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Tässä opinnäytetyössä laadittiin teräsrakenteisten valokattorakenteiden yleis-
ohje Sitowise Oy:n rakennesuunnittelijoiden käyttöön. Valoa läpäiseviä valokat-
toja käytetään Suomessa laajasti, ja niiden suunnitteluun löytyy siksi runsaasti 
osaamista, mutta tarkempaa suunnitteluun liittyvää avustavaa ohjeistusta ei ole 
saatavilla. Opinnäytetyössä laaditun ohjeen avulla myös nuorempien rakenne-
suunnittelijoiden on helpompi tunnistaa yleisimpiä riskejä valokattorakenteita 
suunnitellessa. 

Hanke aloitettiin määrittämällä Sitowisen tavoitteet. Tämän jälkeen tutustuttiin 
teoriaan sekä hyvän ohjeen periaatteisiin. Itse ohjeen laatimisessa hyödynnettiin 
Sitowisen suunnittelijoiden kokemusta. Lopuksi ohje otettiin yhteisesti käyttöön 
yhtiössä. 

Työssä opittiin, että hyvä yleisohje on yksinkertainen ja nopealukuinen, mutta riit-
tävän kattava, että suunnittelijan on helppo etsiä lisätietoa aiheesta. Suunnitte-
luohjeessa tulee kuvata oleellinen teoriatausta, keskeiset rakenneratkaisut ja nii-
den ominaisuudet sekä riskienhallinta ja muut käytännön suunnittelutoimenpiteet. 
Ohje on otettu Sitowisellä käyttöön ja sitä kehitetään käyttökokemuksien perus-
teella sekä alan suunnittelukäytäntöjen ja -vaatimusten muuttuessa. 

Asiasanat: Valokatto, Teräsrakenne, Rakennesuunnittelu, Riskirakenteet 
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Abstract 
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Bachelor´s Thesis 2020 
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The purpose of this thesis was to create a general instruction of designing glazed 
roofs with steel structure for structural engineers in Sitowise Oy. Glazed roofs are 
commonly used in public places in Finland and there is a lot of knowhow to design 
them, but there are not a lot of instructions available for a more precise design 
process. The instruction created in this thesis gives general knowledge of risks in 
designing steel-supported glazed roofs. 

The work was started by determining Sitowise’s goals for this thesis. After the 
goals were set, the research of theory and best practises of creating general in-
structions for designing the structures was started. The experience of senior de-
signers in the field was used in the process of creating the instructions. After the 
final draft, the general instructions created were taken to practise. 

In the creation of this thesis it was found out that good instructions are simple and 
fast to read, but still hold enough information that it is easy for the reader to find 
more information when needed. The instructions should give the base for general 
theory, structural solutions and their features also risk management and com-
monly used practises. The instructions created in this thesis have been taken into 
use in Sitowise and will be improved by experiences of use and updated in case 
of changing norms and standards in the field. 

Keywords: Glazed roofs, Steel structure, Structural engineering, Risks 
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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä laaditaan yleisohje teräsrakenteisista valokattoraken-

teista. Työn teoriaosiossa esitellään tärkeimmät rakennejärjestelmät ja niiden 

suunnittelussa huomioitavat näkökulmat, kuten kuormitukset ja riskit. Tämän jäl-

keen kuvataan yleisohjeen laatiminen. Lopuksi arvioidaan työn lopputuloksia ja 

pohditaan kehityskohteita. Itse yleisohje on opinnäytetyön liitteenä. 

Valokatoilla viitataan kattoihin, joiden katemateriaali päästää läpi luonnonvaloa. 

Useimmiten niitä käytetään yleisissä kokoontumistiloissa, kuten ostoskeskuk-

sissa ja auloissa. Nykypäivänä valtaosa suurista valokattorakenteista tehdään 

kantavan teräsrungon päälle. 

Valokattorakenteita on rakennettu Suomessa paljon, mutta suunnittelun tueksi on 

saatavilla vain heikosti ohjeita. Siksi suunnittelu nojaa tällä hetkellä pitkälti suun-

nittelijoiden omaan kokemuspohjaan, jolloin nuorempien suunnittelijoiden on 

hankalaa suunnitella valokattorakenteita itsenäisesti. Ilman yleistyneitä suunnit-

teluohjeita suunnitelmien laatu ja toteutustavat vaihtelevat myös paljon paikalli-

sesti. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä rakennesuunnittelijoille selkeä ja yksinkertai-

nen yleisohje valokattorakenteiden suunnitteluun ja samalla vähentää mahdolli-

sia alalla esiintyviä suunnitteluvirheitä. Työn tilaaja on Sitowise Oy, joka on Suo-

men suurin suomalaisomisteinen konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuspalveluja 

tarjoava yritys. 
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2 Teräsrakenteiset valokattorakenteet 

Teräsrakenteiset valokatot koostuvat kantavista teräsrakenteista, jäykistävistä 

rakenteista, valorakenteiden kiinnitysjärjestelmästä sekä valoa läpäisevistä ele-

menteistä. Valokattojen valoa läpäisevät rakenteet tehdään yleensä lasista. Kiin-

nitysjärjestelmien tarkoituksena on kiinnittää lasirakenteet kantaviin rakenteisiin, 

jotka siirtävät valokaton kuormat rakennuksen runkoon. Kantavat rakenteet teh-

dään yleensä teräksestä, kun taas sekundäärirakenteissa käytetään myös alu-

miinia.  

