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1. Johdanto

Ansaiden käyttö sandwich-seinäelementeissä

Jo 1960-luvulta lähtien ovat ansaat olleet yleisin tapa
Pohjoismaissa yhdistää sandwich –julkisivuelementin
betoniset kuoret toisiinsa. Kun Peikko vuonna 1965 aloitti
toimintansa, olivat diagonaaliansaat sen ensimmäinen
tuote ja yritys oli myös ensimmäinen, joka aloitti niiden
teollisen valmistuksen. Ansaiden käyttäjämäärät ovat
edelleen kasvussa jo yli neljä vuosikymmentä tuotteen
kehittämisen jälkeen.
1970-luvun alkupuolella tehtiin perustutkimusta diagonaaliansaiden käytöstä ja ohjeistus koottiin Runko BES
osa 10:een. Tämä tutkimus ohjaa vieläkin suomalaista elementtiteollisuutta. Parhaillaan on kuitenkin valmistumassa
uusi ohjeistus mm. ansaiden suunnittelua ja käyttöä varten
– BES 2010.
1990-luvun alussa tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että
ei edes 60-luvun ensimmäisistä diagonaaliansaista löytynyt
vaurioita, vaikka paarteet olivat mustaa terästä. Maalaus
ja kuumasinkitys olivat suojanneet terästä riittävästi. Sama
tutkimus osoitti myös, että Peikon päätös vuonna 1993 vaihtaa myös ulkopaarteet ruostumattomaan teräkseen oli ollut
oikea. Raudoitusta suojaava betonipeite voi käytännössä
joskus alittua. Ohuempia betonikerroksia voidaan käyttää
ruostumattomasta teräksestä valmistettujen paarteiden
kanssa, jos ajatellaan vain elinkaarta ja altistumista, mutta
ankkurointisyvyys saattaa vaatia paksumpaa betonista
suojakerrosta.

Diagonaaliansaat
ovat kaiken kaikkiaan
vieläkin nopein, helpoin
ja käyttäjäystävällisin tapa
valmistaa sandwich –elementtejä.
Monessa Pohjoismaassa rakennusteollisuus on tottunut käyttämään tätä menetelmää ja suunnitteluinsinöörit sekä betonielementtiteollisuus pitävät sitä
teollisuusstandardina.

2. Nykypäivä
Tänä päivänä sandwhich -elementtejä käytetään laajalti.
Markkinoille on kuitenkin ilmestynyt myös useita vaihtoehtoja, osittain johtuen viranomaisten uusista vaatimuksista.
Joissakin tapauksissa elementtivalmistajaa pyydetään
tekemään kantava sisäkuori ja ulkokuori tehdään joko
muuraamalla tai erilaisilla ohutrappauksilla. Pohjoismaiden hyytävät talviolosuhteet tekevät kuitenkin paikalla
rakentamisen haastavaksi. Nykyinen taloudellinen tilanne
tehnee luotettavasta ja helppokäyttöisestä sandwichseinäelementistä entistä kilpailukykyisemmän.
On olemassa kuitenkin yksi tärkeä syy sille, miksi
sandwich-elementit ovat jossain määrin menettämässä
suosiotaan: elementtisaumat. Elementtien saumat eivät
aina ole huolella suunniteltuja. Menneisyydessä elementtien ja jopa seinien ikkuna- ja oviaukkojen mitoitukset
sovitettiin tiilien tai kaakeleiden mittojen mukaan. On kuitenkin mahdollista piilottaa elementtisaumat nurkkiin tai
muiden rakenteiden taakse. Saumat voivat myös piristää
ulkoseinän ulkoasua. Selvää on, että arkkitehdin ja insinöörin yhteistyö on tärkeää, ja jonkun pitää maksaa tähän
yhteistyöhön kulutetusta ajasta. Esimerkiksi Ranskassa
tehtiin jo 80-luvulla kauniita rakennuksia, joissa oli piilotetut
elementtisaumat.

