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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aiheena on useasta materiaalista rakennetun rakennuksen jäykistys. Ra-

kennuksen jäykistyksen tehtävänä on siirtää siihen kohdistuvien vaakakuormitusten ai-

heuttamat rasitukset vaakarakenteiden kautta pystyrakenteille. Pystyrakenteilta kuormat 

siirtyvät eteenpäin perustuksiin. 

Opinnäytetyössä käytetään esimerkkikohteena todellista rakennusta mikä on yksikerrok-

sinen ja pohjaltaan kaareva. Aihe on saatu Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:ltä ja työ on 

tehty yrityksen toimistolla Leppävaarassa. Opinnäytetyön aihe on rajattu kohteen käytön 

aikaiseen jäykistykseen. Opinnäytetyössä jäykistystä tutkitaan statiikan periaatteiden 

mukaan. Erityiskysymyksiä kuten dynaamisia kuormia tai työnaikaista jäykistystä ei kä-

sitellä. Opinnäytetyössä käydään läpi erilaiset jäykistysmenetelmät, rakennuksen jäykis-

tykseen vaikuttavat kuormat sekä niiden laskenta. Lisäksi työssä käsitellään rakenne-

osien jäykistyksen laskentaa ja esitellään niihin liittyviä detaljeja.  

Opinnäytetyön tavoite on saada selkeä suunnitteluohje jäykistyksen laskemiselle, kun 

rungossa käytetään useita erilaisia materiaaleja. Lisäksi saadaan esimerkkikohteen jäy-

kistyslaskelmat ja detaljit. 

2 Rakennuksen jäykistyksen periaatteet 

Rakennuksen jäykistyksen määrittäminen on tärkeä osa rakenteiden suunnittelua. Run-

gon jäykkyyteen tarvitaan pysty- ja vaakarakenteita. Rakenteiden sijainnit ja dimensiot 

valitaan sopiviksi rakennuksen mukaan. Rakennusrunko on stabiili, kun siihen vaikutta-

vat kuormitukset saadaan vietyä perustuksille hallitusti. Lisäksi rungolla on oltava riittävä 

varmuus liukumista ja kaatumista vastaan sekä rungon muodonmuutosten on pysyttävä 

sallituissa rajoissa.  [1, s.510-511.] 
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Jäykistykseen kuuluu seuraavia päävaiheita: 

 rakennuksen pystykuormien ja niitä kantavien rakenteiden määrittely 

 rakennuksen vaakakuormien ja niitä kantavien rakenteiden määrittely 

 laskennan rakennemallien, ts. staattisten mallien, määrittely 

 voimasuureiden laskenta, jotka vaikuttavat rakenteisiin 

 rakenteiden ja liitosten mitoitus kyseisille voimille 

 perustusten mitoitus pystykuormille ja jäykistyksestä tuleville voimille.  

Jäykistys koostuu kahdesta osasta: koko rakennuksen jäykistyksestä ja yksittäisen ra-

kenteen muodostamasta sisäisestä jäykistyksestä. Koko rakennuksen jäykistyksen 

suunnittelussa huolehditaan siitä, että siihen kohdistuvista vaakavoimista syntyvät rasi-

tukset siirtyvät pystyrakenteille ja siitä perustuksille. Lisäksi tulee muistaa sekä rakenta-

misen aikainen, että käytön aikainen jäykistys. Rakennejärjestelmän tulee kestää vaa-

kakuormia ja pystykuormista johtuvia vaakakuormien rasituksia ilman stabiiliuden mene-

tystä. Kuvassa 1 on esitetty kuormien jakautumisen periaate. [2, s.9-12.] 

 

 

Kuva 1. Kuormien jakautuminen [3.] 

Yksittäiset rakennusosien nurjahtaminen tai kiepahtaminen eli stabiliteetin menetys on 

estettävä. Tämä voidaan estää rakenneosan jäykistyksellä. Yksittäistä rakennetta jäy-
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kistämällä voidaan jäykistää sitomalla ne toisiinsa esimerkiksi ruoteilla, levyllä ja vinosi-

teillä.  Rakenteen on kestettävä myös sille tulevat rasitukset ja muodonmuutokset riittä-

vällä varmuudella. Rasituksia syntyy ulkoisista kuormituksista ja lisärasituksista, mitkä 

tulevat koko rakenteen geometrisestä epätäydellisyydestä. Pystykuormien aiheuttamat 

lisävaakavoimat voivat muodostua mm. mittapoikkeamista asennusvaiheessa tai loppu-

tilanteessa. [2, s.12-13.] 

Jäykistysjärjestelmien osien täytyy säilyttää kapasiteettinsa kaikissa kuormitustapauk-

sissa. Lisäksi rakennuksen ja sen osien muodonmuutosten sekä siirtymien tulisi olla riit-

tävän pieniä, etteivät ne aiheuta haittoja rakennuksen turvallisuudelle tai sen käytölle. 

Rakenteiden staattinen tasapaino tulee olla riittävä, jotta se ei kaatuisi. Mitoituksessa 

huomioidaan jatkuva sortuma sitomalla rakenneosat toisiinsa niin, että yhden raken-

nusosan sortuma ei aiheuta kokonaisen rakennuksen sortumaa. Jatkuvan sortuman es-

tämisestä on omat määräykset eurokoodeissa. [4.] 

2.1 Erilaiset jäykistysmenetelmät 

Rakennus voidaan jäykistää monella erilaisella menetelmällä. Rakennuksen jäykistys-

menetelmän valintaan vaikuttaa useita eri tekijöitä. Menetelmän valintaan liittyvät muun 

muassa rakennuksen muoto, mittasuhteet, kustannustehokkuus sekä käyttötarkoitus. 

Kaikissa jäykistystavoissa tärkeintä on, että tasojen vaakarakenteet siirtävät vaakakuor-

mat jäykistäville pystyrakenteille. [4.] 

2.1.1 Mastojäykistys 

Mastojäykistyksessä jäykistävät rakenteet ovat kiinnitettyinä alapäästä jäykästi, kuten 

ulokepalkki. Tällöin vaakarakenteet siirtävät vaakakuormista aiheutuvat rasitukset näille 

niin sanotuille ulokepalkeille. Muut rakenteet on kiinnitetty nivelliitoksin. [4.] 

Mastojäykistys voidaan jakaa kahteen eri jäykistystapaan: pilarijäykistys ja seinäjäykis-

tys. Mastopilarijäykistyksessä mastopilari on kiinnitetty jäykästi alapäästä anturaan ja 

vaakakuormat siirretään pilarille ulkoseinien välityksellä sekä vaakatasossa olevien ra-

kenteiden kautta. Nämä rasitukset pilari siirtää perustuksille. Pilarimastot soveltuvat 1-3 
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kerroksisiin rakennuksiin ja rakennuksen maksimikorkeus on yleensä noin 12 metriä. Mi-

käli korkeus on liian suuri, mastopilareiden poikkileikkausmittaa joudutaan kasvattamaan 

liian suureksi, jolloin siitä aiheutuu lisäkustannuksia ja siirtymien hallitsemisesta voi tulla 

hankalaa. Kuvassa 2 on esitetty mastopilarijäykistyksen periaate. [4.] 

 

Kuva 2. Mastopilarijäykistys [4.] 

Mastoseinäjäykistyksessä jäykkinä levyinä olevat tasot siirtävät vaakakuormat masto-

seinille, jotka toimivat ulokepalkkeina. Mastoseinät suositellaan sijoitettavan symmetri-

sesti rakennukseen niin että seiniin saadaan riittävät pystykuormat ja mastoseinä on pu-

ristettu kaikissa kuormitustapauksissa. Mikäli mastoseinään syntyy vetoa, tulee vetovoi-

mat siirtää maapohjaan tai kallioon esimerkiksi ankkureilla. Mastoseinää jälkijännittä-

mällä voidaan tarvittaessa saada pienennettyä seinän halkeilua ja muodonmuutoksia 

sekä muutettua vedetty rakenne puristetuksi. [4.] 

Seinämastot voidaan koota seinäelementeistä. Niiden vaaka- ja pystysaumaliitokset py-

ritään mitoittamaan niin että ne siirtävät rasituksia yhtenäisen rakenteen tavoin. Element-

tien saumojen välistä vaakasuoraa leikkausvoimaa voidaan siirtää käyttäen esimerkiksi 

pintojen välistä kitkaa tai muuta liitostekniikka. Pitkiin mastoseiniin voi joutua tekemään 

pystysuuntaisen sauman liian suuren elementin koon vuoksi. Mastoseinien jäykkyydet 

tulee laskea todellisilla jäykkyyksillä ottaen huomioon seinässä olevat aukot, kuten ovet 

ja ikkunat. Kyseinen järjestelmä soveltuu korkeisiin rakennuksiin. Kuvassa 3 on havain-

nollistettu mastoseinäjäykistyksen periaate. [4.] 
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Kuva 3. Mastoseinäjäykistyksen periaate [4.] 

