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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta ja tavoitteet 

 

Tekla Structures – ohjelmisto on tärkeä työväline rakennesuunnittelussa ja tulevaisuudessa vieläkin 

tärkeämpi. Ohjelmisto kehittyy vuosi vuodelta ja näen, että pikkuhiljaa siirrymme rakennesuunnitte-

lussa kokonaan 3D puolelle. Komponenteilla nopeutetaan tätä mallinnus prosessia ja tämän työn 

tarkoituksena oli tehdä liitoskomponentti LVL -seinäelementteihin, joita käytetään puukerrostalo ra-

kentamisessa. 

 

Tavoitteena oli kehittää mahdollisimman helppokäyttöinen ja toimiva komponentti, jokaisen ihmisen 

käyttöön. Kehitystyö tehdään käyttäen Tekla Structures- rakennesuunnitteluohjelmiston tarjoamaa 

Custom component editor työkalua, jolla pystytään parametrien avulla luomaan hyvinkin joustavia 

komponentteja, joko muokkaamalla olemassa olevaa komponenttia tai alusta lähtien luomaan uutta.  

Olisi ollut myös mahdollista hyödyntää Tekla Open Api ohjelmistorajapintaa, mutta tässä työssä en 

nähnyt tätä tarpeelliseksi. 

 

 

1.2 Lyhenteet ja määritelmät 

 

LVL  Viilupuu 

 
Custom component editor Työkalu, jolla luodaan komponentteja 

 

Bind to plane   Pisteen tai pisteiden sitominen tasoon 
 

Component catalog Komponentti kirjasto 
 

Browser  Muokattavan komponentin sisältö ikkuna 
 

Variables  Muokattavan komponentin parametri ikkuna 

 
Dialog Editor  Muokattavan komponentin asetus ikkuna 

 

BIM  Building Information Modeling 
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2 PUUKERROSTALO RAKENTAMINEN 

 

2.1 Puukerrostalot 

 

Kerrostalo, jossa kantavat rakenteet ovat pääosin puuta määritellään puukerrostaloksi (kuva 1). Ul-

koverhoilu tai pintamateriaalit eivät vaikuta tähän määritelmään. Puukerrostaloissa yleisimmin käy-

tetty runkojärjestelmä on kantaviin seiniin perustuva kerroksittainen järjestelmä. Kantavat seinät 

voidaan toteuttaa rankarakenteisilla tai massiivipuisilla suurelementeillä (Kuva 3). Puisilla välipohja-

rakenteilla päästään noin 7 metrin jännemittoihin. (puuinfo.fi a) 

 

  

KUVA 1. Puukuokka (puuinfo.fi Kuvaaja: Mikko Auerniitty) 

 

Puukerrostalot ovat paloturvallisuuden kannalta haastavampi rakentaa, koska niiden säädökset ovat 

jopa tarkempia kuin muissa materiaaleissa. Lähinnä sammutuslaitteisto on suuressa roolissa palotur-

vallisuudessa. Puukerrostalot sijoitetaan P2-paloluokkaan. 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1, Rakennusten paloturvallisuus, mukaan Suomeen 

saa rakentaa taulukkomitoituksella enintään kahdeksankerroksisen puurunkoisen asuin- ja työpaik-

karakennuksen. Kantavat rakenteet suojaverhotaan rakennuksen korkeudesta riippuen 10 tai 30 mi-

nuutin suojaverhouksella, jossa kantavaa rakennetta vasten olevan kerroksen tulee olla palamatonta 

(A-luokka) materiaalia. Erityisehtoja asetetaan palon leviämisen estämiselle puukerrostalojen julkisi-

vuissa ja räystäsrakenteissa sekä poistumisteiden pintamateriaaleille. (Puuinfo.fi b)  
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Puukerrostalot luonnehditaan hiljaisiksi ja kodikkaiksi. Hyvä tuoksu, sekä puun esteettinen näkemys 

tuo lämpöä ja viihtyvyyttä koteihin. Ihmisten pelot puun paloturvallisuudesta ja mahdollisista ho-

meongelmista hidastavat puukerrostalorakentamisen yleistymistä, vaikka puukerrostalot olisivatkin 

yhtä paloturvallisia kuin esimerkiksi betonista tehdyt (kuva 2). 

