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Anna Antonova 
Effect of the surface roughness of fibres on the bonding 
capacity of the interfacial zone between the fibres and 
cementitious matrix 

As fibre-reinforced cementitious composites (FRCC) are multi-scale materials, their structural 
performance depends on the micro-scale properties of the fibre-matrix bond. However, the 
development and utilisation of FRCC are restricted due to the limited knowledge of the micro-scale 
phenomena that influence the bond between the fibres and the cementitious matrix and its response 
to loading.   

The focus of this research was the definition of the properties of the fibre surface and the cement 
paste surrounding it, also called the interfacial transition zone (ITZ), which affect the formation and 
performance of the fibre-matrix bond. These micro-scale properties were explored by employing 
a different approach to applying the existing experimental techniques. The utilisation of scanning 
electron microscopy (SEM) indicated the changes in the distribution of calcium hydroxide and calcium 
silicate hydrate, and the application of phase-contrast micro-computed tomography revealed the 
changes in the three-dimensional distribution of pores and unhydrated cement grains within the ITZ. 
The importance of the steel fibre surface for the formation of the fibre-matrix bond was examined 
by evaluating its average surface roughness using SEM image analysis as an indirect measuring 
technique and an atomic force microscope and stylus profilometer as direct ones. The increase in 
fibre surface roughness decreased the mobility of the water along the fibres, which was measured 
with contact angle goniometry. This change in fiber wettability facilitated the reduction in the porosity 
near these fibres, which was confirmed using SEM. As a result, the maximum capacity of the bond 
between the cement paste and fibres with different surface roughness, which was examined under 
direct tension cycles with gradually increasing amplitudes, increased with the increase of fibre surface 
roughness. The deterioration of the fibre-matrix bond was observed as the constant development of 
the residual deformation from the beginning of loading in the deceleration, steady and acceleration 
stages.  

This study points out that the properties of the fibre surface and the cement paste surrounding it 
clearly affect the performance of the fibre-matrix bond by introducing novel insights about the fibre-
matrix interaction that advance the development and modelling of FRCC.
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Toni Simolin 
Electric Vehicle Charging Load Management  
- Algorithm and Modelling Perspectives 

Electric vehicles are seen as the key solution for emission-free private transportation. The share of 
electric vehicles is small at the time of writing this thesis, but their share is increasing rapidly. The 
charging demand is consequently also increasing at a fast pace. Uncontrolled charging has been 
seen as an inefficient solution in a large-scale implementation; thus, there is more pressure to 
develop intelligent and efficient charging infrastructure solutions. 

This thesis assesses electric vehicle charging from two perspectives: charging load modelling and 
control algorithm development. It is necessary to ensure that tests are carried out reliably in order 
to develop and evaluate the operation of different charging algorithms. Electric vehicle charging, 
especially a large-scale implementation, often must be examined using simulations; thus, emphasis 
must be given to the simulation details. Different solutions may be necessary in different scenarios in 
charging algorithm development. The focus in this thesis is on charging mode 3 of the international 
charging standard IEC 61851. This thesis divides control algorithms into three components to advance 
the algorithm development: Capacity determination, Capacity allocation, and Capacity usage rate 
correction. Each component corresponds to managing a certain objective in a charging control 
algorithm. 

One of the key findings of this thesis relates to a phenomenon called “non-ideal charging 
characteristics”: how to take them into account in charging load modelling and in charging control 
algorithms. The non-ideal charging characteristics have often been neglected in charging load 
modelling-related studies in the scientific literature, yet it is shown that they can notably influence 
the results. A charging current measurement-based simulation model is developed to take the non-
idealities into account in the charging load modelling, and its accuracy is validated using hardwarein- 
the-loop simulations. Additionally, an algorithm feature called “charging characteristics expectation” 
is developed to take the non-idealities into account in the charging control algorithms. The feature 
allows a control algorithm to track the potential mismatches between the charging current limits set 
by the charging stations and the actual charging currents to overcome the related issues. Additionally, 
this thesis assesses peak load limitation-based charging control solutions. It is concluded that home 
charging demand can likely be fulfilled in most cases in Finnish households without a need to increase 
peak loads of the whole real estate. Furthermore, to consider varying charging demands of electric 
vehicle users, different charging control prioritization principles, such as mobility requirement, battery 
energy status, or price-based, are investigated.
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Daniel Lehtonen 
Tilaelementeistä kootun puukerrostalon jäykistäminen