2.1.2 Levyjäykistys 

Levyjäykistyksen avulla voidaan siirtää vaakakuormia perustuksille rakennuksen seinien 

ja katon levyjen avulla. Rakennuksen ulko- ja sisäseinät voivat muodostaa monia yhte-

näisiä jäykistyskenttiä. Jäykistys voidaan tehdä myös julkisivulevyjen avulla. Kuvassa 4 

on esitetty levyjäykistyksen periaate. [5.] [6, s.9-10.] 

Levyjäykistyksessä rungon aukkoihin lisätään levyjä, jotka jäykistävät rakenteen. Taso-

rakenteet jakavat vaakakuormat jäykistävien levyjen sijainnin ja jäykkyyden mukaan. Le-

vyseinien sijoittaminen rakennukseen on melko vapaata, mutta on otettava huomioon, 

että levyille tulevien kuormitusten on siirryttävä muiden rakenteiden avulla perustuksiin. 

[4.] 

Levyjen tulee olla asetettuina kerroksien välillä päällekkäin. Mikäli levyt eivät ole päällek-

käin, joudutaan vaakasuuntaisia leikkausvoimia siirtämään tasossa ja se aiheuttaa vai-

keuksia liitosratkaisuja suunniteltaessa. [4.] 

Levyjä sijoitetaan rungon molemmille puolille ja niitä on oltava vähintään kolme kappa-

letta. Tavallisesti levyjäykistystä käytetään kerrostaloihin, missä väliseinät ja kantavat 

ulkoseinät toimivat jäykistävinä rakenteina. [4.] 
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Kuva 4. Esimerkki levyjäykistyksestä ulko- tai väliseinässä [3.] 

Yläpohjan levyjäykistyksessä levyn tarkoitus on siirtää vaakavoima edelleen rakennuk-

sen jäykistäville seinille ja siitä perustuksille. Tätä jäykistystapaa käytetään muun mu-

assa rakennuksiin, joiden leveyden ja pituuden välinen suhde on melko suuri. [6, s.9-10.] 

2.1.3 Kehäjäykistys 

Kehäjäykistystä voidaan kutsua myös nimellä nurkkajäykistys ja kyseistä tapaa käyte-

tään enemmän ulkomailla kuin Suomessa. Kehäjäykistyksessä useita mastoja sidotaan 

yhdeksi rakenteeksi palkkirakenteilla. Tällöin mastojen ja palkkirakenteiden välille muo-

dostetaan momenttijäykkä liitos. Pilari-palkkijärjestelmän korkeus on yleensä 1-4 ker-

rosta. Kehäjäykistyksen rungon etuna on vapaa runko ilman vinositeitä. Lisäksi järjes-

telmä antaa monipuoliset tilankäyttömahdollisuudet, kun tilaa rajoittavat jäykistävät sei-

nät puuttuvat. Rakenteellisesti hyvänä puolena kehäjäykistyksessä on rasitusten ja si-

vuttaisjäykkyyden jakautuminen tasaisesti koko rungolle. Toisinaan järjestelmä kerää 

alimpien kerroksien sauvojen nurkkiin suuren taivutusmomentin. Kuvassa 5 on esitetty 

kehäjäykistyksen periaate. [6, s.10.] [7, s.11.] [1, s.513.] [5.] 
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Perustuksiin kiinnitetyt pilarit ovat joko nivellellisesti tai jäykästi kiinnitettyjä perustuksiin 

ja toimivat vaakakuormien rasituksia vastaan kehinä. Kehien jäykät tai osittain jäykät 

nurkat vastaanottavat vaakakuormien rasitukset pilarien ja palkkien taivutusrasituksena. 

Kehäjäykistyksessä siirtymien hallinta voi olla haastavaa. [4.] 

 

Kuva 5. Kehäjäykistyksen periaate [4.] 

2.1.4 Ristikkojäykistys 

Ristikkojäykistys toimii samalla periaatteella kuin levyjäykistys, mutta levyt on korvattu 

veto- tai/ja puristussauvoilla. Järjestelmä voidaan toteuttaa kahdella periaatteella: jäykis-

tysristikko on pystykuormia kantava rakenne tai että ristikko on ihan erillinen rakenne. 

Kun ristikko on osa pystykuormia kantava rakenne, voidaan ristikon alapaarteina käyttää 

esimerkiksi pilareita ja ristikon diagonaaleja. Ristikon paarteet vastaanottavat vaaka-

kuormituksen momentin, josta seuraa lisänormaalivoima. Kyseinen voima tulee huomi-

oida rakenneosien mitoituksessa. Lisäksi kantavan jäykistysristikon sauvoille voi syntyä 

lisäkuormituksia, jotka tulee huomioida. Kyseisiä lisäkuormituksia voi tulla ristikkotyy-

pistä riippuen vaakarakenteiden painumisesta tai erilaisten materiaalien takia. Kuvassa 

6 on esitetty ristikkojäykistyksen periaate. [4.] 
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Erillisessä jäykistysristikkorakenteessa kantava pystyrunko on erotettu jäykistysristi-

koista. Yleensä silloin ristikko on sijoitettu rakenteen ulkopuolelle erilliseen kokonaisuu-

teen. Ristikolle siirtyvät pystykuormat ovat tällöin hyvin pieniä ja se edellyttää ankkuroin-

tia. [4.] 

Ristikossa käytettävät vinosauvat voidaan mitoittaa veto- ja puristusrasituksille. Vetosau-

vat ovat useimmissa tapauksissa terästä. Vetoa vastaanottavat terässauvat asetetaan 

tavallisesti ristikkäin, jolloin toinen sauva vaikuttaa vedettynä tietylle vaakakuormalle ja 

toinen päinvastoin. Jäykistysristikot voidaan sijoittaa eri kerroksissa samoille kohdille. 

Tällöin muodostuu yhtenäisiä jäykistysvyöhykkeitä, jolloin rakenteellinen analysointi yk-

sinkertaistuu. [7, s.11.] [3, s.20.]  

 

Kuva 6. Ristikkojäykistyksen periaate [5.] 

3 Vaakakuormat 

Jäykistyksessä lasketaan kuormia ja suunnitellaan rakenteet ja liitokset niin, että ne kes-

tävät niille tulevat kuormat. Laskelmissa huomioidaan vaakakuormia sekä pystykuormia.  

Vaakakuormat muodostuvat ulkoisista vaakakuormista ja pystykuormien epäkeskisyyk-
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sistä aiheutuvat vaakakuormat. Ulkoisia vaakakuormia ovat muun muassa tuuli, nostu-

rien jarruvoima ja pakkovoimat. Erilaisia kuormia syntyy myös materiaalien muodonmuu-

toksista kuten ympäristön lämpötilavaihteluista, kosteudesta, pakkoliikkeistä, tukien pai-

numisesta, jne. [2, s.13.] 

Vaakavoiman komponentit jaetaan koordinaatin suuntaisille jäykistäville rakenteille. Vaa-

kakuormitukset siirtyvät jäykistäville seinille niiden jäykkyyksien suhteen. Rasitusten 

suuruudet jäykistäville rakenteille johtuvat niiden muodosta ja sijainnista rakennuksen 

kiertokeskiön suhteen.  [1, s.514.] [4.] 

3.1 Tuuli 

Kun rakennuksen jäykistystä tarkastellaan vakavuustarkastelussa tai lasketaan jäykistä-

ville rakenteille tulevia voimasuureita, tulee seiniin ja kattoon vaikuttava tuulikuorma 

määrittää. Kuvissa 7 ja 8 on esitetty rakennukseen kohdistuvan tuulen vaikutus. 

Kuva 7. Rakennukseen kohdistuvat tuulikuormat. Positiivinen merkki osoittaa painetta ja nega-
tiivinen merkki imua [2, s.14.] 
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Kuva 8. Rakenteisiin kohdistuva paine [8, s.139.] 

Tuulen puoleiselle seinälle syntyy painetta ja tuulelta suojassa sekä tuulen suuntaisille 

seinille imua. Tuulen tulosuunnassa tulevalle katon lappeelle tulee painetta. Vastakkai-

selle katon lappeelle muodostuu kaltevuudesta riippuen painetta tai imua. [3, s.15.] 

