
ARVIOINTITODISTUS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
JÄÄHALLIN RAKENTEELLISEN TURVALLISUUDEN TARKASTELU

1. TEHTÄVÄ

Pöyry Finland Oy on tehnyt ”Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen
turvallisuuden arvioinnissa (300/2015)” mukaisen tarkastelun, joka sisältää
kuntokatselmuksen (LIITE 1) ja laskennallisen tarkastelun (LIITE 2).
Kestävyystarkastelun kohteena ovat  jäähallin kattoristikkorakenteet.
Kattoristikkorakenteena on vetotangollinen kolminivelkattotuoli, minkä
liimapuurakenteiset yläpaarteet on jäykistety alapuolisilla sekundääriristikoilla.

2. TAUSTA

Jäähallin rakennustekninen historia:
- Rakennettu vuonna 1972
- Laajennus ja kattorakenteiden uusiminen 1982-1983
- Peruskorjaus ja laajennus 2004
- Kuntoselvitys 2007
- Koekuormitus 2008
Koekuormituslausunnon yhteydessä suositeltiin rakenteille tarkastus 10
vuoden välein.

3. TULOKSET

Kattoristikon analysoinnissa on käytetty Autodesk Robot Analysis Professional
2015 ohjelmaa. Ristikot on mitoitettu seuraamusluokassa CC3.  Laskelmat on
tehty alla mainituilla lumikuormilla:

· Nykynormien mukainen lumikuorma 2,2 kN/m2

· Koekuormituksen perusteella määritetyllä lumikuormalla 1,5 kN/m2

· Maksimi lumikuorma 1,3 kN/m2, minkä vaurioitumaton rakenne kestää

· Vaurioituneen rakenteen kestävyyttä vastaava lumikuorma 0,56 kN/m2
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Ristikon palotilanteen kestävyys on tarkasteltu 30 min standardipalolle.
Puurakenteilla on riittävä palonkesto. Vetotankojen palonkestoaika on 12 min
1,5 kN/m2 lumikuormalla. Palotilannetta ei ole analysoitu paikallisella
palokuormalla.

Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty kattoristikon käyttöasteet ja taipumat eri
lumikuorman arvoilla liimapuurakenteisen yläpaarteen ehjällä
poikkileikkauksella. Katolle sallittava maksimilumikuorma on 1,3 kN/m2. Tällä
kuormalla sekä liimapuupalkin että vetotankojen käyttöaste on 99 %.

Taulukko 1. Ristikon puurakenteiden käyttöasteet eri tapauksille ehjällä poikkileikkauksella

Taulukko 2. Ristikon vetotankojen käyttöasteet eri tapauksille ehjällä poikkileikkauksella

Kattoristikon kestävyyttä on myös analysoitu huomiomalla yläpaarteen
halkeamien vaikutus kapasiteettiin. Laskelma on tehty poikkileikkaukselle,
missä kuntoarvion perusteella  halkeamasyvyydeksi on otaksuttu 40 mm. Tällä
leikkauskapasiteetin heikentymisellä tehty laskelma osoittaa, että
ristikkorakenne kestää lumikuormaa 0,56 kN/m2. Tarkemman vaurioasteen
laajuuden ja vaikuttavuuden puutteen vuoksi laskennassa on käytetty
varmuuskerrointa 1.5. Taulukossa 3 on esitetty käyttöasteet ja taipumat eri
lumikuorman arvoilla vaurioituneella poikkileikkauksella,

 Taulukko 3. Ristikon vaurioituneen yläpaarteen käyttöasteet eri tapauksille
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4. ARVIONTILAUSUNTO

Vuoden 2008 koekuormituksen ja tehtyjen kuntoarvioiden ja rakennelaskelmi-
en perusteella ei ole havaittu välitöntä rakenteen sortumavaaraa.

Vetotangot eivät täytä paloluokan R30 vaatimuksia standardipalotarkastelun
perusteella.

Koekuormituksen ja rakennelaskelmin perusteella hallin lumikuormaa tulee ra-
jata 1,3 kN/m2, mikäli rakenteen halkeamat eivät vaikuta rakenteen kantavuu-
teen.

Rakenteen vaurioiden vaikutus rakenteen kestävyydelle tulee selvittää tar-
kemmin analysoimalla halkeamien vaikutusta ja liukutuen toimintaa. Lisäksi
suositellaan uusimaan rakenteen koekuormitus. Ennen kuin edellä mainituin
toimenpitein on varmistettu rakenteen kestävyys 1,3 kN/m2 lumikuormalle ra-
jataan lumikuorma arvoon 0,6 kN/m2.

5. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

5.1 Palotilanteen jatkoanalysointi ja palosuojaukset

Standardipalolaskelma osoittaa, että vetotankojen palonkestoaika on 12 min.
Palotilanteen tarkemmaksi analysoimiseksi esitetään teetettäväksi palotekni-
sellä konsultilla palolaskelmaa (palosimulointi), missä otetaan huomioon todel-
liset palokuormat ja niiden vaikutus vetotankojen lämpötiloihin. Ilman tätä tar-
kempaa tarkastelua kaikki vetotangot on palosuojattava paloluokkaan R30.

5.2 Normien mukainen lumikuorma 2,2 kN/m2

Nykyisen kattoristikkorakenteen kapasiteetin lisääminen siten, että rakenne
kestäisi normien mukaisen lumikuorman 2,2 kN/m2, edellyttää sekä yläpaar-
teen vahvistamista ja vetotankojen vaihtamista tai lisäämistä. Tässä tapauk-
sessa edullisempi vaihtoehto lienee koko kattorakenteen uusiminen.

5.3 Sallittu lumikuorma 1,3 kN/m2

Kattoristikot kestävät lumikuorman 1,3 kN/m2 yläpaarteen ehjällä poikkileikka-
uksella. Jokaisen ristikon kunto tulee tarkistaa ja todeta esiintyykö sellaisia
halkeamia, mitkä vaikuttavat alentavasti puurakenteen kapasiteettiin. Kapasi-
teettiä alentavat halkeamat voidaan korjata joko epoksi-injektoinnilla tai vahvi-
kelevyillä/palkeilla paarteen molemmin puolin samalla varmistaen, että veto-
tankojen kapasiteetti on vahvistuksen jälkeen isompi kuin puurakenteen
kapasiteetti.
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Suositellaan käytettävän esimerkiksi VTT:n palveluja halkeamien vaikuttavuu-
den arviointiin ja koekuormituksen uusimista, jolla varmistetaan rakenteen to-
dellinen kestävyys vauriot huomioiden.

Eteläpuolen pilarien toimivuus on varmistettava. Valokuvien perusteella risti-
kon liukumista tuella ei ole tapahtunut. Tämän vuoksi pilarin alapää pitää tar-
kistaa. Tuen tulee toimia suunnitelmien olettamusten mukaisesti tai liu’un toi-
mittamattomuuden vaikutus kestävyydelle pitää analysoida laskelmin.

Ennen edellä mainittuja tarkistuksia ja korjauksia kattorakenteelle voidaan hy-
väksyä lumikuormaksi 0,6 kN/m2, joka vastaa Suomen ympäristökeskuksen
mukaan maksimitiheyksisen lumen paksuutta 150 mm.

Lumikuorman ylärajan seurantaan suositellaan siirtymien tarkkailua laserlait-
teiden avulla.
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Liitteet: Liite 1: Kuntokatselmus
Liite 2: Rakennelaskelmat