Puukerrostalojen jäykistämisen merkitys on korostunut puurakentamisen suosion kasvun ja 
korkearakentamisen tarpeen lisääntymisen myötä. Jäykistämisessä rakennuksen runko on 
suunniteltava niin, että pystykuormien lisäksi myös vaakakuormat välittyvät perustuksille siten, että 
rakennus pysyy pystyssä ilman kaatumista. Tällä hetkellä tilaelementtirakenteisten puukerrostalojen 
jäykistämisestä ei ole olemassa yhtenäistä ohjeistusta tai suunnittelujärjestelmää, minkä takia 
yhteisymmärrys jäykistyssuunnittelusta puuttuu rakennushankkeen eri osapuolten väliltä. 
Yhteisymmärryksen puuttuminen voi johtaa suunnitelmien uudelleen tarkistamiseen ja hankkeiden 
aikataulujen venymiseen, kun yritykset käyttävät omia laskentapohjia ja tilaelementtivalmistajilla on 
omat tuotannolliset käytännöt.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin tilaelementeistä kootun puukerrostalon 
jäykistysmitoitus tehdään Suomessa. Työssä esitetään keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat 
tilaelementeistä kootun puukerrostalon jäykistyssuunnitteluun ja joista olisi hyvä olla yhteinen 
näkemys yhtenäisen ohjeistuksen mahdollistamiseksi. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 
suomalaisia puurakentamisen asiantuntijoita. Haastatteluista selvisi, millaisia eri mitoitusmenetelmiä 
tilaelementtirakenteisten puukerrostalojen jäykistämiseen on olemassa. Eri mitoitusmenetelmistä 
tehtiin vertailulaskelmat, joista tässä työssä selviää menetelmien erot. Tässä tutkimuksessa esitetään 
myös pääpiirteet yhtenäisestä mitoitusohjeesta.  

Tutkimuksessa selvisi, että rakennuksen välipohjan jäykkyys vaikuttaa oleellisesti kuormien 
jakautumiseen tilaelementtien jäykistäville seinille. Haastateltavista 20 % olettaa välipohjan toimivan 
joustavana rakenteena, kun taas 40 % olettaa sen jäykäksi rakenteeksi. Kuitenkin välipohja käyttäytyy 
todellisuudessa osittain jäykkänä, minkä vuoksi 40 % haastateltavista suosittelee jäykistäville 
seinille kohdistuvan vaakavoiman laskemista konservatiivisella haarukointimenetelmällä. Lisäksi 
tutkimuksessa ilmeni, että tilaelementtien välinen liitosjäykkyys vaikuttaa merkittävästi kuormien 
jakautumiseen ja rakenteiden siirtymiin. Liitoksen jäykkyys pienenee noin kolmasosaan, kun liitoksessa 
joudutaan käyttämään tärinäeristimiä akustisista syistä.  

Tällä hetkellä suomalaisessa suunnittelussa hyödynnetään kimmoteorian mukaisia 
jäykistysmenetelmiä. Haastateltavista 56 % hyödyntää mastomaista seinälinjamenetelmää, 33 % 
osittaista tornimenetelmää ja 11 % täyttä tornimenetelmää. Mastomaisessa seinälinjamenetelmässä 
syntyy suurimmat kiertymät yksittäiselle tilaelementille ja suurimmat ankkurointivoimat rakennukselle. 
Tornimenetelmät vähentävät ankkuroinnin tarvetta poikittaisten seinien osallistuessa vetovoimien 
pienentämiseen. Täysi tornimenetelmä on jäykistämisen kannalta parhain mitoitusmenetelmä, sillä 
kaikkien tilaelementtitornien osallistuessa jäykistämiseen rakennuksessa syntyy pienimmät rasitukset, 
vaakasiirtymät, tilaelementtien kiertymät ja ankkurointitarve.
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Miika Lundell 
Maalämpökerrostalojen verkostovaikutukset 