Tuulikuormat voidaan määrittää kahdella menetelmällä, painekertoimien avulla tai voi-

mamenetelmällä. Lisäksi tuulikuormia laskiessa huomioidaan rakenteiden aerodynaami-

sia ominaisuuksia kuvaavia kertoimia valitun laskentamenetelmän mukaan. Painekertoi-

mia käytetään yleensä rakenteiden mitoitukseen ja voimakertoimia rakennuksen stabii-

liuden mitoitukseen. Erilaiset kertoimet ovat: [8, s.146.] 

 sisä- ja ulkopuolisen paineen kertoimet cpi ja cpe 

 voimakertoimet cf 

 kitkakertoimet cfr 

 nettopainokertoimet, jotka ovat sisä- ja ulkopuolisen paineen yhteisvaiku-
tuksesta aiheutuvia kertoimia. 

Painekertoimiin kuuluu ulkopuolisen paineen ja sisäpuolisen paineen keroimet. Kertoi-

mien avulla saadaan tuulen vaikutus rakennuksen ulko- ja sisäpintoihin. Ulkopuolisen 

paineen kertoimet ositetaan rakennekokonaisuuden ja yksityiskohtien painekertoimiin. 

Rakenneyksityiskohtien kertoimia käytetään painekertoimina, kun vaikuttavan pinnan 
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pinta-ala on enintään 1 m2. Rakennekokonaisuuden kertoimia käytetään pinta-alan ol-

lessa yli 10 m2. Pinta-alojen 1 m2 ≤ A ≤ 10 m2 mukaan käytetään kertoimia cpe1 ja cpe10. 

Näiden arvot saadaan taulukosta 1. Seiniin kohdistuvien tuulikuormien vyöhykejako on 

esitetty kuvassa 9. [8, s.147.] 

Taulukko 1. Ulkopuolisen paineen kertoimet suorakulmaisen rakennuksen pystysuorille seinille 
[8, s.150.] 

 

Kuva 9. Vyöhykekaavio pystyseinille [8, s.150.] 
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Voimakertoimien avulla saadaan tuulen kokonaisvaikutus rakenteeseen tai rakenne-

osaan. Matalissa rakennuksissa kun korkeus on pienempi kuin leveys, oletetaan tuulen-

paineen arvo vakioksi koko seinän korkeudella. Rakennukseen kohdistuva kokonaistuu-

likuorma Fw lasketaan voimamenetelmän mukaan kaavalla 1 [8, s.140.] 

    𝐹𝑤 =  𝑐𝑠 𝑐𝑑 𝑐𝑓  𝑞𝑝(ℎ)𝐴𝑟𝑒𝑓     (1) 

, missä 

cs koon ja mittasuhteiden vaikutuskerroin 

cd rakennekerroin tuulen puuskan dynaamisesta vaikutuksesta 

cf voimakerroin  

qp(h) nopeuspaine 

Aref tuulikuorman vaikutusala 

Matalissa rakennuksissa, rakennuksen korkeus alle 15 metriä, rakennekertoimille cs ja cd 

voidaan käyttää arvoa 1. Voimakerroin cf taulukon 2 ja kuvan 10 mukaan. Voimakertoi-

men lisäksi tulee laskea tehollinen hoikkuus λ, mikä kertoo rakennuksen sivujen suhteen 

toisiinsa. Tehollisen hoikkuuden määritys kuvan 11 mukaan. [8, s.121.] [8, s.136.] 

Taulukko 2. Voimakertoimen cf määrittäminen [8, s.141.] 
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Kuva 10. Sivusuhde d/b määrittäminen [8, s.141.] 

 

 

Kuva 11. Tehollisen hoikkuuden määritys [8, s.140.] 
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3.2 Pystyrakenteiden vinoudesta aiheutuvat kuormat 

Mikäli pystysuoran rakenteen pystykuorman resultantti ei sijaitse poikkileikkauksen pin-

takeskiössä aiheuttaa se rakenteelle lisärasituksia. Pystysuorien rakenteiden vinoudesta 

aiheutuvat lisävaakakuormat lasketaan lyhyelle seinälle kaavalla 2 ja pitkälle seinälle 

kaavalla 3 [9, s.135.] 

                                𝐻𝐵 =
𝑃𝑘

150
    (2) 

, missä 

HB lisävaakavoima rakennuksen lyhyemmän seinän suunnassa 

Pk pystykuorman laskenta-arvo 

 

 𝐻𝐿 =
𝐵

𝐿

𝑃𝑘

150
≥

𝑃𝑘

250
    (3) 

 

, missä 

HL lisävaakavoima rakennuksen pidemmän seinän suunnassa 

Pk pystykuorman laskenta-arvo 

B rakennuksen leveys 

L rakennuksen pituus 

Pystyrakenteiden vinoudesta aiheutuvan lisävaakavoiman laskennassa käytetään katto-

rakenteen painoa tai lumikuormaa ja lisätään se vaakakuorman laskenta-arvoksi. Katto-

rakenteen paino lasketaan kyseisen yläpohjarakenteen materiaalien painoista. Lumi-

kuorma lasketaan kaavalla 4 [8, s.101.] 
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𝑠 = µ𝑖  𝑠𝑘      (4)  

, missä 

s lumikuorma 

µi lumikuorman muotokerroin 

sk maassa olevan lumikuorman ominaisarvo 

Suomessa lumikuorman ominaisarvo maanpinnalla määräytyy rakennuspaikan sijainnin 

mukaan. Ominaisarvot määritetään kuvan 12 mukaisesti.  

 

Kuva 12. Maassa olevan lumen ominaisarvo Suomessa [8, s.98.] 
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Lumen muotokertoimet tulee huomioida, kun katon ulkomuoto voi johtaa lumikuorman 

merkittävään lisäykseen verrattuna vaakatasoisen katon lumikuormaan. Pulpetti-, saha- 

ja harjakattoihin käytettävät muotokertoimet kuvassa 13 ja taulukossa 3. [10, s. 95.] 

Kuva 13. Lumikuorman muotokertoimet [8, s.102.] 

Taulukko 3. Lumikuorman muotokertoimet [8, s.102.] 

 

Erilaisille kattotyypeille on esitetty kuormituskaaviot. Kuvassa 14 esitetty pulpetti- ja har-

jakaton lumikuorman kuormituskaaviot. [8, s.102.] 

 

Kuva 14.  Pulpetti- ja harjakaton lumikuorman kuormituskaaviot [8, s.102.] 
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Lisäksi lumikuorman laskennassa on otettava huomioon kinostuminen. Kinostuminen 

tarkoittaa joko lumen kertymistä korkeampaa rakennuskohdetta vasten tai ylemmältä ka-

tolta tippuvaa lunta alemmalle katolle. Esimerkkikohteen kinostuminen otettiin huomioon, 

mutta koska toisen kerroksen katto ei ole tarpeeksi korkea kinostuminen ei vaikuta kuor-

mien laskentaan. Kinostumisessa tarkastellaan kahta eri tapausta; tuulesta ja liukumasta 

johtuvat tapaukset sekä niiden muotokertoimet.  

4 Jäykistävät rakenteet valitussa kohteessa 

Opinnäytetyössä käytettiin esimerkkikohteena todellista kohdetta. Kohdetta ei mainita 

opinnäytetyössä. Kohde rakennetaan vuonna 2019. Esimerkkikohde on kaksikerroksi-

nen pohjakuvaltaan kaareva rakennus. Ensimmäinen kerros on rakennuksen oleskeluti-

laa. Toinen kerros on IV-konehuone, joka sijaitsee rakennuksen keskiosassa. Raken-

nuksen rungossa on useita eri materiaaleja kuten puuta, teräsbetonia, terästä sekä ke-

vytsora- ja valuharkkoa. Kohde on jaettu neljään eri lohkoon, yhteen kylmään ja kolmeen 

lämpimään lohkoon. Rakennuksessa on kolme liikuntasaumaa. 

Rakennuksen kantavat ulkoseinät ovat suurimmaksi osaksi kevytsoraharkkoa. Harkkoja 

on muurattu koko seinän korkeudelta anturoihin asti. Anturat ovat teräsbetonia. Esimerk-

kikohteen toisen kerroksen alapuolinen ulkoseinä on tehty valuharkoista, jotta se kestäisi 

yllä olevan IV-konehuoneen alueen kuormat. Rakennuksen väestönsuoja on paikallava-

lettu teräsbetonista. Suurin osa kohteen jäykistävistä väliseinistä ovat puurunkoisia le-

vyseiniä, lukuun ottamatta yhtä muurattua valuharkkoseinää. Rakennuksen yläpohjan 

kantava rakenne on naulalevyristikkorakenne. Kaarevuuden takia kohteeseen on jou-

duttu suunnittelemaan useita erilaisia ristikoita eri kohtiin rakennusta. Rakennuksen kes-

kilinjalla kulkee teräspilareita ja palkkeja tukemassa ristikoita.  