Muutamissa puukerrostaloissa on ilmennyt mikrobivaurioita rakennusvaiheen puutteellisen sääsuo-

jauksen takia, mutta nämäkin ongelmakohdat on jo selätetty. Tänä päivänä melkein kaikki puuker-

rostalot rakennetaan sääsuojassa, vaikka puun nopean kuivumisen ansiosta runkovaiheen töitä voisi 

tehdä vesisateessa. Nykypäivän työmaiden kiireys lyhentää usein näiden materiaalien kuivumisai-

koja. Tämä ei koske pelkästään puurakentamista vaan betonirakentamistakin. 

 

 

 Kuva 2. Puukerrostalon hyvät ja huonot puolet. (Hamari-2019) 
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Kustannukset ovat vähän kiistanalaiset verrattuna puu- ja betonirakentamista. Puukerrostalon ra-

kennusaika on huomattavasti lyhyempi verrattuna betonisiin kerrostaloihin, mutta puu on yleisesti 

ottaen kalliimpi rakennusmateriaali. Betonirakentaminen on käynyt jo tutuksi rakennuttajille, joten 

materiaalin työstettävyys on tällä hetkellä kustannustehokkaampi ratkaisu. Puukerrostalorakentami-

sessa on vielä paljon opittavaa, kunnes se olisi yhtä sujuvaa kuin betonirakentaminen. 

 

Rankarunkoinen suurelementtitalo järjestelmän käytöstä on jo pitkäaikaisia kokemuksia. Sen edut 

ovat hyvä energiatehokkuus ja ilmatiiveys. Korkeiden rakennuksien runko tehdään liima- tai kerto-

puusta, jopa yli neljäkerroksisiin asti. Kantavien rakenteiden jännemittoja voidaan kasvattaa hybridi-

rakenteella käyttämällä myös betonia rakenteissa. Ei kantavat seinärakenteet noudattelevat kanta-

vien rakenteiden rakentamistapaa.  

 

 

Kuva 3. Puukerrostalon rakenteet. (Puuinfo.fi) 

 

Kantavat seinät voidaan tehdä CLT-massiivipuulevyistä, jolloin puhutaan CLT-tekniikasta. Tällä tek-

niikalla päästään jopa 12-kerrokseen. Maksimi elementin koko on 3 X 16 metriä ja ne koostuvat ris-

tiin liimatuista puukerroksista. Elementtien vahvuus ja valmistusaste vaihtelee tilausten mukaan. 

Tehtaalla pystytään valmiiksi asentamaan mm. eristeet, ikkunat, ovet, ulko- ja sisäverhoilu. 

  

Pilari-palkkijärjestelmä on hyvinkin samalainen tekniikka kuin rankarunkoinen järjestelmä. Runko 

rakennetaan kertopuisista pilareista ja palkeista, jotka kannattelevat rakennuksen kuormia. Etuina 

on esimerkiksi avoimet ja joustavat pohjaratkaisut, sekä suuret aukotukset julkisivuissa. Rakennuk-

sen pystytys on nopeaa ja vesikate valmistuu nopeasti. 

 

Tilaelementtitekniikalla valmistetaan tilayksiköitä tehtaalla ja yksiköt toimitetaan työmaalle hyvinkin 

valmiina. Elementtien kuljetus työmaalle rajoittaa yksikön maksimimittoja. Tilaelementtien tyypilli-

simmät mitat ovat 12 x 4,2 x 3,2 metriä. Tämän tekniikan suurin etu on sen työmaavaihteen no-

peus. 
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2.2 LVL- seinäelementti 

 

LVL by Stora Enso (Laminated Veneer Lumber, viilupuu) on edistyksellinen puutuote, joka soveltuu 

laajalti erilaisiin rakenteisiin niin uudis- kuin korjausrakentamisessa (Kuva 4.). LVL on materiaalina 

kevyt, mutta poikkeuksellisen luja. Sillä on erinomainen kuormankantokyky. Se on tasalaatuista ja 

sitä on helppo työstää. (Puuinfo.fi c) 3 mm paksut viilut liimataan yhteen lämmön ja paineen alla. 