3. Diagonaaliansaiden toimintaperiaate
Liian ohut suojabetonikerros,
korroosioriski
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Peikon diagonaaliansaiden tekninen toiminnallisuus on hieman erilainen muihin ratkaisuihin verrattuna. Usein muut

Esimerkki:
Ulkokuoren paksuus 80 mm
→ oma paino g = 0,08 x 25 = 2,0 kN/m²
Tuulikuorma max.
1,2 kN/m²
Σ 3,2 kN/m²
3,2 kN/m2 << 5,0 kN/m2 → OK

4. Ansaiden mitoittaminen
Ansaiden mitoittaminen voidaan tehdä käsilaskelmin
seuraten Peikon ansaiden käyttöohjetta, tai lataamalla ansaiden laskentaohjelma Peikon kotisivuilta www.peikko.ﬁ.
Lämmöneristyksen kantaessa tuulikuorman ja ulkokuoren
painon aiheuttaman vaakasuuntaisen puristuksen, sujuu
mitoitus helposti ja nopeasti. Ansaiden mitoitus perustuu ulkokuoren omapainon Gk ripustukseen. Ainoastaan
vedetyt diagonaalit huomioidaan kuormituksen siirrossa.
Vedetyt diagonaalit ankkuroidaan sisäkuoreen. Jos vedetyn diagonaalin ja paarteen tartunta tai ankkurointisyvyys
betonikuoriin on ≥ 25 mm, diagonaalin ja paarteen hitsaussauma määrittelee ansaiden kuormituskapasiteetin.
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Usein sandwich-elementtien korkeus on suurempi kuin
mitä standardimittaisilla ansailla (L=2400 mm) suoraan
voidaan valmistaa. Peikko pystyy myös valmistamaan
pidempiä ansaita, mutta niiden kuljetuskustannukset
yleensä nousevat ja kustannustehokkaasti vasta yli 500
kappaleen eräkoot ovat Peikon tuotannon kannalta järkeviä.
On olemassa vaihtoehtoisia ratkaisuja yli 2600 mm korkeiden sandwich-elementtien ansaiden asetteluun. Yksi mahdollisuus on, että asennetaan lyhyempiä, leikattuja ansaita
standardimittaisen 2400 mm ansaan jatkoksi, jotta saadaan
jatkuva ansaspaarre koko elementin korkeudelle.
Perustietoja leikkuupituuksista löytyy ansaiden käyttöohjeista. Toinen ratkaisu on asettaa ansaita elementin
alaosaan ja lisätä pistokkaita (PPI) elementin yläosaan.
Tämän voi helposti tehdä laskentaohjelman avulla. Ikkunaaukkojen yläpuolella käytetään usein palkkiansaita (PPA).
Lisäksi on suositeltavaa, että maksimi c/c etäisyys ansaiden
välillä on 1200 mm – tämä johtuu kutistuvien betonikuorien
taipumisesta, käyristymisestä ja muodonmuutoksista ja
esimerkiksi Suomessa standardi on 600 mm. On myös
suositeltavaa, että reunaetäisyys vaakasuunnassa on välillä
150 – 300 mm. Lähellä reunaa olevat ansaat vähentävät
betonikuorien reunojen ja nurkkien käyristymistä.
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Laskenta-arvo hitsaussauman kapasiteetille NRd = 7,0/1,25
= 5,60 kN vinosuunnassa (45 asteen kulma).
Kun kapasiteetti otetaan huomioon pystysuunnassa,
mikä on myös painovoiman suunta, voidaan tehdä laskentatoimitus pystysuuntaan NRdy = 5,60/√2 = 3,96 kN (katso
kuva). Vedettyjen diagonaalien vaadittu määrä Eurokoodien
mukaan on n=γg*Gk/NRdy → n=1.35*Gk/3.96 → n=0.34*Gk,
jossa Gk=ulkokuoren paino (ominaisarvo). Tämä yhtälö on
helppo ja nopea käyttää. Itse asiassa lähes ainoa asia,
mikä tulee varmistaa ovat reunaetäisyydet ja aukot – itse
ansaiden kapasiteetti on yleensä riittävä.