Tässä luvussa esitellään edellä mainitut valokattojen rakennejärjestelmät sekä 

keskeisimmät rakenteiden suunnittelussa huomioitavat tekijät. Luku alkaa mitoi-

tuksen perusperiaatteilla, koska valokattojen suunnittelussa rakennesuunnitteli-

jan työ keskittyy pitkälti mitoitukseen. Tämän jälkeen primäärirakenteista käsitel-

lään erilaisia runkojärjestelmiä. Sekundäärirakenteissa käsitellään puolestaan 

jäykistämistapoja sekä valorakenteiden ominaisuuksia ja kiinnitysjärjestelmiä. 

2.1 Mitoituksen perusperiaatteet 

Teräsrakenteet mitoitetaan murto- ja käyttörajatilassa. Seuraavassa käsitellään 

näitä kahta rajatilamitoitusta erikseen.  

2.1.1 Murtorajatilamitoitus 

Mitoittaminen murtorajatilassa varmistaa rakenteen kestävyyden tuleville kuor-

mille. Teräsrakenteissa murtorajatiloja voivat olla muun muassa murtuminen kes-

tävyyden kannalta kriittisessä kohdassa, rakenteen tai sen osan stabiiliuden me-

netys, suuret siirtymät ja rakenteen siirtyminen tai kaatuminen. Mitoittaminen 

murtorajatilassa tehdään standardin SFS-EN 1993-1-1 mukaisesti edeten seu-

raavasti: 

1. laskentamallin laadinta 

2. rasitusten määritys 

3. profiilin valinta 

4. veto- ja puristuskestävyys 

5. taivutuskestävyys 
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6. leikkauskestävyys 

7. vääntökestävyys 

8. taivutus ja leikkaus 

9. taivutus ja aksiaalinen voima 

10. taivutus, leikkaus ja aksiaalinen voima 

11. nurjahduskestävyys 

12. kiepahduskestävyys 

Päävaiheet mitoituksessa ovat voimasuureiden määrittäminen (kohdat 1-2), pro-

fiilin valinta (kohta 3) ja kestävyyden laskeminen (kohdat 4-12). 

Laskentamallin laadinta ja rasitusten määritys 

Laskentamallin laadinta tarkoittaa, että rakenteen osasta luodaan rakennemalli. 

Yksinkertainen staattinen malli auttaa suunnittelijaa hahmottamaan kokonaisku-

vaa rakenteen toimivuudesta. 

Voimasuureet määritetään rakenteeseen kohdistuvista kuormista. Oleellista on 

selvittää momenteille, normaalivoimalle ja leikkaukselle maksimit ja minimit sekä 

näiden voimien sijainnit. Lisäksi on tärkeää tunnistaa voimien määräävät kombi-

naatiot. Kun rakenteessa vaikuttavat voimasuureet on saatu selvitettyä, voidaan 

tunnistaa, mitkä kestävyydet voivat tulla kriittisiksi rakenteen kannalta. Usein pal-

keille on tärkeintä huomioida momentti, leikkaus ja näiden kombinaatio ja pila-

reille normaalivoima, taivutusmomentti ja leikkausvoima. Ristikkorakenteissa 

oleellista on mitoittaa ristikkosauvoilla normaalivoimat ja mahdolliset taivutusmo-

mentit sekä epäkeskisyyden aiheuttamat leikkausvoimat etenkin paarteissa. Tuu-

lisiteillä mitoittavina tekijöinä ovat usein normaalivoimat. Katto-orsien tapauk-

sessa on tärkeää huomioida normaalivoimat, taivutus ja vääntö. (Kumar ym. 

2014.) Kaikissa puristetuissa rakenteissa on huomioitava nurjahdus ja taivute-

tuissa avoprofiileissa kiepahdus. 

Profiilien valinta 

Profiilien valinta lähtee siitä, käytetäänkö avo- vai putkiprofiileja. Alkuvaiheessa 

kannattaa huomioida myös liitoksien toteutettavuus ja tilantarve. Teräsosat voi-

daan jakaa valmistustavan mukaan kuumavalssattuihin ja kylmämuovattuihin 
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profiileihin sekä hitsattuihin poikkileikkauksiin. Hitsattuja poikkileikkauksia käyte-

tään harvemmin valokattojen suunnittelussa. Kuumavalssattuja avoprofiileja, ku-

ten IPE-, HEA- ja HEB-profiileja käytetään usein teräsrakentamisessa, koska nii-

hin on helppo tehdä liitoksia. Avoprofiileilla on myös hyvä kestävyys taivutusta ja 

normaalivoimia vastaan. Putkiprofiileja, joita löytyy sekä kylmämuovattuina että 

kuumavalssattuina, käytetään usein orsirakenteissa, mutta myös primääriraken-

teena, kun rakenteeseen kohdistuu vinoa taivutusta tai se tarvitsee vääntöjäyk-

kyyttä tai kiepahduskestävyyttä. Suurin osa yleisesti käytetyistä kuumavalssa-

tuista I-profiileista kuuluu luokkaan 1 tai 2. (Outinen ym. 2004.) 

