.7
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Puukerrostalot
Puukerrostalojen toteutusvaihtoehtoja ovat mm plattform-tekniikka, pilari- palkki –kehä tai
CLT CrossLaminatedTimber levyrakentaminen. Puuelementtirakentamisen
standardoimiseksi on vireillä PuuBES- tutkimus.
Plattform-tekniikka

Kuva 43 Plattform-runko
Runko rakennetaan kerroksittain. Paikalla rakennettaessa ala- ja välipohjat toimivat
työalustoina koottaessa kerroksen seiniä. Ensimmäisenä rakennetaan perustusten päälle
alapohja. Sen päällä kootaan vaakatasossa ensimmäisen kerroksen seinät valmiiksi
seinäelementeiksi, jotka nostetaan pystyyn, tuetaan ja kiinnitetään paikalleen. Pystytettyjen
seinärunkojen päälle asennetaan välipohjapalkit, joiden päälle kiinnitetään aluslattialevy.
Näin saadaan uusi työalusta, jonka päällä toisen kerroksen seinät kootaan. Toistamalla eri
vaiheita voidaan rakentaa monikerroksisia puurunkoisia rakennuksia.
Kattokannattajat kiinnitetään ylimmän kerroksen seinärunkojen päälle. Järjestelmä sopii
myös yksikerroksisiin rakennuksiin, jolloin kattokannattajat asennetaan heti kerroksen
seinien valmistuttua.
Runkovaiheen jälkeen rakentaminen jatkuu vesikatteen ja ulkoverhousten asentamisella.
Ikkunat ja ovet asennetaan runkoon. Talotekniikan putkien ja kanavien asennus aloitetaan sitä
mukaa, kun runko on valmis. Niiden asennusten jälkeen runko eristetään ja levytetään, jonka
jälkeen alkavat sisustus- ja viimeistelytyöt.
Esivalmistettuja elementtejä käytettäessä rakentamistapa on vastaava. Seinäelementit
kiinnitetään vaakarakenteiden päälle. Vastaavasti välipohjaelementit kiinnitetään
seinärakenteiden päälle
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Pilari – palkki runkojärjestelmä
Runko tehdään kertopilaresita ja -palkeista. Ylä- ja väli- ja alapohjarakenteet voidaan tehdä
kerto-ripa-palkeista ja seinät voidaan toteuttaa suurelementeistä.

Kuva 44 Pilari-palkkirunkoinen puukerrostalo / Finnforest/

Kuva 45 Rakennejärjestelmä ja rakenteisiin integroitava tekniikka
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CLT – puukerrostalo
Kerrostalon runko voidaan rakentaa CLT-levyistä.

Kuva 46 CLT- runko

Kuva 47
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Suuret puurakenteet
/ Versowood Oy/

Suuria puurakenteita käytetään mm julkisissa rakennuksissa, liike- ja vapaaajanrakennuksissa.

Kuva 48 Sibeliustalo

Kuva 49 Jäähalli Asikkala

Kuva 50 Varasto Tampere

Kuva 51 Sutirannan silta
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Lähteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lyhennetty Suunnitteluohje www.puuinfo.fi
Eurokooodien kansalliset liitteet www.ymparisto.fi
Yliopettaja Pekka Nykyri luennot 2009
SFS-EN 1995-1-1
Tero Lahtela Puuinfo ry
Asuinrakennuksen mallilaskelmat www.puuinfo.fi
Liimapuuhallin mallilaskelmat www.puuinfo.fi
VirtuaaliAmk DIGIMA www.amk.fi
Dissemination of Information for Training – Seminar Brussel 2009
Finnforest www.finnforest.fi
StoraEnso www.stotaenso.fi
Vesrowood www.versowood.fi
EC5- ohjelmat www.puuinfo.fi
STEP 1,2 Structural Timber Education Programme
Liimapuu-käsikirja
Puuhallin rakennesuunnitteluohje www.puuinfo.fi
RIL 205-1-2009 Puurakenteiden Suunnitteluohje
RIL 205-2-2009 Puurakenteiden Suunnitteluohje
Practical design of timber structures to Eurocode 5
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Liitteet
Liite 1
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Liite 2

141

Liite 3
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Liite 4
Puurakenteisen pientalon rakennesuunnittelu

/8/

Kohteena on PROIT-tuotemallitalo, mitä on mallinnettu muissa opintojaksoissa. Mallia
käytetään hyväksi esim kohteen rakennussuunnitelmien tuotamisessa, määrä- ja
kustannuslaskennassa mutta myös rakennesuunnittelussa. Rungosta piirretään kaavioita,
projektioita ja detaljeja. Rungon osat: palkit, pilarit ja ristikot mitoitetaan ja huolehditaan
rakennuksen jäykistyksestä.

Kuormitukset, runkojärjestelmät

Kuva: Pientalon mallinnettu puurunko: yläpohjapalkki, primääripalkki
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Kuva: Pientalon mallinnettu puurunko: lappeen ja parvekkeen puurakenteita

Kuva: Pientalon mallinnettu puurunko: seinä ja välipohjarakenteita
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Kuva: Pientalon puurunko: suunnitellaan ristikkokannattaja palkkirakenteen vaihtoehdoksi

Kuva:

Pientalon tuotemalliprojektioita, täydennä suunnitelmaksi
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Kuva: Vaihtoehtoinen harjaristikko

Kuva: Puuristikon suunnittelua

Kuva: Ristikon suunnittelua : sauvojen voimasuureet
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Kuva: Naulaliitosten suunnittelua

Kuva: Suunnittele rungon ja vesikaton jäykistys

Kuva: Vesikattorakenteet
VERTEX BD pientalo
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Liite 5
Liimapuuhallin rakennesuunnittelu
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