Energiamurros edistää siirtymää pois fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energianlähteitä. 
Rakennuksissa lämmityksen energiankulutus on suurta ja se aiheuttaa tyypillisesti valtaosan 
rakennuksen kasvihuonekaasupäästöistä. Fossiilisten polttoaineiden käyttökustannukset ovat 
kasvaneet. Muun muassa näiden syiden vuoksi maalämpö valitaan yhä useammin uudisrakennusten 
ja lämmitystapaa vaihtavien saneerauskohteiden lämmönlähteeksi.  

Työssä analysoidaan maalämmön yleistymisen vaikutuksia Helsingin sähkönjakeluverkossa kolmella 
eri tasolla: kiinteistön liittymässä, jakelumuuntajalla ja kaupunginosassa. Maalämpöjärjestelmät 
ovat usein teknistaloudellisista syistä osamitoitettuja. Tällöin maalämpöpumpun rinnalla on 
lisälämmönlähteenä tyypillisesti sähkökattila. Tyypillinen osamitoitusaste on 60–80 %. Sähkökattilat 
aiheuttavat talven pakkasjaksoilla korkeita huipputehoja, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan liittymän 
mitoitukseen ja koko jakeluverkon kapasiteettiin.  

Työssä selvitettiin lämmitystapamuutoksen vaikutus liittymien huipputehoihin ja vuosienergioihin. 
Keskimäärin tarkasteltujen kerrostalojen huipputeho kasvoi maalämpöön siirtymisen myötä noin 90 
kW ja vuosienergia 150 MWh. Lämmitystapamuutoksen jälkeen maalämpökerrostalojen liittymien 
keskimääräinen kuormitusaste on 48 % sulakekoon sallimasta maksimitehosta. Työssä tarkastellaan 
lisäksi 200 A kerrostalojen liittymiä, koska liittymän koon kasvaessa yli 200 A:n tai nykyään usein 
yli 250 A:n tarvitaan uusi liittymisjohto, mikä aiheuttaa uuden vapaan lähdön käyttämisen 
jakokaapista tai muuntamolta sekä kaapeli-investoinnin ja mahdollisen kaivuutyön. Keskimäärin 200 
A kerrostalojen liittymissä on 95 % alitustodennäköisyydellä vähintään 90 kW vapaata kapasiteettia, 
joka tyypillisesti riittäisi maalämpöjärjestelmän käyttöön.  

Lämmitystapamuutoksen vaikutusta arvioitiin sellaisilla jakelumuuntajilla, joiden kuormituksesta yli 
90 % muodostuu kerrostalojen sähkönkulutuksesta. Eri muuntajakokojen keskimääräisen vapaan 
kapasiteetin mukaan arvioitiin, montako tyypillistä Helsingin alueen kerrostaloa voisi vaihtaa 
lämmitystapaa maalämpöön ennen kuin muuntajan kapasiteetti ylitetään. Keskimääräinen vapaa 
kapasiteetti tarkastelluilla 630 kVA muuntajilla riittäisi maalämpöjärjestelmän osamitoituksesta 
riippuen noin 5–8:lle maalämpöön siirtyvälle tyypilliselle Helsingin alueen kerrostalolle.  