Profiilien valinnassa ja teräsrakenteiden kestävyyksien laskennassa yleensä kan-

nattaa hyödyntää rakenneputkia käsitteleviä käsikirjoja, kuten esimerkiksi Rauta-

ruukki Oy:n toimittamaa Rakenneputket-käsikirjaa. Profiilien valintaa varten käsi-

kirjoissa on annettu vakioprofiilien kestävyyksiä eri kuormitustapauksille. Julkai-

susta valitaan profiilikoko, jonka kestävyys on suurempi kuin siihen kohdistuva 

rasitus. 

Teräsrakenteiden kestävyyden määrittäminen lähtee rakenneosien poikkileik-

kausluokista, joihin koko mitoitus pitkälti nojaa. Tavoitteena on tunnistaa, kuinka 

paljon poikkileikkauksen lommahdus rajoittaa poikkileikkausten kestävyyttä ja 

kiertymiskykyä. Jos profiili kuuluu poikkileikkausluokkaan 1–2, mitoitus tehdään 

plastisuusteorian mukaan. Jos taas profiili kuuluu poikkileikkausluokkiin 3–4, se 

pitää mitoittaa kimmoteorian mukaan. Poikkileikkausluokkien kiertymiskyvyn ja 

momentin välillä on selvä riippuvuus (kuva 1). Luokkien 1 ja 2 profiilit kestävät 

momenttia paremmin kuin luokkien 3 ja 4 profiilit.  
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Kuva 1. Momentin ja kiertymän riippuvuus eri poikkileikkausluokissa (Faella ym. 
2000) 
 

Laskettaessa rakenteen kestävyyttä eri murtomekanismeja vastaan arvioidaan, 

onko valittu profiili sopiva, valitaanko isompi poikkileikkaus vai vaihdetaanko eri-

laiseen profiiliin. Kestävyyksien mitoitusarvot ovat riippuvaisia poikkileikkaus-

luokista, eivätkä ne saa missään tapauksissa alittaa kuormitussuureiden mitoi-

tusarvoja. Mitoituskaavat murtorajatilassa eri tapauksille on esitetty standardin 

SFS-EN 1993-1-1 luvussa 6.  

Veto- ja puristuskestävyys 

Veto- ja puristuskestävyyksiä mitoitettaessa sauvan mitoitusrasitus on 𝑁𝐸𝑑 eli 

sauvaan kohdistuva normaalivoima. Mikäli voima on positiivinen, mitoitetaan 

sauva vedolle. Voiman ollessa negatiivinen sauva mitoitetaan puristukselle. Nor-

maalivoimakestävyydet riippuvat poikkileikkauksen pinta-alasta, hoikkuudesta ja 

lujuudesta. (Kumar ym. 2014.) 
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Taivutuskestävyys 

Taivutuskestävyyttä mitoitettaessa sauvan mitoitusrasitus on 𝑀𝐸𝑑 eli sauvaan 

kohdistuva momentti. Taivutuskestävyys riippuu poikkileikkauksen taivutusvas-

tuksesta ja lujuudesta. Kappaleen taivutusvastus on johdannaissuure hitaus- ja 

jäyhyysmomentista. Tarkasteltaessa taivutuskestävyyttä tarkistetaan taivutetun 

uuman ja puristetun laipan poikkileikkausluokka, jolloin voidaan määrittää profiilin 

poikkileikkausluokka. (Kumar ym. 2014.) 

Leikkauskestävyys 

Leikkauskestävyyttä mitoitettaessa sauvan mitoitusrasitus on 𝑉𝐸𝑑  eli sauvaan 

kohdistuva leikkaus. Plastinen leikkauskestävyys on riippuvainen kuorman vai-

kutustason leikkauspinta-alasta ja kappaleen lujuudesta seuraavasti 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 =

𝐴𝑣 (
𝑓𝑦

√3
)

 𝛾𝑚0
, 

missä 𝐴𝑣 on kuorman vaikutustason mukainen pinta-ala, 𝑓𝑦 on kappaleen myötö-

lujuus ja 𝛾𝑚0 on osavarmuuskerroin. 

Kappaleen laskeminen plastisesti edellyttää hoikkuuden tarkistamista, jotta uu-

massa ei pääse syntymään leikkauskestävyyttä heikentävää leikkauslommah-

dusta. (Kumar ym. 2014.) 