ulkopaneeli

ratkaisut, kuten holkit, on mitoitettu niin että teräsosat
kannattavat ulkokuorta sisäkuoresta ilman tukea muilta
rakenteilta. Holkit voivat aiheuttaa betonipaneelien halkeamista kun kuormitus keskittyy hyvin pienelle alueelle.
Myös Peikon ratkaisussa ulkokuori on ripustettu diagonaaliansailla sisäkuoresta, mutta ulkokuoresta tuleva kuormitus
siirtyy sisäkuoreen myös lämmöneristyksen puristuskestävyyden avulla. Näin ollen puristus-, leikkaus-, taivutus- tai
vääntörasitus ei pääse kuormittamaan diagonaaliansaita.
Yleensä ansaat asennetaan tietyin välimatkoin koko elementtialueelle, mikä jakaa kuormat tasaisemmin laajalle
alueelle ja näin ollen estää kuorman liiallisen keskittymisen
ja sen aiheuttaman betonin halkeilemisen.
Peikon diagonaaliansas on kustannustehokas ja turvallinen ratkaisu myös suunnittelun ja valmistuksen kannalta.
Usein ansaiden kapasiteettia ei käytetä aivan kokonaan,
johtuen reunaetäisyysvaatimuksista ja ansaiden sijoittamisesta lämpöeristelevyjen väliin. Kun ansaat sijoitetaan
lämpöeristelevyjen väliin, käytetään Suomessa usein väliä
c/c 600 mm.
Ansaiden diagonaalikapasiteetti on mitoitettu niin, että
oletettu kulma vinotuen ja paarteen välillä on 45 astetta.
Suunnitteluoletus perustuu ajatukseen että vain vedetyt
diagonaalit siirtävät ulkokuoren painoa.
Diagonaalit voivat luonnollisesti myös siirtää puristuskuormia. Mm. Norjan ”Elementboken” –nimisessä suunnitteluohjeessa löytyy valmiita laskenta-arvoja tällaiselle
sovellukselle.
Lämmöneristeiden käyttöohjeissa mainitaan puristuslujuus. Vanhan nyrkkisäännön mukaan sandwich-elementtien
mineraalivillalevyt kestävät alle 200 mm:n betonin valupaineen. 200 mm kuoren omapaino on g = 5 kN/m2 = 5 kPa.
Nykyisin eristevalmistajat tarjoavat myös monia eri kovuustai puristuslujuusluokkia eristemateriaaleille. Esimerkiksi
mineraalivilloja saa luokituksilla p=5 kPa, p=10 kPa ja p=15
kPa. Suomessa myös yleisesti käytettyjä EPS-eristeitä saa
luokituksilla p=60 kPa, p=80 kPa ja p=100kPa.
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kunnolla muovisten raudoitustukien avulla, voi tämä pakottaa ansaat alaspäin, ja samanaikaisesti ansaat voivat
pakottaa ulkokuoren raudoitusverkkoa alaspäin. Raudoitusverkon liikkuminen voi taas vähentää ulkokuoren suojabetonipaksuutta ja lyhentää elementin elinkaarta vuosien
saatossa.
Silloin kun ansaat kiinnitetään ulkokuoren raudoitusverkkoon, muoviset raudoitustuet asetetaan ansaiden ja
raudoitusverkon alle. Raudoitusverkko ja ansaat voivat olla
ulkokuoren keskellä ja tämä ylimääräinen korkeus täytyy
lisätä ansaiden korkeuteen (kuva).

PD-ansaat kiinnitetty verkkoon – ylimääräinen
suoja täytyy lisätä ansaan korkeuteen.