LVL- tuotteita on kolmea erilaista, joissa T- laatu sopii parhaiten seinätolppiin, S- laatu palkkeihin ja 

X-laatu sopii parhaiten seinä ja välipohjarakenteisiin. X- laadussa osa viiluista laminoidaan ristiin, 

jolloin materiaalin mittapysyvyys on tavanomaista parempi. Tämä tekniikka mahdollistaa pidemmät 

jännevälit. Storaenson tuottama LVL- elementin maksimi mitat ovat 24 m x 2,5 m x 75 mm. 

 

 

Kuva 4. LVL eli viilupuu. (metsagroup.com) 

 

LVL tuomia etuja ovat: 

• Kaksinkertainen vahvuus, kuin teräksellä suhteessa painoon 

• Mitoituksellisesti vakaa, ei vääntyilyä, ei säleitä taikka halkeamia 

• Homogeeninen 

• Helppo porata, leikata, kiinnittää ja sovittaa 

• Ainoastaan vaatii normaalit puuntyöstö työkalut 

• Vähäinen materiaalihukka 

• Kevyt ja helposti siirreteltävissä 

• Helposti yhdistettävissä muihin puutuotteisiin 

• Elementtirakentaminen vähentää itse rakennusaikaa 

• Täysin uusiutuva, kierrätettävä ja ympäristöystävällinen materiaali 
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2.3 Teräslevyliitos 

 

Liitokseen sisältyy kaksi MFBS- järjestelmän yhdistelmälevyä, jossa on molemminpuolinen masoniitti 

levy ja niiden välissä ristiin laminoituja viiluja eli LVL -levy (Kuva 5). Teräslevy sijoittuu näiden levy-

jen väliin ja kiinnitys tapahtuu porakärkiruuvein. Tehtaalla kiinnitetään teräslevy toiseen elementtiin 

valmiiksi ja vastakkaiseen elementtiin tehdään varauskolo. Työmaalla sidotaan elementit yhteen ruu-

vaamalla porakärkiruuvein vastakkainen elementti teräslevyyn.  

 

 

Kuva 5. Havainnekuva seinäelementistä (Daerga ym. 2012, 2 vai hindawi.com/jour-

nals/ace/2017/7259014) 

 

Liitos on hyvin palosuojattu, mutta tähän työmaalla tapahtuvaan kiinnitykseen olisikin tarpeellista 

kehitellä parempi kiinnitystapa. Porakärkiruuvi ei ole mieleinen ruuvi ruuvattava. Myös kiinnitettävien 

ruuvien määrä on huomattavan suuri. Työmaalla tämä on työlästä ja aikaa vievää työtä. Minun eh-

dotukseni olisi valmiiksi poratut teräslevyt, sekä elementteihin merkintä reikien paikoista. Tällöin lii-

toksessa pystyisi käyttämään puuruuveja, jotka ovat huomattavasti helpompia ruuvattavia, kuin po-

rakärkiset. Puuruuveja löytyy myös nauhaversioina. Eli kiinnitykseen olisi mahdollista käyttää apuna 

nauharuuvivääntimiä. Tälle kiinnitykselle voi olla esteenä puun eläminen/painuminen, sillä element-

tien merkintä täytyisi kohdata täydellisesti teräslevyssä oleviin reikiin. Toinen vaihtoehto olisi kehit-

tää sopiva työkalu porakärkisten ruuvien ruuvaukseen, jolla se kävisi nopeammin ja ilman lihasvoi-

maa. 
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3 TEKLA STRUCTURES 

 

Tekla on BIM-ohjelmisto rakenteiden 3D-mallintamiseen (kuva 6). Tekla Structuresilla luodut mallit 

sisältävät sen tarkan, luotettavan ja yksityiskohtaisen tiedon, jota tarvitaan onnistuneeseen rakenta-

misen tietomallinnukseen ja toteutukseen. Tekla Structures tarjoaa sujuvamman työnkulun ja to-

teuttamiskelpoiset tietomallit. Ohjelmistoa on käytetty muun muassa urheiluareenoiden, öljynpo-

rauslauttojen, tehtaiden, laitosten, asuinrakennusten, siltojen ja pilvenpiirtäjien rakentamisessa ja 

suunnittelussa. (Tekla.com) 

 

Kuva 6.  Tekla Structures logo (bimsolutions.lv) 

 

Tietomallinnuksessa on selkeitä etuja esimerkiksi monen samanaikaisen käyttäjän mahdollisuus, lii-

tettävyys sovellusten välillä, sekä yhteen törmäilyn tarkastelu, eli virheiden väheneminen. Tekla yri-

tys on perustettu jo 1966 luvulla, silloinen toimitusjohtaja oli Reino Heinonen, mutta yhtiön virallinen 

nimitys Tekla Oy tapahtui vuonna 1980. Eli Teklalla on jo yli puolen vuosisadan kokemus ohjelmisto-

kehityksestä. Näin ollen Tekla tuottaakin edistyksellisiä ohjelmistoja rakennusalalle (Kuva 7). 

