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PEIKKO TUO ENSIMMÄISENÄ YRITYKSENÄ MARKKINOILLE MAANJÄRISTYKSEN KESTÄVÄT 
BETONIELEMENTTIPILARIEN PULTTILIITOKSET  
 
Peikko kehitti ja toi markkinoille betonielementtipilarien pulttiliitoksen 1980-luvulla. Tätä liitostyyppiä ja siihen liittyviä 
suunnittelutyökaluja on kehitetty voimakkaasti viimeisten 30 vuoden aikana. Tämä kehitystyö huipentuu nyt Peikon 
uuteen testattuun ja luotettavaan betonielementtipilarien pulttiliitokseen, jota voidaan käyttää maanjäristysalueilla ja joka 
täyttää nykyisten suunnittelustandardien vaatimukset.  
 
Seismisen suunnittelun tärkein tavoite on varmistaa, että rakennus kestää maanjäristyksen sortumatta. Useimmiten 
ongelma ratkaistaan kasvattamalla rakenteiden turvamarginaalia. Tämän vuoksi pilariliitokset ovat usein ylisuunniteltuja 
ja ylisuuria, mikä ei ole käytännöllistä. Peikon HPKM®/HPM®-EQ-liitos sen sijaan voidaan suunnitella pilarin kestävyyden 
mukaiseksi, koska liitoksessa hyödynnetään ankkurointipultin muodonmuutoskykyä maanjäristyskuormituksessa. Näin 
voidaan tehdä hoikempia pilareita ja säästää merkittäviä määriä betonia. 10 senttimetrin vähennys pilarin leveydessä 
vähentää 28 prosenttia tarvittavan betonin määrää. 
 
Italialainen Politecnico di Milano suoritti Peikon toimeksiannosta laajan testiohjelman, jossa se arvioi ja tutki 
teräsbetonielementtien ja paikallavalettujen koekappaleiden suorituskykyä toistuvassa rasituksessa. Tässä 
tutkimuksessa Peikon pilariliitos osoittautui riittävän sitkeäksi ja energiaa sitovaksi, jotta sitä voidaan käyttää 
maanjäristyskohteissa.  
 
”Uuden energiaa sitovan pilariliitoksemme ansiosta betonielementtejä voidaan hyödyntää täysin myös 
maanjäristysalueilla ilman, että rakenteista tulee tarpeettoman raskaita ja liitoksista suuria. Käytännössä se mahdollistaa 
turvalliset avoimet tilat ja arkkitehtonisesti kauniit rakenteet elementtirakenteisesti toteutettuina”, sanoo Peikko Group 
Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen. 
 
 
Lisätietoja:  
Topi Paananen, toimitusjohtaja, Peikko Group Oy,  
puh. 050 384 3001, sähköposti: topi.paananen@peikko.com  
 
Taru Leinonen, tuotekehitysjohtaja, Peikko Group Oy 
puh. 044 7123 591, sähköposti: taru.leinonen@peikko.com  
 
Jakelu:  
Keskeinen media, Peikon internetsivut 
 
Lisätietoa Peikon seismisestä pilariliitoksesta internet-sivuiltamme osoitteessa www.peikko.com/seismic.  
 
Peikko Group lyhyesti: 
Peikko Group Oy on johtava maailmanlaajuinen betonirakenteiden liitostekniikkaan ja liittorakenteisiin keskittyvä yritys. 
Peikon innovatiiviset ratkaisut tekevät asiakkaiden rakennusprosessista helpomman, nopeamman ja turvallisemman. 
Peikolla on tytäryhtiöt 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-
Amerikassa ja tuotantoa 9 maassa ympäri maailmaa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. Peikko 
Groupin laskutus vuonna 2016 oli 173 miljoonaa euroa. Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyhtiö ja sen 
palveluksessa on yli 1 400 ammattilaista. Lisätietoja: www.peikko.com. 
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