Vääntökestävyys 

Vääntökestävyyttä mitoitettaessa sauvan mitoitusrasitus on 𝑇𝐸𝑑 eli sauvaan ak-

selin ympäri vaikuttava momentti, joka koostuu vapaasta ja estetystä väännöstä. 

Vapaa vääntö aiheuttaa kappaleessa leikkausjännitystä. Estetty vääntö aiheuttaa 

leikkausjännitystä kohdissa, joissa esiintyy suurimmat leikkausvoimat, ja normaa-

lijännitystä kohdissa, joissa esiintyy suurimmat taivutusmomentit. Vääntökestä-

vyyttä mitoitettaessa on huomioitava, että eri poikkileikkaukset käyttäytyvät oleel-

lisesti eri tavoin. Suljetuissa poikkileikkauksissa vapaa vääntö on hallitseva ja es-

tetty vääntö voidaan jättää huomioimatta. Avoimissa poikkileikkauksissa ja jäy-
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kästi kiinnitetyissä kevytorsissa estetty vääntö on taas hyvin hallitseva. Kappa-

leen vääntökestävyys huomioidaan leikkauskestävyyden pienennyksenä. (Ku-

mar ym. 2014.) 

Taivutus ja leikkaus 

Taivutusmomentin ja leikkausvoiman sijaitessa samassa kohdassa tulee leik-

kausvoiman vaikutusta tarkastella pienentävänä tekijänä poikkileikkauksen taivu-

tuskestävyydelle. Yhteisvaikutusta laskiessa taivutusmomenttikestävyyttä pie-

nennetään käyttämällä leikkauspinta-alalle pienennettyä myötörajaa 

(1 − 𝜌)𝑓𝑦 , 

missä 𝑓𝑦 on kappaleen myötölujuus ja 𝜌 = (
2𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑
− 1)

2

. 𝑉𝐸𝑑  on kappaleeseen 

kohdistuva leikkausvoima ja 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 on kappaleen leikkauskestävyys, jonka kaava 

on esitetty aiemmin kohdassa Leikkaus. Pienennys taivutuskestävyyteen on siis 

riippuvainen poikkileikkauksen uuman paksuudesta ja pinta-alasta sekä leikkaus-

voiman ja leikkauskestävyyden keskeisestä suhteesta. 

Yhteisvaikutusta ei kuitenkaan tarvitse tarkastella, jos poikkileikkauksen leikkaus-

kestävyys on tarkastelukohdassa yli kaksinkertainen verrattuna vaikuttavaan leik-

kausvoimaan (Kumar ym. 2014). 

Taivutus ja aksiaalinen voima 

Taivutuksen ja aksiaalisen voiman yhteisvaikutusta tarkastellaan, jos taivutettuun 

kappaleeseen tulee normaalivoimaa eli puristusta tai vetoa. Tarkastelussa osu-

taan aina varmalle puolelle, jos käytetään alla olevaa lineaarista yhteisvaikutus 

yhtälöä: 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑅𝑑
+

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑑
+

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑑
≤ 1, 

missä 𝑁𝐸𝑑 on vaikuttava normaalivoima, 𝑁𝑅𝑑 on kappaleen normaalivoimakestä-

vyys, 𝑀𝑦,𝐸𝑑  ja 𝑀𝑧,𝐸𝑑 ovat kappaleen eri akseleilla vaikuttavat momentit, 𝑀𝑦,𝑅𝑑 ja 

𝑀𝑧,𝑅𝑑  ovat kappaleen taivutuskestävyys eri akseleilla. 
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Yhtälö toteutuu usein lyhyillä sauvoilla. Jos yhtälö ei toteudu, on taivutuskestä-

vyyttä pienennettävä normaalivoiman vaikutuksesta. Kaksoissymmetrisissä pro-

fiileissa pienennys on suoraan riippuvainen normaalivoiman ja sen kestävyyden 

suhteesta sekä poikkileikkauksen pinta-alasta ja riippuen profiilin muodosta sen 

laipan tai uuman pinta-alasta. (Kumar ym. 2014.) 

Taivutus, leikkaus ja aksiaalinen voima 

Taivutuksen, leikkauksen ja aksiaalisen voiman yhteisvaikutuksen tarkastelu ta-

pahtuu samalla tavalla kuin taivutuksen ja aksiaalisen voiman yhteisvaikutuksen 

tarkastelu, mutta tarkastelut tehdään käyttämällä uumalle pienennettyä myöntö-

rajaa. Jos leikkauskestävyys on kaksinkertainen verrattuna leikkausvoimaan, tar-

kastelua ei tarvitse tehdä ollenkaan. (Kumar ym. 2014.) 

Nurjahduskestävyys 

Nurjahduksessa puristettu sauva menettää kantokykynsä. Puristetun sauvan nur-

jahdukset voidaan jakaa taivutus-, vääntö- ja taivutusvääntönurjahdukseen. Tai-

vutusnurjahduksessa sauva taipuu jompaan kumpaan oman akselinsa suuntaan. 