 

 Kuva 7. Teklan tuotteet (Hamari-2019) 
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4 MALLINNUSTYÖKALUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 

4.1 Alueen rajaus ja suunnittelu 

 

Työkalun rajaus sovittiin aloituspalaverissa teräslevyliitokseen, jossa myös sovittiin osa komponentin 

sisällytettävistä toiminnoista ja säätömahdollisuuksista. Taustatiedot teräslevyliitokseen löytyi Sini 

Miettisen tekemästä opinnäytetyöstä LVL -Rakenteisen puukerrostalon jäykistäminen ja liitoskokeet. 

Alussa oli tarkoituksena tehdä liitos kahtena komponenttina. Ensimmäinen vaaka- ja toinen pystylii-

toksena, mutta työn edetessä huomasin Teklan työkalun mahdollisuuden tehdä nämä liitokset yh-

tenä komponenttina, joka toimisi pysty-, sekä vaakasuuntaan. 

 

4.2 LVL-seinäelementtien liitoskomponentti 

 

Liitoskomponentti koostuu kahdesta LVL -elementistä, teräslevyistä ja ruuveista (kuva 8). LVL-mate-

riaalia ei tällä hetkellä ole määritetty Teklan omiin kirjastoihin, joten päädyin mallintamaan nämä 

elementit normaalina puuna. Itse komponentin toimintaan ei vaikuta elementtien materiaali, eikä 

koko. Ne ovat lähinnä visuaalisena apuna liitoksen luomisessa. Teräslevyt ovat mallinnettu plate-

työkalulla. Tekla ei ole vielä lisännyt valikoimaansa screw-työkalua, joten päädyin mallintamaan ne 

bolt-työkalulla. Varauskolot on mallinnettu teräslevyn mittojen mukaan, jonka lisäksi on jätetty asen-

nus ja painumavara. Mittoja pystyy määrittämään liitoksen asetuksista.  

 

 

Kuva 8. Teräslevyliitos (Hamari-2019) 
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Komponentin asetukset sisältävät erinäisiä parametreja, joita käyttäjä voi itse määrittää (kuva 9 & 

10):    

 

Plate thickness  Levyn paksuus 

Plate height   Levyn korkeus 

Plate lenght   Levyn pituus 

Plate material   Levyn materiaali 

Start distance   Lähtöpisteen ja levyn reunan etäisyys 

Spacing   Levyjako 

Number of copies  Kopiointien lukumäärä   

Bolt standard   Ruuvien standardi   

Distance list horizontal  Ruuvien väliset etäisyydet vaakatasossa 

Distance list vertical  Ruuvien väliset etäisyydet pystysuunnassa 

Bolt size    Ruuvien koko 

Bolt type   Ruuvien asennuspaikka tehdas/työmaa 

Bolt cut length   Ruuvien leikkaus pituus 

Tolerance   Ruuvien reikien koko (ruuvien koko + toleranssi) 

 

 

Kuva 9. Komponentin parametriset asetukset (Hamari-2019) 
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Komponentin suurimmat hyödyt tulevat materiaali menekeistä ja mittatarkkuuksista. Luomalla liitok-

set 3D-malliin, saadaan mittatarkat varauskolot LVL- elementteihin (Kuva 19). Lisäksi saadaan tietoa 

teräs- ja ruuvimenekeistä. Mallista on myös mahdollista huomata rakennusosien tai liitoksien pääl-

lekkäisyyksiä. Tämä kaikki auttaa vähentämään suunnitteluvirheitä, sekä nopeuttaa mallinnusproses-

sia verrattuna yksitellen tehtyihin liitoskokonaisuuksiin. 