5 Alustava rakennuksen jäykistysjärjestelmän toteutusperiaate 

Työn yhtenä vaiheena on todistaa/esittää laskelmilla rakennuksen jäykistys. Jäykistystä 

koskevien dokumenttien tulisi olla tarkastuskelpoisia. Tässä kohteessa jäykistysjärjes-

telmäksi valittiin levyjäykistys. Laskelmilla pystyttiin todistamaan, että levyjäykistys on 
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rakennukselle soveltuva. Jäykistävinä rakenteina toimivat ulkoseinät, osa väliseinistä 

sekä naulalevyristikkorakenteen levytys.  

Ulkoseinissä käytettävä kevytsoraharkko on jäykkä materiaali niiden määrän ja painon 

vuoksi. Lisäksi kevytsoraharkkojen väliin asennetaan raudoitukset toimittajan suunnitte-

luohjeen mukaan. Ulkoseiniä kuormittaa vaakakuormien aiheuttama leikkausvoima ja 

pystykuorma samaan aikaan. Opinnäytetyössä ei esitetä kevytsoraharkkoseinien kapa-

siteetteja vaaka- ja pystykuormille. 

Rakennuksen jäykistystä tarkasteltaessa kohde jaettiin osiin liikuntasaumojen mukaan. 

Liikuntasaumojen tarkoitus on sallia rakenteiden pienet liikkeet liikuntasauman molem-

min puolin. Teoriassa liikuntasaumojen yli ei siirry kuormia muihin rakenteisiin, joten jo-

kainen osa laskettiin erikseen eri taulukoihin. Laskelmissa huomioitiin jokaisen osan eri 

tarpeet, kuten muodot, seinien pituudet ja rakennetyypit. Rakennuksen ulkoseinät ovat 

kantavia ulkoseiniä ja ottavat suurimman osan tuulen aiheuttamasta vaakakuormista. 

Rakennuksen jaettujen osien suhteen jouduttiin tekemään tuuleen liittyviä erikoistapauk-

sia. Rakennuksen keskikohtaan ei tule pituuden suuntaista tuulta, koska siihen vaikuttaa 

vain leveyden suuntainen tuuli. 

Lohkolla C sijaitsevaa väestönsuojaa ei ole tarkasteltu jäykistyksen näkökulmasta. Koh-

teessa on suojausluokan S1 mukainen teräsbetoniväestönsuoja. Väestönsuojan paine-

kuorma on ohjeen RT 92-11173 taulukon 1 mukaan 100 kN/m2. Kyseinen kuormitus on 

yli sata kertaa suurempi kuin tuulesta aiheutuva kuorma samalle pinta-alalle. 

Ristikoiden alapaarre on jäykistetty vanerilevyjen avulla. Vesikattotason jäykistys on jäy-

kistetty naulalevyristikoiden yläpaarteesta 19 mm vesikattovanerilla. Naulalevyristikoi-

den suunnitelmissa ristikoiden sauvat on jäykistettävä naulalevyristikoiden suunnittelijan 

ohjeiden mukaan. Ristikoiden pystyssä pysyminen on varmistettava. Vesikattovanerin 

tasolle tulevat vaakakuormat siirrettävä perustuksiin. Lisäksi ristikoiden nurjahdus tulee 

estää vesikattovanerin avulla. Jokaisen lohkon päädyssä on pukit. Vaakaristikko korvattu 

vanerilla. 
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6 Jäykistyslaskelmat 

Jäykistyslaskelmat aloitettiin piirustusten tekemisellä. Piirustuksien avulla saatiin selville 

jäykistävien seinien pituudet, paksuudet ja sijainnit. Esimerkkirakennuksen pohjapiirus-

tus muokattiin siten että vain kantavat ulkoseinät, jäykistävät väliseinät ja liikuntasaumat 

näkyvät piirustuksessa. Rakennus jaettiin neljään eri lohkoon liikuntasaumojen mukaan 

ja jokainen lohko laskettiin erikseen. Jokaiselle lohkolle asetettiin oma origo sekä x- ja y-

koordinaatisto lohkolle sopivaan kohtaan, yleensä vasempaan alareunaan. Kuvassa 15 

on esitetty esimerkkikohteen pohjapiirustus. Kuvissa 16, 17 ja 18 on esitetty esimerkki-

kohteen lohkojen tarkemmat piirustukset.  

 

 

Kuva 15.  Esimerkkikohteen pohjapiirustus 
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Kuva 16. Osa A2 ja A1 

 

Kuva 17. Osa B 
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Kuva 18. Osa C 

6.1 Kuormitukset 

Seiniin kohdistuvia tuulikuormia ja lisävaakavoimia laskettiin lohkolle asetetun koordi-

naatiston mukaisesti. X-suuntainen tuuli laskettiin x-koordinaatin suuntaan ja y-suuntai-

nen tuuli y-koordinaatin suuntaan rakennuksen osan mukaan. Tuulikuorma laskettiin voi-

mamenetelmällä käyttämällä kaavaa 1. Tarkastelussa laskettiin kahta eri lisävaakavoi-

maa aina x- ja y-suunnassa; oman painon ja lumikuorman aiheuttamat lisävaakavoimat. 

Lisävaakavoimien kuormat lisättiin tuulikuormaan. 
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6.2 Jäykkyydet ja kiertokeskiö 

Kiertokeskiö laskettiin Betonirakenteiden suunnittelu-oppikirjan osan 3 mukaan. Kierto-

keskiö tarkoittaa rakennuksen pistettä, jonka mukaan rakennuksen on mahdollista kier-

tyä. Kiertokeskiö ei tarkoita samaa kuin painopiste. Kiertokeskiö määritetään seinien si-

jainnin ja seinien jäykkyyksien avulla. Jokainen seinä tarkastellaan erikseen x-ja y-suun-

nassa. Seinien jäykkyyksien laskentaan tarvitaan seinän jäyhyysmomentti ja materiaalin 

kimmomoduuli sekä seinän pituus. Seinien jäyhyysmomentit laskettiin kaavalla 5. Las-

kelmiin tarvittiin kahta eri jäyhyysmomenttia; jäyhyysmomentti Ix ja Iy x- ja y- suunnan 

mukaisesti. Laskelmissa seinän poikkileikkauksen korkeus ja pituus vaihtelevat tarkas-

teltavan suunnan mukaan.  

𝐼 =
𝑏 ℎ3

12
     (5)  

, missä 

I Suorakaiteen muotoisen profiilin jäyhyysmomentti 

b Poikkileikkauksen leveys 

h Poikkileikkauksen korkeus 

Seinien jäykkyydet laskettiin kaavoilla 6 ja 7. Kx ja Ky ovat koordinaatiston x- tai y-akselin 

suuntaiset seinän taivutusjäykkyydet. Tässä tulee huomioida eri materiaalien kimmoker-

toimet. Esimerkiksi kevytsoraharkkoseinän jäykistystä laskettaessa on käytetty kimmo-

kertoimena saumalaastin kimmokerrointa ja huomioitu harkon suunta tuulen suuntaan 

nähden. Kevytsoraharkkoseinässä käytetty kimmokerroin on 30 kertaa pienempi kuin 

betonisen valuharkkoseinän kimmokerroin. 

𝐾𝑥 =
3 𝐸 𝐼𝑦

ℎ3  𝐾𝑦 =
3 𝐸 𝐼𝑥

ℎ3  (6), (7) 
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, missä 

Kx Seinän jäykkyys x-suuntaan 

Ky Seinän jäykkyys y-suuntaan 

E Seinässä käytettävän materiaalin kimmokerroin 

Iy Seinän jäyhyysmomentti y-suunnasta 

Ix Seinän jäyhyysmomentti x-suunnasta 

h Seinän korkeus 

Seinien jäykkyydet summataan yhteen. Seinien jäykkyydet kerrottiin seinän keskikohdan 

etäisyys alkuperäisestä koordinaatiston origosta kaavalla 8 x-suunta ja kaavalla 9 y-

suunta. Näistä arvoista saadaan kiertokeskiön koordinaatit kyseisellä lohkolla.  

𝑥 =
∑𝐾𝑦𝑖 𝑥𝑖´

∑𝐾𝑦𝑖
   𝑦 =

∑𝐾𝑥𝑖 𝑦𝑖´

∑𝐾𝑥𝑖
 (8), (9)  

, missä 

x Kiertokeskiön x-koordinaatti 

y Kiertokeskiön y-koordinaatti 

Kyi Seinän i y-suuntainen jäykkyys 

Kxi Seinän x-suuntainen jäykkyys 

xi´ Seinän i keskikohdasta etäisyys y-akseliin 

yi´ Seinän keskikohdasta etäisyys x-akseliin 

Kiertokeskiön sijainti lisättiin lohkoihin. Laskelmissa huomattiin kiertokeskiön paikan siir-

tyminen, kun esimerkiksi seinän pituutta muutettiin. Kiertokeskiö on riippuvainen seinien 
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jäykkyyksistä. Mikäli systeemi on staattisesti määrätty ei voimien jakautuminen muutu. 