Vääntönurjahduksessa sauva kiertyy pituusakselinsa ympäri. Taivutusvään-

tönurjahduksessa sauva kiertyy pituusakselinsa ympäri ja taipuu samalla eli ilmiö 

muistuttaa kiepahdusta. 

Määräävään nurjahdusmuotoon liittyvä kimmoteorian mukainen nurjahdus-

kuorma 𝑁𝑐𝑟 saadaan käyttäen sauvan hitausmomenttia, kimmomoduulia ja nur-

jahduspituutta. Määräävä nurjahdusmuoto on taivutusnurjahduksesta, vään-

tönurjahduksesta tai taivutusvääntönurjahduksesta se, jonka nurjahduskuorma 

on pienin. Yleensä taivutusnurjahdus on määräävä, mutta avopoikkileikkauksissa 

voi esiintyä myös vääntönurjahdusta ja taivutusvääntönurjahdusta määräävänä 

nurjahdusmuotona. (Kumar ym. 2014.) 

Kappaleen nurjahduskestävyys lasketaan seuraavasti 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
𝜒𝐴𝑓𝑦

𝛾𝑀1
, 
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missä 𝜒 on pienennystekijä, 𝐴 on pinta-ala, 𝑓𝑦 on myötölujuus ja 𝛾𝑀1 on osavar-

muuskerroin. Poikkileikkausluokassa 4 pinta-ala lasketaan efektiivisenä. Pienen-

nystekijän suuruus on riippuvainen kappaleen muunnetusta hoikkuudesta ja 

muunnettu hoikkuus taas riippuvainen kappaleen lujuudesta, pinta-alasta ja mää-

räävästä nurjahdusmuodosta. (Kumar ym. 2014.) Tehokkain tapa estää sauvaa 

nurjahtamasta on rajoittaa sen nurjahduspituutta joko tukemalla kappaletta nur-

jahtamissuunnassa tai jäykistämällä kappaleen päitä kiertymistä vastaan sen 

tuilla. 

Kiepahduskestävyys 

Kiepahduksessa taivutetun palkin poikkileikkaus kiertyy kiepahduskuormalla pi-

tuusakselin suuntaisen akselin ympäri ja sauva menettää kantavuutensa. Kie-

pahduskestävyys riippuu palkin jännevälistä, poikkileikkausmitoista, jäyhyysmo-

mentista, vääntöjäykkyydestä, poikkileikkauksen käyristymisjäykkyydestä, palkin 

tuennasta ja kuormituksesta. (Kumar ym. 2014.) Hoikat ja korkeat I-profiilit ovat 

kiepahdusalttiita. Jos rakenne on tuettu tarpeeksi sivuttaissuunnassa orsilla, sitä 

ei tarvitse mitoittaa kiepahduksen suhteen, koska kiepahduspituudet lyhenevät 

niin pieniksi, ettei rakenne kiepahda.  

2.1.2 Käyttörajatilamitoitus 

Käyttörajatilamitoituksessa tarkastellaan rakenteen käyttäytymistä normaalikäy-

tössä, jottei sen ulkonäköön, kestävyyteen tai käytettävyyteen tule merkittäviä 

muutoksia. Käyttörajatilatarkastelu sisältää seuraavat kohdat: 

1. Käyttökelpoisuuskriteerien määritys 

2. Mitoittavan kuormitusyhdistelmän määritys 

3. Rakenteen siirtymät verraten sallittuihin siirtymiin 

4. Rakenteen taipuma verraten sallittuun taipumaan 

5. Rakenteen värähtely verraten sallittuun värähtelyrajaan 

Käyttörajatilalaskenta perustuu yleensä lineaarisiin menetelmiin, joissa käytetään 

poikkileikkauksen bruttopinta-alan mukaan määräytyviä jäykkyysarvoja. Hoikissa 

poikkileikkausluokkan 4 rakenteissa otetaan huomioon myös lommahduksesta 

johtuva jäykkyyden pieneminen. (Kumar ym. 2014.) 



14 

Käyttökelpoisuuskriteerit määräytyvät teräsrakenteissa usein taipumien ja siirty-

mien rajatilossa. Taulukossa 1 on esitetty eurokoodin mukaiset vähimmäisvaati-

mukset taipumalla ja siirtymälle: 

 

Taulukko 1. Eurokoodin mukaiset pystysuuntaisten taipumien raja-arvot (SFS 

EN 1993-1-1, EC 3, kansallinen liite 9) 

 
Valokatoissa on kuitenkin kiinnitettävä erityisesti huomiota, etteivät primäärira-

kenteessa olevat siirtymät pääse vaikuttamaan negatiivisesti lasielementteihin. 

Näin ollen on hyvä pitää rakenteen taipumat maksimissaan 15 mm tai pienem-

pänä kuin L/300, jossa L on kannattajan pituus (Sapa Building System 2020). 