 

 

Kuva 10. Komponentin ruuvi asetukset (Hamari-2019) 

 

Erityisen haasteelliseksi tämän komponentin teossa osoittautui elementin “sisällä” työskentely. Cus-

tom component editor ei halua tunnistaa elementin sisärajoja, vaan mieluummin ulkorajoja. Kahden 

elementin keskellä olevia varauskoloja tehdessä oli todella vaikea saada bind to plane-komennolla 

mistään kiinni. Periaate on se, että editoria käytettäessä elementit eivät mielellään olisi läpinäky-

vässä tilassa. Toisena haasteena oli kokemattomuus. Teklan käyttö oli entuudestaan jo tuttu mutta, 

kaikki editoriin liittyvä täytyi opetella alusta lähtien. Virheiden ja kokeilujen kautta editori tuli nopeaa 

tutuksi. Käyttöliittymästä huomaa Teklan mallinnuspuolen ja custom component työkalun yhteneväi-

syydet. 
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Jos Teklan mallinnuspuolen hallitsee hyvin, voin todellakin suositella tutustumaan editor työkaluun, 

sillä siitä saa huomattavasti paremman käsityksen, miten jokainen komponentti toimii. Tiedän kom-

ponenttien rajallisuudet, jos elementissä on tehty leikkauksia ja yrittää käyttää esim. liitoskompo-

nenttia elementtiin, niin komponentti ei välttämättä toimi halutulla tavalla. Tämä johtuu juuri näistä 

editorissa tehtävissä parametreissä, jotka eivät ole leikkauksien jälkeen enää yhteensopivia element-

tiin. 

 

4.2.1 Komponentin luomisen vaiheet 

 

Komponentin luominen alkaa ideoinnilla ja mielikuvituksella. Komponentti kuvitellaan mielessä, miltä 

se valmiina näyttäisi ja kirjataan ideat, sekä yksityiskohdat ylös. Itse konkreettinen tekeminen lähtee 

mallintamalla komponenttiin kuuluvat osat, kuten seinät, pilarit tai teräslevyt. Pultteja, ruuveja ja 

muita pienempiä osia pystyy lisäämään jälkikäteen.  

 

 

Kuva 11. Access advanced features (Hamari-2019) 

 

Aukaisemalla komponenttikirjaston Access advanced features valikko, josta löytyy Define custom 

components painike (Kuva 11). Tätä klikkaamalla avautuu Custom component wizard asetus ikkuna, 

jossa määritetään komponentin osat, tyyppi, nimi ja muita nimellisiä asetuksia (Kuva 12). Jatkamalla 
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next painikkeella finish kohtaan aukeaa seuraavaksi neljä näkymä ikkunaa ja apuikkunoiden työkalu-

painike valikko, josta löytyy esimerkiksi variables ja browser apuikkunat (Kuva 15).  

 

 

Kuva 12. Custom Component Wizard vaiheet (Hamari-2019) 

 

Tässä vaiheessa komponentti on jo periaatteessa luotu ja sitä pystytään jo käyttämään komponent-

tikirjastosta. Jos komponenttiin haetaan älykkyyttä, se tehdään variables ikkunasta käsin. Variables 

ikkunaan kirjataan jokainen parametrinen sääntö, jota komponentti tulee noudattamaan. Browser 

ikkunasta löytyy hierarkkisessa järjestyksessä komponenttiin kuuluvat osat ja näiden osien perään 

tulee kirjoittaa variables ikkunassa tehtyjen sääntöjen nimet, jolloin sääntö tulee voimaan. Esimer-

kiksi liitoksen etäisyys reunasta sääntö tehdään kolmella painikkeella, jotka löytyvät työkalupainike 

valikosta. Näistä kolmesta valitaan hetkeen sopiva työkalu, jolla pystytään valitsemaan etäisyyksiä 

pisteiden ja tasojen avulla. Nämä etäisyydet tulevat näkymiin variables ikkunaan, jotka myöhemmin 

linkitetään browser ikkunan osiin.  
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Kuva 13. Custom Component Dialog Editor (Hamari-2019) 

 

Lopuksi voi muokata tehdyn komponentin asetus valikon yleisasua. Tämä tapahtuu painamalla hiiren 

oikealla painikkeella tehtyä komponenttia komponenttikirjastosta ja valitsemalla Edit component dia-

log box. Seuraavaksi aukeaa Dialog editor ikkuna, josta löytyy kaikki parametriset asetukset, jotka 

on laitettu variables ikkunassa näkyviksi (Kuva 11.) Tässä ikkunassa pystyy lisäämään asetuksiin ku-

via, välilehtiä, tekstiä ja valinta ikkunoita, mutta jos komponenttia muokkaa millään lailla Dialog edi-

torissa tehdyt visuaaliset asetukset palautuvat alkuperäiseen asuunsa. 