5. Ansaiden Käyttö

Ansaiden käyttö sandwich-seinäelementeissä

Rakennesuunnitteluinsinöörit määrittelevät ansaiden tyypit
ja määrät (tai c/c etäisyydet) suunnitelmissaan ja piirustuksissaan. Ansaiden paikat tulisi merkitä suunnitelmiin katkoviivoilla, mistä olisi suurta apua elementin valmistamisessa.
Valitettavan usein näkee kuitenkin vielä suunnitelmia, joihin
ansaiden paikkoja ei ole merkitty asianmukaisesti.
Ansaiden asennukseen on käytännössä kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa ansaat asetetaan
samansuuntaisesti lämmöneristelevyjen kanssa. Toisena
vaihtoehtona on, että ansaat kiinnitetään etukäteen ulkokuoren raudoitusverkkoon. Molemmilla menetelmillä on
etunsa, ja valinta riippuu elementtivalmistajan omasta
näkemyksestä.
Jos ansaat asennetaan samansuuntaisesti lämmöneristelevyjen kanssa, on helpompi saada lämmöneristelevyt tiukasti toisiinsa ilman kylmäsiltariskiä. On kuitenkin
tärkeää mitata, että ansaiden paarteet ovat tarkalleen 30
mm sekä sisä- että ulkokuoressa. 30 mm on vaadittu ankkurointisyvyys jos mitoitetaan täyden kapasiteetin mukaan.
On myös erittäin tärkeää, että ansaat ja lämmöneristelevyt
asennetaan heti kun elementin ulkokuori on valettu, niin
että betoni ei vielä ole kovettunut. Jos näin ei tehdä, ansaiden ankkurointi ei onnistu kunnolla.
Joissakin tapauksissa voi tulla vaikeuksia; sisäkuoressa
ei ehkä ole riittävästi tilaa kaikelle raudoitukselle, eli ei ole
mahdollista asentaa raudoitteita, verkkoa tai nosto-osia
niille määritellyille paikoille.
Lisäksi vaikeuksia voi tulla silloin, kun sisäkuoren raudoitus on asennettu. Jos raudoitusverkkoa ei ole tuettu
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Jos ansaan ankkurointisyvyys on vähemmän kuin 30 mm,
löytyy ansaiden käyttöohjeesta pienennettyjä kapasiteettiarvoja tätä varten. Vähimmäissyvyys ansaiden ankkuroinnille on 15 mm. Suositus on kuitenkin, että aina käytettäisiin
30 mm ankkurointisyvyyttä.
Kaiken kaikkiaan ansaita käytettäessä tulisi koko
sandwich-seinän rakenne ja elementtien käsittely elementtitehtaasta aina rakennustyömaalle suunnitella
kokonaisuutena. Peikon ansaiden käyttöohjeesta löytyy
tiedot ansaille, kuormitusmäärille ja reunaetäisyyksille.
Lisäksi tulisi tarkistaa kuormitukset nostojen aikana, jos
elementtien nostot tehdään vain sisäkuoresta. Yleinen suositus on, että nostokoukut tai nostoankkurit ankkuroidaan
sekä betoniseen sisä-, että ulkokuoreen. Tällä ratkaisulla
ulkokuoren paino ei kuormita ansaita. Tietty c/c etäisyys
ansaille tarvitaan myös nurjahtamisen ehkäisemiseen.
Perinteisesti käytetty c/c etäisyys ansaille, 600 mm, ei ole
aiheuttanut ongelmia ja on yleisesti tiedossa, että tällainen
rakenne on erittäin luotettava. Peikko suositteleekin, että
suurempia etäisyyksiä ei käytetä ilman tapauskohtaista
harkintaa ja uutta tutkimusta aiheesta.
Peikko PD-ansas ja PNLF-nostolenkki asennettuna elementtiin

6.1 Hintataso
Diagonaaliansaita on käytetty standardiratkaisuna monessa maassa ja tyypillisesti käytetty standardi c/c etäisyys
ansaille on 600 mm. Isompia c/c etäisyyksiä ansaille voidaan kuitenkin myös tapauskohtaisesti harkita ja käyttää.
Vuoteen 2003 asti teräksen hinta oli suhteellisen vakaa
ja hintataso muuttui vain vähäisesti. Ansaiden hinta oli
suunnilleen 1,2 €/m2, eli 1-1,5 % valmiiden elementtien
myyntihinnasta tietyillä Pohjoismaisilla markkinoilla. Tämän
päivän teräksen hintatasolla kustannus on suunnilleen 2 €/
m2, mikä vastaa monesti noin 2 – 2,5 % myyntihinnasta.
Tämä raaka-aineen hinnan noususta johtuva muutos on
merkittävä. Jos ruostumattoman teräksen hinta jatkaa
nousuaan, lisääntyy myös tarve löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja, varsinkin jos paksummat eristekerrokset tulevat
lisäämään diagonaalien määrää.
Tähän asti elementtitehtaat ovat arvostaneet ansaiden luotettavuutta, käytettävyyttä ja helppoutta. Mutta
jos ansaiden kokonaiskustannus nousee huomattavasti
korkeammaksi kuin muiden ratkaisuiden kokonaishinta,
tarvitaan ehdottomasti uusia ratkaisuja. Viime aikojen
muutokset teräsmarkkinoilla, erityisesti ruostumattoman
teräksen hintakehitys, on kuitenkin selvästi lisännyt ansaiden hintakilpailukykyä.

eristelevyt tiukasti toisiaan vasten, kun välissä on diagonaaliansas. Varsinkin polyuretaanin käyttö on haasteellista.
On myös olemassa ratkaisuja, joissa vältetään yllä
mainittu haaste. Yksi ratkaisu on, että eräät eristevalmistajat ovat alkaneet valmistamaan eristelevyjä joissa on
”pehmeät” reunat ansaiden asennusta varten. Toinen
yksinkertainen ratkaisu kovien eristemateriaalien käytölle
on, että eristelevyt asennetaan niin, että levyjen väliin jää
noin 15 mm ja tämä väli täytetään uraetaanivaahdolla. Tässä
tapauksessa on tärkeää valita vaahto, joka ei laajene kovettuessaan (kuva). Kolmas vaihtoehto on asentaa pehmeitä
mineraalivillasuikaleita ansaiden molemmin puolin ja sitten
painaa eristelevyt ansaita vasten. Pehmeä mineraalivilla
täyttää mahdollisen ilmatilan. Näillä ratkaisuilla voidaan
pienentää tai jopa välttää kylmäsiltojen riskit.
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Polyuretaanivaahto,
laajenematon