Mitoittavan kuormitusyhdistelmän määritystä on käsitelty standardin SFS-EN 

1991 osissa 1-1, 1-2, 1-3 ja 1-4. Rakennetta tulisi tarkastella normaalilämpöti-

lassa, palotilanteessa ja tarpeen tullen muissa onnettomuustilanteissa. Kuormi-

tusyhdistelyä valittaessa on tärkeintä tunnistaa rakenteen kantokyvylle oleelliset 

kuormat. Tärkeimpinä valokattojen tapauksessa ovat lumikuormat, tuulikuormat 

ja pysyvät kuormat. Kuormituksia on käsitelty lisää opinnäytetyön luvussa 3. 



15 

Käytännössä käyttörajatilojen laskenta teräsrakentamissa rajoittuu taipumaraja-

tilan tarkasteluun. Suunnittelijalla on kuitenkin oltava varmuus siitä, ettei rakenne 

pääse myötäämään, eli ettei rakenteeseen tule pysyviä muodonmuutoksia. Tai-

pumia laskettaessa on otettava huomioon kaikki toisen kertaluvun vaikutukset 

rakenteessa sekä liitoksien kiertymisjäykkyys ja plastisten muodonmuutoksien 

mahdollisuus. (Kumar ym. 2014.) 

2.2 Primäärirakenteet 

Primäärirakenteilla tarkoitetaan rakennuksen kantavia rakenteita, joiden tehtä-

vänä on siirtää valokattojen kuormat rakennuksen perustuksille. Primääriraken-

teiden suunnittelussa tärkeimpiä huomioitavia asioita ovat mitoitus, jäykistys, liik-

kumavarat ja toleranssit sekä liitosten suunnittelu.  

2.2.1 Kaarirakenteet 

Kuvassa 2 on esitetty kaarirakenne, jonka nimi juontuu sen tukien välillä olevan 

jänteen muodosta. Kuvassa on esitetty yksinkertainen toteutusmalli, mutta käy-

tännössä yksityiskohdissa on runsaasti vaihtelua. Kaarirakennetta tarvitaan to-

teutettaessa kaarevakattoisia rakennuksia. 

 

Kuva 2. Yksinkertainen kaarirakenne 
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Kaarella on hyvä kestävyys pystysuuntaisia voimia vastaan (kuvassa 2 voima F). 

Kuitenkin jos pystysuuntaiset voimat kasvavat liian suuriksi, kaarirakenne menet-

tää stabiliteettiinsa ja kaari kääntyy nopeasti tukien välisen akselin yli ylösalaisin. 

Tätä ilmiötä kutsutaan Snap thru -ilmiöksi. 

Kaarirakenteen suunnittelussa keskeisintä on vaakavoimien hallinta, sillä kaa-

reva rakenne muuttaa osan pystykuormista tukipisteisiin kohdistuviksi vaakavoi-

miksi. Kaaren muoto määrittää, kuinka suuria vaakavoimia syntyy tuille. Myös 

lämpötilaeroista johtuvat muodonmuutokset aiheuttavat vaakavoimia, kun kaa-

reva jänne pyrkii pidentymään. 

Jos vaakavoimia ei haluta siirtää tukiliitoksen kautta alapuoliselle rakenteelle, on 

vaakavoimien hallintaan kaarirakenteissa yleisesti käytössä kaksi tapaa, jotka 

voidaan toteuttaa yhtä aikaa samassa rakenteessa. Ensimmäinen tapa on aset-

taa tukien välille vetotanko tai -tankoja. Koska nämä tangot ovat usein vaakavoi-

mien suuruuden takia massiivisia, on suunnittelussa huomioitava myös tankojen 

omien painojen hallinta. Raskaita vetotankoja ei voi jännittää niin, ettei ne roik-

kuisi tai jos jännitetään liikaa alkavat primäärirakenteiden siirtymät kasvamaan yli 

sallittujen arvojen. Tyypillisesti hallinta toteutetaan ripustamalla vetotangot pri-

määrirakenteista. Toinen tapa vaakavoimien hallintaan on ainakin toisen tuen 

laakerointi, jolloin sallitaan kaaren tuen liikkuminen alemman rakenteen päällä ja 

vaakavoima otetaan huomioon kaaren jäykkyydellä. 

Esimerkiksi Espoossa kauppakeskus Iso-omenan valokatossa on käytetty kaa-

revan muotoisia teräsprofiileja primäärirakenteina. Kuormia on hallittu vetotanko-

jen ja puristussauvojen avulla. Jäykistämiseen pituussuunnassa on käytetty ris-

tikkojäykistystä. Toisesta esimerkistä käy Mikkelin kappakeskus Stellan valo-

katto. Tässä valokatossa kaarirungon jännevälit ovat suuret ja tuettu vetotan-

goilla, jotka on ripustettu primäärirakenteista muodonmuutoksen estämiseksi.   