 

4.2.2 Komponentin luominen 

 

To make a simple custom component intelligent so that it adapts to changes in the model, you must 

modify it in the custom component editor tool that is used for modifying component that is created 

by a custom component, and for creating dependencies between component objects and other 

model objects. In the custom component editor, you can build dependencies between component 

objects and model objects. For example, you can specify that the size of a stiffener depends on the 

size of the beam. If you change the size of the beam, the size of the stiffener also changes. You can 

also add distance variables, for example, to specify the gap between a plate and a beam. You can 

modify only the component objects, not the main or secondary parts, in the custom component edi-

tor. (Teklastructures.support.tekla.com a) 

 

Kuten Teklan tuki kertoo, jotta komponentti voidaan tehdä älykkääksi, jolloin se mukautuu mallissa 

tapahtuviin muutoksiin. Komponenttia täytyy muokata editor työkalulla. Editor työkalua käytetään 
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muokkaamaan custom komponentteja, sekä tekemään riippuvuuksia komponenttien välillä. Kompo-

nentteja on neljää eri tyyppiä custom parts, custom connections, custom details ja custom seams 

(Kuva 14 & Video 1).  

 

Custom parts luo yhden osan tai ryhmän osia ja usein niillä on monimutkainen rakenne. Custom 

connections tyyppiä voidaan käyttää yhdistämään pääosa jopa 30 toissijaiseen osaan. Liitos raken-

netaan pääosan ja toissijaisten osien päähän. Custom details tyyppiä voidaan käyttää lisäämään 

enemmän tietoa yhteen osaan, kuten lisä levyjä tai leikkauksia. Custom seams tyyppiä voidaan 

käyttää yhdistämään pääosa jopa 30 toissijaiseen osaan. Sitä voidaan käyttää myös vain yhteen 

pääosaan. Sauma tehdään osan pituussuuntaa mukaillen. (Teklastructures.support.tekla.com b) 

 

 

Kuva 14. Liitostyypit (teklastructures.support.tekla.com) 

 

Custom component editorilla voi tehdä komponentteja tyhjästä tai muokkaamalla vanhaa kompo-

nenttia itselleen sopivaksi. Tyhjästä aloittaminen lähtee määrittelemällä komponentin tyyppiä, nimeä 

ja muita tietoja. Seuraavaksi määritellään kaikki komponenttiin kuuluvat osat, jonka jälkeen määrä-

tään komponentin pääosa ja toissijainen osa. Seam tyypissä täytyy myös määritellä komponentin 

suunta kahdella pisteellä. Vanhaa komponenttia voi lähteä muokkaamaan itselle sopivaksi aukaise-

malla komponentti Custom component editor-työkalulla ja muokkaamalla sitä. Edit custom com-

ponent painike löytyy komponenttikirjaston valikosta Access advanced features (Kuva 9). 

4.2.2.1 Komponentin luomisen haasteet 

Tällaisen komponentin tyhjästä kehittäminen ilman minkäänlaista kokemusta on vähintäänkin haas-

teellista. Suosittelenkin ensimmäisenä tutustumaan ARE11 Steel Detailing – YouTube kanavaan, 

josta saa hyvän käsityksen jokaisesta liitostyypistä ja editorin käyttöliittymästä (Video 1). 
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Video 1. ARE11: 4 Types of Components in Tekla (youtube.com)  

 

Komponenttia työstettäessä törmäsin monenlaisiin haasteisiin. Suurin osa näistä haasteista johtui 

kokemattomuudesta ja vieraasta käyttöliittymästä. Variables ikkunassa käytettäviä parametrisiä 

sääntöjä ei ole helppo tehdä juuri sillä tavalla, miten haluaisi ne toimivan. Esimerkiksi tekemäni 

sääntö Number of copies kohtaan täytyi liittää elementin tiedoista sen hetkinen pituus, jotta lasken-

takaava pystyisi laskemaan montako teräslevyä tarvitaan kyseiseen elementtiin. Seuraavaksi linkitin 

säännön browser ikkunaan, jotta se tulisi voimaan. Olisi myös hyvä heti alussa tietää, että muokat-

taessa komponenttia sen asetuksien yleisasu muokkaantuu aina alkuperäiseen muotoonsa. Kom-

ponentin asetuksien ulkoasu tehdään vasta aivan viimeisenä.  

