
Copyright Helin & Co / Voima Graphics
Arkkitehti Helin & Co

Sweco Rakennetekniikka Oy.
KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, 
CASE REDI

1



Työmaa 10.8.2016 web-liittymästä
Haastavuus näkyy jo tästä

2



Näkymiä Tekla suunnittelumallista

Copyright SRV/
Helin & Co/ 
VoimaGraphics

3



Copyright SRV/
Helin & Co/ 
VoimaGraphics

Näkymiä Tekla suunnittelumallista

4

Talvi 2016 tilanne



Pääasialliset rakenneratkaisut

Liikekeskuksen osalla pääosin pitkät teräspalkit 
ja ontelolaatastot.
Julkisivut pääosin kevyitä.

Torneissa runkona paikallavaletut tasot ja 
elementti- / paikallavaluseinät.
Julkisivut ovat kevyitä rakenteita ja rakennusten 
korkeus ja tuulinen sijainti aiheuttaa kovia 
haasteita tiiviyden suunnittelulle ja toteutukselle.
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Organisaatio rakennesuunnittelussa
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50

100

Name Tower 88, 
residential building

Kalasatama 
Center

Hotel Sas
Radisson

Tampere 
Tower Hotel

Panorama
Tower

DNB NOR
headquarters

Leppävaara 
residential  
tower

City Dubai Helsinki Tallinn Tampere Espoo Oslo Espoo

Country UAE Finland Estonia Finland Finland Norway Finland

Discipline Structural
Engineering

Structural
Engineering

Structural 
Engineering

Structural 
Engineering

3.rd party 
inspection 
of Structural 
Engineering

Structural
Engineering
Of steel
structures

Structural 
Engineering

Status Concept design Design, partly
built

Built Built Built Built Built

Built - 2015-2021 1999 2012-2014 2006-2008 2009-2011 2007-2010

Floors 39 34 25 25 17 17 21

Height (m) 142 136 90/115 87,5 73 72 70

Muutama referenssi
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x)   http://skyscraperpage.com/diagrams/search/

Swecon Saksan toimistojen kohteita korkeasta 
rakentamisesta, yhteistyö hyvässä vauhdissa

8



Rakenteiden mitoituksen lisähaasteet torneissa
Korkeita rakennuksia mitoitettaessa tulee vastaan paljon 
lisähaasteita ”normaaliin” mitoitukseen verrattuna, case REDI:
• Rakennusten huojunta ja liikevarat liikuntasaumoissa
• Tuulikuormien määrittely, tässä tuulitunnelikokeet
• Rakentamisen vaiheistuksen huomioon ottaminen rakenteiden 

mitoituksessa
• Tornin keskiosa ydinkuilun varassa ja reunat alaosasta 

liittopilareiden (läpimitta metrin luokkaa) varassa
• Erilaiset rakennesysteemit liikekeskuksessa ja torneissa
• Todella suuret kuormat tornien joissakin liitoksissa >20MN
• Stabiliteetin suunnittelu todella haastavaa
• Suurten kuormien takia raudoitukset paikoin erittäin tiheitä
• Metro kulkee kohteen läpi myös rakentamisen aikana
• Suunnitelmamuutokset torneissa vaikuttavat perustuksiin asti, 

osattava jotenkin varautua

Seuraavassa muutama tavanomaisesta poikkeava 
mitoitusesimerkki.
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Tuulikuormat tuulitunnelikokeilla REDI:ssä
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Tuulitunnelikokeissa REDI:ssä suuremmat 
vääntömomentit ja hiukan pienemmät vaakavoimat 
kuin suoraan eurokoodin mukaan laskien.



Värähtely ja siirtymät torneissa
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Värähtely ja siirtymät torneissa

ISO 10137:2007

Kiihtyvyysarvoja verrataan 
hyväksyttäviin arvoihin.
Tässä esimerkissä arvot 
ovat hyväksyttäviä.
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Vaiheittaisen rakentamisen vaikutus 
pystysuoriin painumiin
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Laajat rakennusfysikaaliset analyysit lämpö-
ja kosteuskentistä
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Ulkoseinärakenteen 
tiiveys testataan 
myös laboratoriossa.

VJ1



Erittäin raskaasti kuormitettujen pilariliitosten 
mitoitus

Kuormaa liitoksissa on välitettävä jopa >20MN ja käytettävissä oleva tila on 
rajallinen.
Tavanomaiset menetelmät eivät tarjoa riittävää varmuutta => käytettävä 
kehittyneitä ohjelmia, joilla pystytään luotettavasti analysoimaan betonin ja 
teräksen yhteisvaikutusta.
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Raskaasti raudoitettujen rakenteiden 
suunnittelu

Esimerkkinä yksi jäykistävä kuuilu. Suurista voimista johtuen on paljon 
raskaasti raudoitettuja rakenteita.

16



Raskaasti raudoitettujen rakenteiden 
suunnittelu

Rakenteen analyysi:
• Voimasuureet ja muodonmuutokset on laskettu useilla eri ohjelmilla
• Mitoitus on tehty useilla eri tavoilla ja tuloksia on verrattu keskenään 

riittävän varmuuden saavuttamiseksi
• Rakenteen jännittäminen tuo lisähaastetta mitoitukseen
• Esimerkiksi vasemmassa kuvassa pahimmillaan on rakenteessa vetoa 

>1MN/m (punaiset kohdat) ja voimat on siirrettävä luotettavasti 
rakenneosasta toiseen ja lopulta peruskallioon 
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Vinot pilarit raskaasti kuormitettuina => 
suuret vaakavoimat

Osa liikekeskuksen pilareista on vinossa asennossa, lisähaastetta 
suunnitteluun ja rakentamiseen.
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