[8.] 

6.3 Voimasuureet ja siirtymät 

Lohkolle aiheutuvan momentin M laskennassa käytettiin kaavaa 10. Rakennukselle tai 

lohkolle ei synny momenttia, mikäli tuulikuorma kulkee kiertokeskiön pisteen kautta.  

𝑀 = 𝐹𝑦 𝑥0 − 𝐹𝑥  𝑦0   (10)  

, missä 

Fy Y-suuntainen tuulikuorma 

x0 Y-suuntaisen tuulikuorman etäisyys kiertokeskiöstä x-suunnassa 

Fx X-suuntainen tuulikuorma 

y0 X-suuntaisen tuulikuorman etäisyys kiertokeskiöstä y-suunnassa 

Rakennuksen siirtymät vx ja vy laskettiin kaavoilla 11 x- suunnassa ja 12 y-suunnassa.  

𝑣𝑥 =
𝐹𝑥

∑𝐾𝑥𝑖
    𝑣𝑦 =

𝐹𝑦

∑𝐾𝑦𝑖
    (11), (12)  

, missä 

vx Rakennuksen x-suuntainen siirtymä 

vy Rakennuksen y-suuntainen siirtymä 

Fx X-suuntainen tuulikuorma 

Fy Y-suuntainen tuulikuorma 

∑Kxi X-suuntaisten jäykkyyksien summa 
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∑Kyi Y-suuntaisten jäykkyyksien summa 

Seiniin kohdistuvien voimien Q suuruus x- ja y-suunnassa lasketaan kaavoilla 13 ja 14 

𝑄𝑥 =
𝐾𝑥𝑖

∑ 𝐾𝑥𝑗𝑗
 𝐹𝑥  𝑄𝑦 =

𝐾𝑦𝑖

∑ 𝐾𝑦𝑗𝑗
 𝐹𝑦  (13), (14)  

, missä 

Qx Seinään kohdistuva kuorma x-suunnassa 

Qy Seinään kohdistuva kuorma y-suunnassa 

Kxi Seinän i jäykkyys suunnassa x 

Kyi Seinän i jäykkyys suunnassa y 

Fx X-suuntainen tuulikuorma 

Fy Y-suuntainen tuulikuorma 

Rakennuksen kiertymän φ laskentaan käytetään kaavaa 15 

𝜑 =
𝑀

∑ 𝐾𝑥𝑖 𝑦𝑖
2+∑ 𝐾𝑦𝑖  𝑥𝑖

2 𝑖𝑖
   (15)  

, missä 

M Momentti 

Kxi Seinän i jäykkyys suunnassa x 

Kyi Seinän i jäykkyys suunnassa y 

xi Seinän i keskikohdasta etäisyys y-akseliin 

yi Seinän i keskikohdasta etäisyys x-akseliin 
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6.4 Levytetyn puurakenteisen seinän liittimien ja siirtymien mitoitus 

Jäykistävien levyseinien laskenta aloitettiin selvittämällä seinän tukireaktiot statiikan pe-

riaatteiden avulla. Seinään kohdistuvat kuormat ovat tuulikuorma x- ja y-suunnassa sekä 

seinän omapaino. Kaikissa jäykistävissä levyseinissä seinän toinen nurkka on vedetty ja 

toinen puristettu. Kuvassa 19 esitetty seinälohkoon kohdistuvien kuormien vaikutus sei-

närakenteeseen. 

 

Kuva 19. Seinälohkon kuormitus seinälohkossa, rungossa ja levyssä [6, s.157.] 

Seinälohkon vaakaleikkausvoimakestävyyden mitoitusarvo laskettiin RIL 205-1-2017 

mukaisesti. Laskenta suoritettiin yksinkertaistetulla menetelmällä. Vaakaleikkauskestä-

vyyden mitoitusarvo Fi,vRd laskettiin kaavalla 16 [10, s.157.] 

𝐹𝑖,𝑣𝑅𝑑 =
𝐹𝑓,𝑅𝑑  𝑏𝑖  𝑐𝑖

𝑠
    (16)  

, missä 

Ff,Rd Yksittäisen liittimen poikittaiskuormakestävyyden mitoitusarvo 

bi Seinälohkon leveys 
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s Liitinväli 

ci  Kerroin 

Taulukossa 4 on esitetty seinän 8 kestävyys ja seinän lähtötiedot. Seinälohkoa rasittava 

kuorma koskee kokonaisia levylohkoja. Mikäli seinään kiinnitettyä levyä on lyhennetty, 

toimii seinän kuormitukset vain 75% kokonaiskuormasta. Taulukossa 5 on esitetty kaik-

kien jäykistävien seinien mitoitus ja käyttöasteet. Kiinnikkeen ominaislujuus saatiin Gyp-

rocin käsikirjasta vuodelta 2015 sivulta 454. Taulukossa on esitetty eri runkoihin ja kip-

silevyihin soveltuvat ruuvit ja niiden ominaislujuudet. Jäykistäviin seiniin käytetään GEK 

13 kipsilevyä, johon soveltuu QTR 29 puurankaruuvi. Taulukon mukaan kyseiselle ruu-

ville on annettu 550 N ominaislujuus.  

Taulukko 4. Seinän 8 kestävyys ja lähtötiedot 

Levyn korkeus   h 3300 mm 

Levyn leveys   bi 1200 mm 

Kiinnikkeen ominaislujuus Ff,Rd 550 N 

Liitinväli    s 200 mm 

Kerroin   ci 0,73   

Seinälohkon kapasiteetti Fi,vRd 2,40 kN 

Taulukko 5. Jäykistävien seinien mitoitus ja käyttöasteet 

Seinä 
Seinä- 
lohkot 
[kpl] 

Seinälohkot 
laskennassa   

[kpl] 

Erikoiskova     
kipsilevy 

GEK       
[kpl] 

Kiinnike- 
jako 
[mm] 

Seinän 
kuorma 

[kN] 

Seinän     
kapasi-
teetti 
[kN] 

Käyttö-
aste 

8 15,6 15,25 2+2 200 22,63 146,40 0,15 

9 15,6 15,25 2+2 200 22,63 146,40 0,15 

12 9,3 9,00 2+2 200 75,11 86,40 0,87 

13 9,3 9,00 2+2 200 75,11 86,40 0,87 

14 6,3 6,00 2+2 200 23,56 57,60 0,41 

15 5 5,00 2+2 200 11,55 48,00 0,24 
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Seinien jäykistyksen varmistamiseksi seinä kiinnitetään ylä- ja alapäästä ruuveilla. Ruu-

vien leikkauskestävyyden mitoitusarvon Rd laskenta on tehty kaavan 17 mukaan [6, 

s.112.] 

𝑅𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑

ɣ𝑀
𝑘𝜌 {

𝑘𝑡

𝑘𝑒
𝑅𝑘    (17)   

, missä 

kmod Aikavaikutuskerroin 

ɣM Osavarmuuskerroin 

kρ Korotuskerroin, 1 jos puun tiheys on 350 kg/m3 

kt Korotuskerroin 

ke Pienennyskerroin 

Rk Ruuvin ominaisleikkauskestävyys 

Korotuskerrointa käytetään, kun tunkeutumissyvyydet toteuttavat ehdot t1 ≥ 8*d ja t2 ≥ 

12*d. Mikäli ruuvin tunkeutumissyvyys on t1 ≤ 8*d ja t2 ≤ 12*d, tulee käyttää pienennys-

kerrointa. Pienennys- ja korotuskertoimien kaavat kuvassa 20. 

 

 

 

Kuva 20. Korotus- ja pienennyskertoimien kaavat [6, s. 112.] 
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Ruuvin ominaisleikkauskestävyys laskettiin kaavalla 18 [10, s. 111.] 

𝑅𝑘 = 120𝑑𝑒𝑓
1,7

    (18)  

, missä 

def Tehollinen halkaisija 

Jäykistävien seinien kaatumisen ja siirtymisen estämiseksi seinät kiinnitetään alapäästä. 