 
4.3 Custom component editor käyttöliittymä 

 

Käyttöliittymä on yleisesti ottaen yksinkertainen käyttää (kuva 15). Ohjelmointikieltä ei tarvita tämän 

editorin käytössä. Ohjelmassa on työkalut kaikkiin tarvittaviin muokkauksiin. Ensimmäisenä aukaista-

essa Custom component editoria, aukeaa neljä näkymä ikkunaa ja editor valikko ikkuna, josta löytyy 

loput tarvittavat työkalut. (Kuva 17) Variables ikkunassa pystyy määrittelemään komponentin käyttä-

miä muuttujia (kuva 16). Custom component browser näyttää komponentissa olevat osat hierarkki-

sessa järjestyksessä (kuva 18). Nämä kaksi ikkunaa toimivat keskenään todella tärkeässä roolissa 

komponenttien teossa.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VZ4eLkotEFA
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Kuva 15. Yleisnäkymä Custom component editorista (Hamari-2019) 

 

Variables ikkunassa käytettävät muuttujat ovat nimi, kaava, lukuarvo, lukuarvon tyyppi, muuttujan 

tyyppi, näkyvyys ja nimi kyseisessä ikkunassa. Kaava tyyppejä on monenlaisia, joihin apua löytyy 

Teklan tuki sivustosta (teklastructures.support.tekla.com c). Muuttujien mittoja voi määrittää kol-

mella ensimmäisellä painikkeella, jotka löytyvät editor ikkunasta, tai bind to plane komennolla. Jotta 

muuttuja toimivat komponentissa, täytyy browser ikkunassa määrittää osan asetuksen perään kaa-

van nimi.  

 

 

Kuva 16. Tekla structures, variables (Hamari-2019) 

 

 

Kuva 17. Custom component editor valikko ikkuna (Hamari-2019) 
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Kuva 18. Tekla structures, browser (Hamari-2019) 

  



         

         22 (27) 

5 MALLINTAMINEN TYÖKALULLA 

 

5.1 Liitoksen vaiheet 

 

Mallintaminen komponentilla sisältää viisi vaihetta. Ensimmäinen vaihe on valita komponentti ja 

muokata parametrit omiin mittoihin sopivaksi. Toisena vaiheena täytyy valita pääosa, eli alapuolinen 

elementti vaakasuuntaisessa liitoksessa ja pystysuuntaisessa liitoksessa vasemmanpuolinen ele-

mentti sisältäpäin katsottuna. Tämän jälkeen valitaan toissijainen osa, eli yläpuolinen elementti vaa-

kasuuntaisessa liitoksessa ja pystysuuntaisessa liitoksessa oikeanpuolinen elementti sisältäpäin kat-

sottuna. Komponentilla voi tehdä myös ulkoapäin katsottuna, mutta ruuvien parametrit eivät välttä-

mättä toimi toivotulla tavalla. Seuraavaksi pitää osoittaa kahdella pisteellä liitoksen sijainti, eli keski-

linjalla elementtien välissä. Lopuksi tarkistus, että liitos on rakentunut oikealla tavalla elementtien 

väliin. Näitä vaiheita voi toistaa jokaiseen elementtiin erikseen, tai kopioimalla yhtä liitosta copy to 

another object komennolla. Elementtien pituuksien vaihdellessa, täytyy parametreja muokata ele-

mentteihin sopivaksi. 