2.2.2 Kehärakenteet 

Kuvissa 3, 4 ja 5 on esitetty kolme erilaista staattista mallia kehärakenteista. Ke-

härakenteen määrittävä ominaisuus on se, että samassa rakennejärjestelmässä 

on sekä pysty- että vaakarakenne kiinnitetty toisiinsa jäykällä liitoksella, eli ku-

vassa 3 esitetty rakenne ei ole kehärakenne vaan mastokehä. Kehärakennetta 
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käytetään haluttaessa hyödyntää pystyrakenteita vaakarakenteiden mitoituk-

sessa. Usein käytettyjä kehärakenteita ovat kolmi- ja kaksinivelkehät. 

Kehärakenteille on tyypillistä, että rakennusosiin vaikuttaa samanaikaisesti taivu-

tusmomentteja ja normaalivoima. Haasteeksi tulee usein nurkissa sijaitseva tai-

vutusmomentti, sillä samassa paikassa on usein myös asennusliitos. 

Tehtäessä valintaa jäykkänurkkaisen (kuvat 4 ja 5) ja nivelnurkkaisen (kuva 3) 

välillä voidaan jäykkänurkkaisen eduiksi katsoa kehän pienempi ainemenekki ja 

omapaino. Lisäksi rakenne on jäykempi ja siirtymät pienempiä sekä jäykkänurk-

kainen runko on usein stabiili ilman lisäjäykistyksiä. Stabiiliusilmiöt on kuitenkin 

hyvä tutkia tarkasti erityisesti nurkissa ja kehän puristetuissa osissa. Jäykkänurk-

kaisen rungon huonoja puolia on vaikeampi asennus, monimutkaisempi rakenne, 

lämpölaajenemisesta ja siirtymistä aiheutuvat lisäjännitykset. Jäykkänurkkaisen 

rungon suunnittelu on myös vaativampaa. 

Kehän liitoksia suunniteltaessa on tärkeää kiinnittää huomiota voimien siirtoon 

palkilta pilareille, palkin uuman leikkausjännitykseen ja lommahdusriskiin, puris-

tetun laipan sivuttaiseen tuentaan ja pilariuuman jäykistämiseen palkin laippojen 

jatkeena (Kumar ym. 2014). 

Kuvan 3 rakenteessa on jäykät tuet A ja B sekä nurkissa nivelet C ja D. Raken-

teen hyvä puoli on sen yksinkertaisuus käsin laskettaessa. Tämä johtuu siitä, että 

jokainen kappale voidaan laskea erikseen, koska nurkkien nivelet C ja D eivät 

siirrä momenttia pystyrakenteelle. Huono puolena rakenteessa on se, että jänne-

välin kasvaessa rakenteista tulee raskaita ja kalliita. Nivelliitoksen vuoksi pysty-

rakenne joudutaan mitoittamaan mastopilarina, jolloin nurjahduspituus kasvaa. 

Tästä syystä rakenne soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa jännevälit ovat suh-

teellisen pieniä. 
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Kuva 3. Mastokehä jäykillä tuilla ja nivelin toteutetuilla nurkilla 

Kuvan 4 kehärakenteessa sekä tuet A ja B että nurkat C ja D ovat jäykkiä. Yllä 

esitettyyn malliin verrattuna rakenne on varsinkin isojen jännevälien tapauksessa 

selvästi kustannustehokkaampi, sillä profiilit voidaan toteuttaa kevyempinä ja hoi-

kempina. Vaakaprofiilin jäykkien päiden ansiosta sauvan momentti jakautuu ta-

saisemmin, jolloin momentin hallintaan riittää kevyempi rakenne. Pystyraken-

teessa jäykkä yläpää taas mahdollistaa sen, ettei pystyrakennetta tarvitse mitoit-

taa mastopilarina. Tällöin nurjahduspituus on lyhyempi, ja riittävä kestävyys saa-

vutetaan kevyemmällä profiililla. (Ylinen 1976.) 

 

Kuva 4. Kehärakenne jäykillä tuilla ja jäykillä nurkilla 
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Kuvassa 3 esitettyyn kehärakenteeseen verrattuna jäykkänurkkaisesti toteutettu 

rakenne on selvästi työläämpi laskea, koska myös pysty- ja vaakarakenteiden 

väliset vaikutukset on huomioitava. Käytännössä laskennassa hyödynnetäänkin 

FEM-ohjelmistoja. Nurkkien C ja D kohdalla vaaditaan tarkka mitoitus, jotta liitok-

set saadaan toimimaan jäykkinä. Tukien A ja B momenttien hallintaan on myös 

kiinnitettävä huomiota, koska jäykät liitokset ovat haastavia toteuttaa erityisesti 

teräksen ja betonin välillä. Tuilla haasteena tämän tyyppisessä kehässä on myös 

sen herkkyys tukien epätasaiselle painumiselle, joka voi kasvattaa alapuolisten 

rakenteiden hintaa ja kokoa. 