Seinien yläpäähän kiinnitetään ruuveilla puusoirot yläpohjan siirtymisen estämiseksi. Lii-

toksissa on huomioitu yläpohjan painuminen. Puusoirot kiinnitetään ruuveilla, neljä ylä-

pohjaan ja neljä seinän runkoon. Jäykistävän seinän yläpään kiinnikkeiden laskenta esi-

tetty taulukossa 6. Taulukon kiinnikkeiden leikkauskestävyytenä on heikomman liitoksen 

arvot. Runkoon kiinnitettyjen kiinnikkeiden leikkauskestävyys on heikompi kuin liitos nau-

lalevyristikon alapaarteeseen.  

Taulukko 6. Yläpään kiinnikkeiden määrän laskenta kaikille seinille 

Seinä  
Pituus 

(m) 
Tuuli 
(kN) 

Kiinnikkeiden leikkaus-
kestävyys (kN) 

Liitos osien 
määrä (kpl) 

8 9,38 22,63 7,78 3 

9 9,38 22,63 7,78 3 

12 5,60 75,11 7,78 10 

13 5,60 75,11 7,78 10 

14 3,80 23,56 7,78 4 

15 3 11,55 7,78 2 

Seinän kaatumista ja siirtymistä estävät puusoirot kuvan 21 mukaisesti. Kuvassa 22 on 

esitetty kuvan 21 leikkaus A-A. Jokainen jäykistävä seinä ei osu täydellisesti alapaarteen 

kohdalle. Ristikoiden väliin alapaarteiden tasoon lisättiin ylimääräiset puun palaset, jotta 

jäykistävä kiinnitys onnistuu. 
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Kuva 21. Detalji jäykistävän seinän yläreunasta 

 

Kuva 22. Leikkaus A-A kuvasta 21 
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Alapäästä seinä kiinnitetään jäykästi kierretankojen avulla perustuksiin. Liitoksen leik-

kauskestävyys laskettiin RIL 248-2008 esimerkin mukaan. Taulukossa 7 on esitetty lii-

toksen leikkauskestävyyden laskenta. 

Taulukko 7. Ankkurin leikkauskestävyyden laskenta seinälle 8 

Seinälle tuleva vaakavoima FB,d 22,63 kN 

Ankkurointiin käytettävä kierretanko d 12 mm 

Puun tiheys ρk 350 kg/m3 

Seinän rungon paksuus t 48 mm 

Teräksen materiaaliarvo fyk 500 N/mm2 

Myötömomentti My 95931,78 Nmm 

Reunapuristuslujuus fh 25,26 N/mm2 

Leikkauskestävyys (minimi) Rk 14,55 kN 

Mitoituskestävyys Rd 9,85 kN 

Tankojen lukumäärä   2,30 kpl 

Tankojen määräksi valitaan   3 kpl 

Seinän molempiin päätyihin 50 mm rungosta asennetaan kierretangot estämään seinään 

kohdistuvaa vetoa ja puristusta. Taulukossa 8 on laskettu kierretankojen määrä seinää 

kohden, joka kestää seinään kohdistuvan tuulen kuorman. Tämä määrä ei sisällä seinän 

päihin asennettavia kierretankoja, jotka estävät seinän kaatumisen. 

Taulukko 8. Seinän rungon ankkurointi alapäästä perustuksiin 

Seinä  
Pituus 

(m) 
Tuuli 
(kN) 

Ankkureiden leik-
kauskestävyys (kN) 

Kiinnikkei-
den määrä 

(kpl) 

K jako 
(m) 

Tod. K 
jako (m) 

8 9,38 22,63 10,26 3 4,16 0,60 

9 9,38 22,63 10,26 3 4,16 0,60 

12 5,60 75,11 10,26 8 0,65 0,60 

13 5,60 75,11 10,26 8 0,65 0,60 

14 3,80 23,56 10,26 3 1,37 0,60 

15 3 11,55 10,26 2 1,94 0,60 

Kuvassa 23 on esitetty sivunäkymä seinästä 8. Kuvassa 24 on esitetty ankkuroinnin de-

talji. Tuulivoimasta syntyvä leikkausvoima kohdistuu seinän yläpäähän, jolloin seinän 

alapäähän syntyy momenttia. Seinän alapäähän lisätään ankkureita seinän muiden siir-

tymien takia. 
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Kuva 23. Sivunäkymä seinästä 8 

 

Kuva 24. Ankkuroinnin detalji 
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6.5 Alapaarretason jäykistys 

Rakennuksen primäärinä jäykistelevynä käytettiin havuvaneria, joka asennettiin naulale-

vyristikon alapaarteen alapintaan. Vesikattotaso jäykistettiin yläpaarteen yläpintaan 

asennettavalla vesikattovanerilla. Jokaiselle lohkolle tehtiin oma levykenttä ja jokainen 

levykenttä tarkasteltiin erikseen. Levykentät jakautuivat liikuntasaumojen mukaan. Jäy-

kistys oli laskettu RIL 248-2008 mukaisesti. Esimerkkinä on käytetty lohkoa B. Taulu-

kossa 9 on esitetty levyille kohdistuvat pystysuuntaiset kuormat. [6, s. 60-66.] 

Taulukko 9. Alakattolevyille kohdistuvat pystysuuntaiset kuormat 

Yläpohjan omapaino YP 0,92 kN/m2 

Lumikuorma maassa sk 2,75 kN/m2 

Muotokerroin  µ1 0,80   

Lumikuorma katolla s 2,20 kN/m2 

Tuulen nopeuspaine qk(h) 0,46 kN/m2 

Voimakerroin cf 1,20   

Tuulenpaine qw,k 0,55 kN/m2 

Taulukossa 10 on laskettu tasossa vaikuttavan lisävaakavoimien suuruudet pituus- ja 

leveys suunnassa. 

Taulukko 10. Lisävaakavoimat leveys- ja pituus suunnassa 

Leveys       

Lisävaakavoima yläpohjan painosta gHB,k 0,06 kN/m 

Lisävaakavoima lumikuormituksesta qHB,k 0,13 kN/m 

Tuulikuormitus qw,B,k 2,96 kN/m 
      

Pituus       

Kattorakenteen painosta sivuseinälle gL,k 4,14 kN/m 

Lumikuormitus sivuseinälle qL,k 9,90 kN/m 

Lisävaakavoima yläpohjan painosta gHL,k 0,06 kN/m 

Lisävaakavoima lumikuormituksesta qHL,k 0,13 kN/m 

Tuulikuormitus qw,L,k 1,59 kN/m 

 



34 

 

Alapaarteen tasoon vaikuttavan vaakasuuntaisen viivakuormituksen suuruus murtoraja-

tilassa on laskettu leveyden ja pituuden suunnassa. Taulukossa 11 on esitetty kuormi-

tusten suuruudet.  

Taulukko 11. Alapaarteen tasossa vaikuttavien viivakuormitusten suuruudet leveys- ja pituus 
suunnassa 

Rakennuksen leveyssuunta wB,d 4,64 kN/m 

Rakennuksen pituussuunta wL,d 2,59 kN/m 

Alapaarteen jäykistys tehtiin 12 mm paksuviiluisilla havuvanerilevyillä. Levykenttään 

kohdistuvien kuormien ja rasitusten määrittämiseen hyödynnettiin PupaX5 ohjelmaa. 

Ohjelman avulla saatiin levykentän suurin momentti ja leikkausvoima. Lohkoa tarkastel-

taessa levykentän päät ovat vapaita päitä ja jäykistävät seinät toimivat tukireaktioina. 

Levykenttää kuormittaa tasaisesti jakautunut kuorma WB,d taulukosta 11. Kuvassa 25 

esitetty PupaX5 avulla saadut momentti- ja leikkausvoimapinnat ja taulukossa 12 on esi-

tetty suurin momentti sekä leikkausvoima. 

 

Kuva 25. Lohkon B levykentän momentti- ja leikkausvoimapinta 
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Taulukko 12. Lohkon B levykentän suurin momentti ja leikkausvoima 

Levykentän suurin momentti (itseisarvo) Md 94,90 kNm 

Levykentän suurin leikkausvoima Vd 41,15 kN 

Levykentän suurimman liitinvälin tarkastelussa tarvittiin jäykistyslevyn mittoja, määriä, 

ruuvin kokoa ja kestävyyttä. Ruuville kohdistuva liitos on yksileikkeinen ja se koostuu 12 

mm:n havuvanerista sekä ristikon alapaarteesta 100 mm. Ruuvin leikkauskestävyys las-

kettu kaavalla 18. Taulukossa 13 on esitetty suurimman liitinvälin laskenta. Ruuvin leik-

kauskestävyyden arvoa voidaan korottaa kertoimella 1,2, jotta ruuville saadaan mitoitus-

kestävyys Rd.  Kuitenkin käytettävä liitinväli on kaikissa lohkoissa sama, joten käytettä-

väksi liitinväliksi valittiin 200 mm.  