 

5.2 Connection steps 

 

Modelling with this component includes five steps. The first step is to select the component and 

modify the parameters to suit your own dimensions. The second step is to select the main part, in 

other words the bottom element in the horizontal joint and in the vertical joint the left element from 

the inside perspective. After this, select the secondary part, in other words the upper element in the 

horizontal joint and on the vertical joint, select the right element from the inside perspective. This 

component can be used from the outside perspective, too, but it is possible that the parameters of 

the screws will not work as desired. The next step is to point the location of the joint with two 

points at the center line between the two elements. The final step is to check that the joint is cor-

rectly formed in the middle of the elements. These steps can be repeated for each element individu-

ally, or by copying with copy to another object command. When the dimensions of the elements 

vary, the parameters of the component must be adapted to fit the elements. 
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5.3 Mahdolliset ongelmat ja niiden ratkaisut 

 

Ensimmäinen mahdollinen ongelma voi olla, ettei ruuvit tule näkyviin. Tämä tapahtuu silloin kun va-

litaan pääosa ja toissijainen osa väärin päin. Ratkaisu tähän ongelmaan on kokeilla valita osat toisin 

päin. 

 

Toinen mahdollinen ongelma on, ettei ruuvien sijaintia saa laitettua haluamallaan tavalla. Ruuvien 

oletusarvot ovat siksakkisessa järjestyksessä, jotenka niiden muokkaaminen ei ole kaikista helpoin 

asia. Suositukseni tähän ongelmaan on poistaa ruuvit ja tekemällä ne käsin bolt käskyllä, joko riveit-

täin tai kyseisessä siksakki järjestyksessä. Videon kohdassa 3.40 kerrotaan miten tehdä bolt komen-

nolla siksakkinen järjestys (Video 2). 

 

 

Video 2. Tekla Software: Bolting Tips in Tekla Structures (youtube.com) 

 

5.4 Possible problems and solutions 

 

The first possible problem may be that the screws do not appear. This happens when the main part 

and secondary part are selected in an incorrect order. The solution to this is to try to select the 

parts the other way around. 

 

Another possible problem is that the position of the screws cannot be set as desired. The default 

values for the screws are in zigzag order, so editing them is not the easiest thing to do. My recom-

mendation to this is to delete the screws and make them manually with a bolt command, either line 

by line or in zigzag order. On the video at 3.40 is shown how to do a zigzag order with the bolt com-

mand (Video 2). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YdPMGs1kH78
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5.5 Piirustusten luominen 

 

Liitos tulee näkyviin LVL-elementti kuvista ja teräslevyistä tehtävistä osakuvista. Elementti kuvassa 

näkyy liitoksen varauskolot teräslevyille ja niiden mitat (kuva 19). Osakuvissa teräslevyn koko ja 

ruuvien reikien paikat (Kuva 20). Näiden lisäksi voi tehdä myös visuaalisia 3D-kuvia elementeistä ja 

liitoksista, auttamaan rakennus- ja suunnitteluprosesseja (Kuva 21).  

 

 

Kuva 19. Elementti piirustus (Hamari-2019) 

 

 

Kuva 20. Osakuva teräslevystä (Hamari-2019) 
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Kuva 21. 3D kuva liitoksen osista (Hamari-2019) 
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6 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää mahdollisimman yksinkertainen ja toimiva komponentti. 

Mielestäni pääsin hyvin tavoitteeseen. Sain hyvän käsityksen komponenttien toiminnasta, sekä opin 

Custom component editorin käytön tulevaisuuttani varten. Aihe oli hyvinkin mielenkiintoinen ja ajan-

kohtainen. Toivon pääseväni tulevaisuudessa hyödyntämään tässä oppimaani. Näen myös, että 

komponentistani on hyötyä suunnittelijoille ja alan opiskelijoille.  

 

Teklan materiaalikirjaston ja komponenttikirjaston laajentuessa, näen tämän liitoskomponentin mah-

dollisen jatkokehityksen. Esimerkiksi komponenttiin olisi hyvä saada ruuvin tarkka geometria, sekä 

LVL-materiaali visuaalisesti tarkaksi. 

 

Käytin työssäni englanninkieltä, koska komponentti on jaettu Teklan Warehouse kautta, joka on 

kansainvälinen komponenttien jakelukanava. Saadakseni laajaa palautetta komponentin jatko kehi-

tykseen toivoisin myös mahdollisimman monen kansainvälisen Tekla-käyttäjän hyödyntävän projek-

teissaan opinnäytetyötäni. 
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