Alueelliseen tarkasteluun valittiin Vuosaaren kaupunginosa, jossa kerrostalojen sähkönkulutuksen 
vuosienergia on Helsingin kaupunginosien suurin ja kerrostalojen kuormituksen osuus kaupunginosan 
kokonaissähkönkulutuksesta on merkittävä. Vuosaaren rakennuskannan perusteella simuloitiin 
viisi eri skenaariota, joissa olemassa olevasta rakennuskannasta 10–100 % vaihtaa lämmitystavan 
maalämpöön. Simulointien perusteella nykyisen öljylämmitetyn rakennuskannan korvaaminen 
pääosin maalämmöllä kasvattaisi Vuosaaren alueen sähkönkulutuksen huipputehoa 8 % ja 
vuosienergiaa 7 %. Maalämpökerrostalojen yleistyminen myös lisää alueen sähkönkulutuksen 
lämpötilariippuvuutta, mikä näkyy talvipakkasilla kasvaneena sähkönkulutuksena.
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Tatu Saastamoinen 
CLT-betoni-liittolaatan mitoitus ja poikkileikkauksen 
valitseminen 

Työn tavoitteena on laatia ohjeet CLT–betoni-liittorakenteisten laattojen rakennemitoitukseen sekä 
voimassa olevat että tulevat Eurokoodit huomioiden. Ohje on erityisesti tarkoitettu käytettäväksi 
vanhojen Eurokoodien voimassa ollessa, mutta sitä voi käyttää viitteellisenä ohjeena myös 
Eurokoodien päivittyessä. Tällöin suunnittelijan on kuitenkin varmistettava kaavojen ja ohjeiden 
pätevyys, sillä ne ovat saattaneet päivittyä. Myös CLT- ja liitostoimittajien tuotekohtaisten teknisten 
standardien voimassaolo pitää tarkastaa. 

Työssä on esitetty laatan kuormitukset ja kuormitusyhdistelmät nykyisten Eurokoodien EN 1990 ja EN 
1991 mukaan. Kuormien ja yhdistelmien arvoissa ja kaavoissa on kerrottu Eurokoodin suositusarvot 
sekä Suomen kansallisten liitteiden arvot ja valinnat. Lisäksi on esitetty betonin ja CLT:n kutistumien 
ja lämpö- sekä kosteusliikkeiden kaavat sekä näistä aiheutuvien rasitusten laskentakaavat. 
Käytännössä usein ainoa huomioitava liike on betonin kuivumiskutistuma, joka aiheuttaa jopa 30–50% 
lopputaipumasta. 

Viruman vaikutus jännityksiin ja taivutusjäykkyyteen on huomioitu käyttämällä pitkäaikaisten kuormien 
osuudelle jäykkyysominaisuuksien tehollisia arvoja. Betoni viruu puu–betoni-liittorakenteessa 
enemmän kuin normaalissa teräsbetonirakenteessa. Sen lopullisen kimmokertoimen arvo viruville 
kuormille saattaa olla vain 20% alkuperäisestä. Betonin viruman ja kutistuman rajoittamisella olisi 
suuri merkitys poikkileikkaukselle varsinkin suurilla jänneväleillä. 

Poikkileikkauksen taivutusjäykkyyden laskennassa on huomioitava leikkausliitoksen ja 
poikittaislamellien leikkausmuodonmuutos. Tässä työssä se on tehty laajennetulla gamma-
menetelmällä. Menetelmä osoittautui soveltuvan erinomaisesti monikerroksisille liittolaatoille. 

Työssä on esitelty CLT:n ja betonin välisten leikkausliitosten mitoitustapoja teknisten hyväksyntöjen 
sekä uusien Eurokoodien luonnosten mukaan. Nykyisen EN 1995 tai sen Suomen kansallisen liitteen 
mukaiset värähtelymitoitusohjeet eivät sovellu matalataajuuslattioille, jollaisia CLT– betoni-liittolaatat 
usein ovat, joten työssä on esitelty myös uuden EN 1995 luonnoksen mukainen värähtelymitoitus. 
Murtorajatilan mitoitus on esitetty tapauskohtaisesti nykyisen tai tulevan Eurokoodin luonnoksen 
mukaan. CLT:n palomitoitus on esitetty valmistajien sekä tulevan Eurokoodin luonnoksen mukaan 
huomioiden CLT:n lamellien mahdollinen delaminoituminen. 