Taulukko 13. Levykentän suurin liitinväli 

Levykentän suurin liitinväli       

Jäykistyslevyn korkeus h 2400 mm 

Jäykistyslevyn pituus b 1200 mm 

Jäykistyslevyn paksuus t 12 mm 

Rinnakkaisten jäykistyslevyjen määrä n 7 kpl 

Peräkkäisten jäykistyslevyjen määrä m 5 kpl 

Ruuvin koko    4,5x60   

Ruuvin leikkauskestävyys Rk 351 N 

Ruuvin mitoituskestävyys jäykistys- 
mitoituksessa 

Rd 422 N 

Suurin liitinväli smax 92 mm 

Käytettävä liitinväli s 200 mm 

Havuvanerilevyn lommahdustarkastelussa käytettiin levyn jäykkyysominaisuuksien omi-

naisarvoja RIL 205-1-2017 taulukon 3.9S mukaan. Taulukossa 14 on esitetty levyn lom-

mahdustarkastelu. [10, s.59.] 
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Taulukko 14. Levyn lommahdustarkastelu 

Kimmomoduuli Ek 6316 N/mm2 

Liukumoduuli Gk 350 N/mm2 

  k2 0,11   

Uuman paksuus tu 12 mm 

Uuman pituus (jäykistyslevyn pituus) c 2400 mm 

Uuman korkeus (alakaton koolausjako) a 400 mm 

  c/a 6   

  k 0,9   

Levyn lommahdusjännitys fv,crit 16,88 N/mm2 

Paneelileikkauslujuuden mitoitusarvo fv,k 3,50 N/mm2 

Tässä tapauksessa mitoitusehto fv,k < fv,crit toteutuu, joten levylle ei tapahdu lommah-

dusta. Taulukossa 15 laskettu levyn paneelileikkauskestävyys.  

Taulukko 15. Levyn paneelileikkauskestävyys 

Levyyn kohdistuva leikkausjännitys σv,d 0,63 N/mm2 

Aikavaikutuskerroin kmod 1,1   

Osavarmuuskerroin ɣm 1,25   

Levyn paneelileikkauskestävyys fv,d 3,08 N/mm2 

Mitoitusehto σv,d < fv,k toteutuu, joten paneelileikkauskestävyyttä ei tapahdu. Levykentän 

vetopaarteen mitoitus laskettiin taulukon 16 mukaisesti. Paarteina käytettiin seinän ylä-

ohjauspuuta C24 kokoa 50x150 mm2. Paarrepuun vetolujuudessa on huomioitu aika- ja 

käyttöluokka. Tässä tapauksessa aikaluokkana on hetkellinen ja käyttöluokka on 1.   

Taulukko 16. Levykentän vetopaarteiden mitoitus 

Paarrepuun vetolujuus ft,d 14,50 N/mm2 

Paarrepuun poikkileikkaus A 7500 mm2 

Paarteen vetovoima Fd 10,54 kN 

Paarteen vetojännitys σt,d 1,41 N/mm2 
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Tässä tapauksessa mitoitusehto σt,d < ft,d toteutuu, joten seinän yläohjauspuun poikkileik-

kaus on riittävä. Vetopaarteille tarvittavien jatkosten mitoituksessa laskettiin jatkoksissa 

käytettävien ruuvien määrä ja leikkauskestävyys. Taulukossa 17 on esitetty vetopaartei-

den jatkosten ruuvien leikkauskestävyyden mitoitusarvon suuruus.  

Taulukko 17. Paarteiden jatkoksissa käytettyjen ruuvien leikkauskestävyyden mitoitusarvon las-
kenta 

Tehollinen halkaisija def 3,85 N/mm2 

t1 50 30,80 mm 

t2 50 46,20 mm 

Ruuvin ominaisleikkauskestävyys Rk 1,19 kN 

Korotuskerroin Kp 1   

Korotuskerroin (max) Kt 1,19   

Osavarmuuskerroin ɣm 1,3   

Aikavaikutuskerroin kmod 1,1   

Leikkauskestävyyden mitoitusarvo  Rd 1,19 kN 

Liitoksien naulamäärä n 8,84 kpl 

Valitaan vähintään n 9 kpl 

Koolauspuiden kiinnityksen mitoitus on taulukossa 18. Sisäkaton omapainoon on las-

kettu yhteen kaikki yläpohjaan kuuluvat materiaalit paitsi havuvanerilevy.  

Taulukko 18. Koolauspuiden mitoituksen kuormitukset 

Sisäkaton omapaino gk,k 0,83 kN/m2 

Murtorajatila gk,d 1,12 kN/m2 

NR-kannattajien jako  k 0,90 m 

Koolausten jako kk 0,40 m 

Koolauspuun liitokseen aiheutuva 
voima 

Fk,d 0,40 kN 

Koolauspuiden kiinnityksessä käytettiin ruuveja 6x120, koska koolauspuut kiinnitetään 

ristikon alapaarteeseen. Taulukossa 19 on esitetty ruuvin leikkauskestävyyden mitoitus-

arvon laskenta.  
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Taulukko 19. Koolauspuiden kiinnitykseen käytettyjen ruuvien leikkauskestävyyden mitoitusar-
von laskenta 

Tehollinen halkaisija def 4,95 N/mm2 

t1     50 39,60 mm 

t2     70 59,40 mm 

Ruuvin ominaisleikkauskestävyys Rk 1,82 kN 

Korotuskerroin   Kp 1   

Korotuskerroin (max) Kt 1,11   

Osavarmuuskerroin ɣm 1,3   

Aikavaikutuskerroin kmod 1,1   

Leikkauskestävyyden mitoitusarvo  Rd 1,70 kN 

Liitoksien määrä   n 0,24 kpl 

Valitaan vähintään n 2 kpl 

6.6 Tulokset 

Lohkon B käyttörajatilan tuulikuorma on laskettu vain y-suunnasta, koska lohko on ra-

kennuksen keskiosassa eikä x-suuntainen tuuli vaikuta lohkoon. Taulukossa 20 on esi-

tetty lohkon B tuulikuorma.  

Taulukko 20. Y-suuntaisen tuulikuorman laskenta lohkolle B 

Kokonaisvaakakuorma Fw 214,00 kN 

Tuulikuorma Fy 213,69 kN 

Rakennekerroin  cs cd 1   

Voimakerroin cf 1,2   

Nopeuspaine qp(h) 0,46 kN/m2 

Pinta-ala Aref 387,12 m2 

          

Seinän kokonaispituus Lkok 47,88 m 

Seinän pituus IVKH L1 39,06 m 

Seinän pituus muualla L2 8,82 m 

Rakennuksen leveys B 18 m 

Seinän korkeus IVKH  H1 8,24 m 

Seinän korkeus muualla H2 7,40 m 
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Lohkolle tulevat lisävaakavoimat käyttörajatilassa on laskettu taulukoissa 21 ja 22.   

Taulukko 21. Lisävaakavoimat 1. kerrokselle 

Kattorakenteen omapaino YP1 0,92 kN/m2 

Lisävaakavoima kattora-
kenteen painosta 

HL,1,p 0,14 kN/m 

0,14 / 4  0,04 kN 

Lumikuorma maassa sk 2,75 kN/m2 

Muotokerroin µ1 0,8   

Lumikuorma s 2,20 kN/m2 

Lisävaakavoima lumikuor-
mituksesta 

HL,1,l 0,34 kN/m 

0,34 / 4  0,09 kN 

Taulukko 22. Lisävaakavoimat IV-konehuoneelle 

Kattorakenteen omapaino YP2 2,75 kN/m2 

Lisävaakavoima kattora-
kenteen painosta 

HL,2,p 0,43 kN/m2 

0,43 / 4  0,11 kN 

Lumikuorma maassa sk 2,75 kN/m2 

Muotokerroin 1 µ1 0,8   

Muotokerroin 2 µ2 0,89   

Lumikuorma s 1,97 kN/m2 

Lisävaakavoima lumikuor-
mituksesta 

HL,2,l 0,31 kN/m 

 0,31 / 4 0,08 kN 

Kiertokeskiön laskenta aloitettiin seinien jäykkyyksien laskennalla. Taulukossa 23 on esi-

tetty jäykkyydet Kx ja taulukossa 24 jäykkyydet Ky.  
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Taulukko 23. Jäykkyydet Kx 

Seinä               

12 Seinän korkeus h 3300 mm       

  Kimmokerroin E 4000 N/mm2   Kx12 0,53 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Iy 1,58E+09 mm4         

                

13 Seinän korkeus h 3300 mm       

  Kimmokerroin E 4000 N/mm2   Kx13 0,53 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Iy 1,58E+09 mm4         

                

14 Seinän korkeus h 3300 mm       

  Kimmokerroin E 4000 N/mm2   Kx14 0,36 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Iy 1,07E+09 mm4         