6.2 Muutoksia lämmöneristyspaksuuksiin ja
materiaaleihin
Ympäristö- ja energiansäästösyistä johtuen ovat Euroopan
rakennussäädökset muuttuneet tai ovat muuttumassa lähivuosina. Nämä muutokset ovat erilaisia eri maissa, mutta
suunta on sama – rakentajilta vaaditaan entistä paksumpia
lämpöeristekerroksia ja/tai tehokkaampia eristemateriaaleja. Eristyksen paksuutta voidaan vähentää käyttämällä
tehokkaampia eristysmateriaaleja, esimerkiksi EPS tai
polyuretaani antavat paremmat eristysominaisuudet
kuin perinteisemmät mineraali- tai lasivilla.Tämä saattaa
vaikuttaa niin, että entinen eristepaksuus ja entisentyyppiset ansaat voidaan pitää käytössä ilman muutoksia,
mutta esim. mineraalivillaa käytettäisiin vähemmän kuin
aikaisemmin. Suomessa eristepaksuusvaatimukset mineraalivillalle ovat olleet aiemmin 165 mm mineraalivillaa,
mutta paksuusvaatimukset vaihtuvat 240 mm paksuuteen
ja myöhemmin jopa 400 mm paksuuteen. Todennäköisesti
siis muiden, tehokkaampien eristemateriaalien käyttö lisääntyy lähivuosina.
Uudet rakennusmääräykset tuovat haasteita sekä suunnittelijalle, elementtivalmistajille että myös Peikolle. Peikon
näkökulmasta ansaiden kokojen vaihtelu lisääntyy, mikä vaikuttaa mm. varastointikustannuksiin. Tämä nähtiin viimeksi
noin neljä vuotta sitten kun joidenkin Pohjoismaiden eristepaksuudet nousivat. Peikko teki vuonna 2008 Lahdessa
myös huomattavan investoinnin uuteen ansastuotantolinjaan voidakseen valmistaa uusia, leveämpiä ansaita.
Elementtivalmistajilla on luonnollisesti samat ongelmat varastointikustannusten suhteen kuin Peikolla, mutta
vielä suurempia haasteita löytyy tuotannosta. Jos käytetään kovempia eristemateriaaleja, on haasteellista saada

Jos eristepaksuutta lisätään tulevaisuudessa tulee elementtivalmistajilla olemaan ongelmia ja vaikeuksia myös
omien tuotantotyökalujen ja laitteistojen kanssa, erityisesti
seinämuottien kanssa. Tehtaat eivät joissakin tapauksissa
enää voi käyttää vanhoja, ohuempia eristepaksuuksia varten
suunniteltuja muotteja tai muotteihin joudutaan tekemään
mittavia korjauksia tai muutoksia. On myös mahdollista,
että joidenkin elementtituottajien täytyy investoida täysin
uusiin muotteihin.
Jos käytetty eristemateriaali on mineraalivilla, yksi
Suomen yleisimmistä käytössä olevista eristemateriaaleista sandwich-elementtien yhteydessä, nousee koko
elementin paksuus. Tämä muutos kohti paksumpia ulkoseinäelementtejä tulee aiheuttamaan ongelmia tuotantolaitteiston, materiaalikäsittelyn sekä nostojen ja kuljetuksen
kanssa. Jokaiseen tuotannon vaiheeseen tarvitaan uusia
ratkaisuja.

7. Tulevaisuus
Sandwich –elementtien suurin haaste ja tuleva muutos ovat
uudet rakennusmääräykset, jotka vaativat parempia eristysominaisuuksia. Uusia ideoita ja työmenetelmiä tarvitaan
jotta näihin mittaviin haasteisiin voidaan vastata. Peikko on
investoinut moderniin laitteistoon ja uusiin tuotetesteihin
PD ansaita varten ja se on valmis kohtaamaan diagonaaliansaisiin liittyvät haasteet. Peikko tekee myös yhteistyötä
eristevalmistajien, elementtituottajien, rakennusviranomaisten ja betoniyhdistyksen kanssa kehittääkseen ja
löytääkseen uusia ratkaisuja tulevaisuuden vaatimuksiin.
PEIKONLEHTI
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6. Tulevaisuuden haasteet