Tyypillisesti laatan mitoittaa lopputaipuma. Tämän takia tutkittiin erityisesti liittolaatan sekä 
kimmoiseen että lopulliseen taivutusjäykkyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa havaittiin, että 
tyypillisesti selvästi jäykimpään liittopoikkileikkaukseen päästään CLT-levyllä, jonka alimmainen 
kantava kerros on paksu ja jossa on pinta-alaltaan paljon kantavaa lamellia. Tämä voidaan saavuttaa 
esim. liimaamalla samansuuntaisia lamelleja päällekkäin uloimpiin kerroksiin. Loviliitos on tyypillisesti 
jäykin tutkituista leikkausliitoksista. Myös erilaisten valutuentojen vaikutuksia tutkittiin. Tutkimuksen 
perusteella esitettiin eri jänneväleille esimerkkirakenteet. Liitteessä A on tutkitun esimerkkirakenteen 
laskelmaraportti, joka on toteutettu työn ohessa tehdyllä Excel-mitoituspohjalla.
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Katriina Ruskeeniemi 
Vähäpäästöisten betonien käyttömahdollisuudet 
korjausrakentamisessa 

Diplomityön tavoite oli tutkia vähäpäästöisten betonien käyttömahdollisuuksia ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämismahdollisuuksia korjausrakentamisessa. Saatu-jen tulosten pohjalta annettiin suosituksia 
betonin hiilidioksidipäästöjen vähentä-miseen korjausrakentamisessa. Aiheen pohjustamiseksi 
tarkasteltiin, miten beto-nin hiilidioksidipäästöt muodostuvat ja millaisilla keinoilla niitä voi 
vähentää. Työ toteutettiin kirjallisuustutkimuksella ja vertailevilla kohdetutkimuksilla. Kohdetut-
kimuksissa tarkasteltiin vähäpäästöisten betonien soveltuvuutta ja päästövähen-nyksiä todellisissa 
korjaustapauksissa.

Kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, että betonin hiilidioksidipäästöjä on mah-dollista alentaa monilla 
keinoilla rakenteen elinkaaren eri vaiheissa. Sementin val-mistuksesta aiheutuu suuri osa betonin 
valmistuksen päästöistä, joten tehokkaim-mat vähennyskeinot kohdistuvat sementin päästöjen 
alentamiseen. Elinkaaren tuotevaiheessa päästöjä voi vähentää alentamalla erityisesti sementin 
valmistus-prosessiin liittyviä päästöjä tai korvaamalla sementtiä vähäpäästöisemmillä seosai-neilla. 
Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa päästöjä on mahdollista alentaa erilai-silla materiaalivalinnoilla 
ja rakenneratkaisuilla, kuten valitsemalla vähäpäästöisiä betonilaatuja tai parantamalla 
materiaalitehokkuutta.

Kohdetutkimuksissa verrattiin vähäpäästöisen betonin ja tavanomaisen betonin käyttöä 
ja hiilidioksidipäästöjä valituissa tapauksissa. Vähäpäästöiset betoniseok-set perustettiin 
masuunikuonalla seostettuun Kolmossementtiin, jota verrattiin lie-vemmin seostetulla Oiva-
sementillä tehtyihin betoniseoksiin. Tutkimuksissa todet-tiin, että masuunikuonalla seostettu 
Kolmossementti soveltuu hyvin moniin erilai-siin betonikorjauskohteisiin, kunhan huomioidaan 
huolellisemman jälkihoidon tarve sekä lisäaineisiin mahdollisesti liittyvät rajoitukset. Tällöin voidaan 
saavuttaa jopa 30 % päästövähennykset Oiva-sementtiin verrattuna.

Tulevaisuudessa kierrätyspohjaisten seosaineiden, kuten masuunikuonan saa-tavuus ei 
kuitenkaan tule riittämään kasvavaan kysyntään, joten muiden päästövä-hennyskeinojen merkitys 
korostuu. Tällöin betoniteollisuuden päästöjen vähentä-misessä tullaan tukeutumaan erityisesti 
vähäpäästöisten valmistusprosessien ke-hittämiseen. Rajoitetusti saatavilla olevien seosaineiden 
käyttö kannattaa kohdis-taa kohteisiin, joissa niiden käytöstä saadaan poikkeuksellista etua.
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