                

15 Seinän korkeus h 3300 mm       

  Kimmokerroin E 4000 N/mm2   Kx15 0,28 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Iy 8,44E+08 mm4         

                

16 Seinän korkeus h 3950 mm       

  Kimmokerroin E 31000 N/mm2   Kx16 2847020,91 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Iy 1,89E+15 mm4         

                

17 Seinän korkeus h 3950 mm       

  Kimmokerroin E 1042 N/mm2   Kx17 164,43 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Iy 3,24E+12 mm4         

                

18 Seinän korkeus h 3950 mm       

  Kimmokerroin E 1042 N/mm2   Kx18 114,39 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Iy 2,26E+12 mm4         

                

19 Seinän korkeus h 3950 mm       

  Kimmokerroin E 1042 N/mm2   Kx19 48221,76 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Iy 9,51E+14 mm4         

            

      ∑Kx 2895523,18 MN/m 
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Taulukko 24. Jäykkyydet Ky 

Seinä               

12 Seinän korkeus h 3300 mm         

  Kimmokerroin E 4000 N/mm2   Ky12 733,02 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Ix 2,20E+12 mm4         

                

13 Seinän korkeus h 3300 mm         

  Kimmokerroin E 4000 N/mm2   Ky13 733,02 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Ix 2,20E+12 mm4         

                

14 Seinän korkeus h 3300 mm         

  Kimmokerroin E 4000 N/mm2   Ky14 229,94 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Ix 6,89E+11 mm4         

                

15 Seinän korkeus h 3300 mm      

  Kimmokerroin E 4000 N/mm2  Ky15 112,70 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Ix 3,38E+11 mm4         

                

16 Seinän korkeus h 3950 mm      

  Kimmokerroin E 31000 N/mm2  Ky16 269,50 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Ix 1,79E+11 mm4         

                

17 Seinän korkeus h 3950 mm         

  Kimmokerroin E 1160 N/mm2   Ky17 1,21 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Ix 2,14E+10 mm4         

                

18 Seinän korkeus h 3950 mm         

  Kimmokerroin E 1160 N/mm2   Ky18 1,07 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Ix 1,90E+10 mm4         

                

19 Seinän korkeus h 3950 mm      

  Kimmokerroin E 1160 N/mm2  Ky19 8,02 MN/m 

  Jäyhyysmomentti Ix 1,42E+11 mm4         

            

      ∑Ky 2088,47 MN/m 

Kiertokeskiön koordinaatit laskettiin kaavoilla 8 ja 9. Taulukossa 25 ja 26 on esitetty koor-

dinaattien laskenta.  
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Taulukko 25. Lohkon B kiertokeskiön x- koordinaatti 

x-suunta Ky,12*x12 3716,39 MN 

  Ky,13*x13 13381,21 MN 

  Ky,14*x14 5490,49 MN 

  Ky,15*x15 4382,79 MN 

  Ky,16*x16 4414,42 MN 

  Ky,17*x17 -6,63 MN 

  Ky,18*x18 40,65 MN 

  Ky,19*x19 124,71 MN 

        

  ∑Kyi*xi 31544,05 MN 

  x-koordinaatti 15,10 m 

 

Taulukko 26. Lohkon B kiertokeskiön y-koordinaatti 

y-suunta Kx,12*y12 1,67 MN 

  Kx,13*y13 1,67 MN 

  Kx,14*y14 0,82 MN 

  Kx,15*y15 4,65 MN 

  Kx,16*y16 51787310,42 MN 

  Kx,17*y17 -2990,98 MN 

  Kx,18*y18 2080,69 MN 

  Kx,19*y19 9162,13 MN 

        

  ∑Kx,i*yi 51795571,07 MN 

  y-koordinaatti 17,89 m 

Taulukossa 27 on laskettu lohkon B kiertymä. Kiertymä φ laskettiin kaavalla 15. 
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Taulukko 27. Kiertymän laskenta 

x-suunta Ky,12*x12
2 18842,11 MNm 

  Ky,13*x13
2 244273,97 MNm 

  Ky,14*x14
2 131102,00 MNm 

  Ky,15*x15
2 170446,89 MNm 

  Ky,16*x16
2 72308,26 MNm 

  Ky,17*x17
2 36,34 MNm 

  Ky,18*x18
2 1544,21 MNm 

  Ky,19*x19
2 1937,94 MNm 

        

  ∑Kyi*xi
2 6,40E+05 MNm 

        

y-suunta Kx,12*y12
2 5,32 MNm 

  Kx,13*y13
2 5,32 MNm 

  Kx,14*y14
2 1,86 MNm 

  Kx,15*y15
2 76,70 MNm 

  Kx,16*y16
2 942011176,53 MNm 

  Kx,17*y17
2 54435,83 MNm 

  Kx,18*y18
2 37847,66 MNm 

  Kx,19*y19
2 1740,81 MNm 

        

  ∑Kx,i*yi
2 9,42E+08 MNm 

       

 φ 2,91E-07  

 

Liitteessä 1 on esitetty lohkon B momentti, seinien y-suuntainen siirtymä ja vaikuttavat 

voimat. Momentti on laskettu kaavalla 10, y-suuntainen siirtymä kaavalla 12 ja y-suun-

taiset voimat kaavalla 14.  
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada selkeä suunnitteluohje eri materiaaleista raken-

netun rakennuksen jäykistykselle. Lisäksi opinnäytetyön avulla selvitettiin tarkemmin esi-

merkkikohteen jäykistystä. Opinnäytetyön aihe saatiin Vahanen Suunnittelupalvelut 

Oy:ltä.  

Opinnäytetyössä käsiteltiin jäykistyksen periaatetta, erilaisia jäykistysmenetelmiä ja jäy-

kistykseen vaikuttavia kuormia sekä niiden laskentaa. Jäykistyksen periaate on vaaka-

kuormien kuten tuulikuorman siirtäminen pystyrakenteille. Tuulen lisäksi rakenteille syn-

tyy pystyrakenteiden vinoudesta aiheutuvia lisävaakavoimia. Esimerkkikohteen laskel-

mista huomattiin, että lisävaakavoimien suuruus on pieni verrattuna tuulikuormaan.  

Opinnäytetyön esimerkkikohde oli kaksikerroksinen ja kaareva. Työssä selvitettiin käy-

tetyn esimerkkikohteen lohkoihin kohdistuvat tuuli- ja lisävaakakuormat. Lisäksi lohkoille 

määritettiin kiertokeskiöiden sijainnit, momentit, siirtymät, kiertymät ja jäykistäviin seiniin 

kohdistuvien kuormien suuruudet. Kohteessa käytetty jäykistysjärjestelmä on levyjäykis-

tys, joka todettiin rakennukselle sopivaksi rakennuksen rakennusratkaisujen takia.  

Kohteen kipsilevyseinien tuplalevytykset kelpaavat laskelmien mukaan saavuttamaan 

riittävän jäykistyksen. Lisäksi ruuvausväli (k200) todettiin riittäväksi. Laskelmissa pystyt-

tiin käyttämään yksinkertaistettuja kaavoja tavallisilla kertoimilla.  

Lohkoa A1 ja B jäykistävät levyjäykisteiset väliseinät ja harkko-ulkoseinät. Lohkon B esi-

merkkilaskelmat pätevät siis myös lohkoon A1. Valuharkoista muurattu ulkoseinä on 

jäykkyydeltään huomattavasti suurempi kuin levyseinät/kevytsoraharkkoseinät. Lohkoa 

C jäykistää suurimmaksi osaksi paikalla valettu teräsbetonirakenteinen väestönsuoja. 

Väestönsuojan vaakakuormat ovat yli sata kertaiset tuulikuormaan verrattuna ja siksi vä-

estönsuojan jäykkyyttä ei tarkasteltu sen tarkemmin tässä opinnäytetyössä.  

Työn tuloksena saatiin perusteellinen selvitys jäykistyksen perusteista, kuormien määrit-

tämisestä ja niiden jakautumisesta rakenteisiin. Lisäksi esimerkkikohteesta saatiin tarkat 

laskelmat eri osien jäykistyksestä ja niiden detaljit. Laskenta rajoitettiin kohteen käytön 

aikaiseen jäykistykseen. 
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Tuulikuorma Fy   214  kN 

 Seiniin kohdistuvat kuormat Q   

  12   75,11  kN 

  13   75,11  kN 

  14   23,56  kN 

  15   11,55  kN 

  16   27,61  kN 

  17   0,12  kN 

  18   0,11  kN 

  19   0,82  kN 

 Siirtymä vy 0,10  mm 

 Momentti M   274,77  kNm 