Kuvan 5 Jäykkänurkkaisessa kehärakenteessa tuet A ja B ovat niveliä ja nurkat 

C ja D jäykkiä. Rakenne on ominaisuuksiltaan varsin samantyyppinen kuin koko-

naan jäykin liitoksin toteutettu statiikkamalli. Teräksen ja betonin välisen liitoksen 

aiheuttamat haasteet kuitenkin vältetään muuttamalla liitokset A ja B niveliksi, 

jolloin ne eivät siirrä momenttia, tämä johtaa halvempaan rakenteeseen alapuo-

lella. Samalla kuitenkin nurkat C ja D muuttuvat aiempaa kriittisemmäksi, koska 

niillä siirretään suurempia voimia. 

 

Kuva 5. Kehärakenne nivelinä toteutetuilla tuilla ja jäykillä nurkilla 
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2.2.3 Palkkirakenteet 

Kuvassa 6 on esitetty yksi- ja kaksiaukkoinen palkkirunkojärjestelmä. Järjestel-

mätyypin määrittävä ominaisuus on tukien välissä oleva vaakarakenne, ja siinä 

pyritään kohdistamaan tuille ainoastaan pystysuuntaista voimaa rakenteelta. 

Yleisesti palkkiteoria on yksinkertaisin tapa mitoittaa vaakarakenteita. (Ylinen 

1976.) 

 

 

 

Kuva 6. Yksiaukkoinen (yllä) ja kaksiaukkoinen (alla) palkkirunkojärjestelmä 

Yksiaukkoisten rakenteiden suunnittelussa tärkeintä on huomioida kenttämo-

mentti, leikkaus ja rakenteen siirtymätilat. Varsinkin pitkien jännevälien tapauk-

sessa voi syntyä isoja kenttämomentteja, kun voiman etäisyys tuesta on suuri ja 

momenttivarret kasvavat. Tällöin tarvitaan suuria profiileja, jotka taas nostavat 

rakenteen kustannuksia. (Ylinen 1970.) 

Moniaukkoisissa rakenteissa kenttämomentit ovat yksiaukkoisia rakenteita pie-

nempiä, koska jännevälit tasapainottavat toisiaan. Tämä kuitenkin johtaa siihen, 

että momenttipinta siirtyy profiilin alapinnasta yläpintaan välituilla, mikä vaatii eri-

tyistä huomioita profiilin mitoituksessa tukien kohdalla. Pitkien jännevälien ta-

pauksessa voidaan saavuttaa yksiaukkoista rakennetta selvästi kustannustehok-

kaampi ratkaisu. 
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Palkin lopullisen poikkileikkauksen mitoittaa usein käyttörajatilassa muodonmuu-

tokset ja sallitut taipumarajat. 

2.2.4 Ristikkorakenteet 

Kuvassa 7 on esitetty ristikkorakenne. Ristikkorakenteessa on veto- ja puristus-

sauvat sekä niiden välillä uumasauvat. Sillä voidaan saavuttaa palkkirakenteita 

edullisempia ja kevyempiä ratkaisuja tilanteissa, joissa jännevälit ja sitä myötä 

profiilit olisivat suuria. 

Kuva 7. K-Ristikko 

Ristikkorakenteen perusominaisuudet ovat pääsääntöisesti samat kuin palkkira-

kenteissa. Ristikkorakenteessa veto, puristus ja leikkaus kuitenkin mitoitetaan 

omille sauvoilleen. Tämän ansiosta kunkin profiilin koko voidaan mitoittaa tar-

peen mukaan, jolloin voidaan yleensä käyttää palkkirakenteita hoikempia profii-

leja. Tällöin mitoituksessa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota myös yksittäisten 

sauvojen nurjahtamiseen sekä koko ristikon kiepahdukseen, ja näiden ilmiöiden 

tuentaan yleisesti. (Ylinen 1976.) 

Ristikon suunnittelu aloitetaan kuormien selvittämisellä. Lisäksi olisi hyvä, että 

liitokset tutkittaisiin jo suunnittelun alkuvaiheessa niiden vaatiman tilan vuoksi. 

Tämän jälkeen ristikolle valitaan korkeus ja kaltevuus. Hyvä korkeus on väliltä L/9 

- L/12, missä L on jänneväli. Korkeuteen vaikuttavat käyttötarkoitus ja kuormien 

suuruus. Kattokannattajana kaltevuus on hyvä olla väliltä 1:8 – 1:10. Seuraavaksi 

tehdään alustava mitoitus. Jos sauvoja on paljon, rakenne voidaan olettaa pal-

kiksi. Uumasauvojen ja paarteiden mitat sovitetaan siten, että niiden leveyksien 
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suhde on 0,7–0,8. Alustavan mitoituksen jälkeen tehdään sauvojen mitoitus. Las-

kennassa paarteet voidaan olettaa jatkuviksi ja uumasauvat toisinaan nivelelli-

sesti kiinnitetyiksi. (Ongelin ja Valkonen 2012) Sauvojen mitoituksessa on tarkis-

tettava sauvojen kestävyys todellisille sauvavoimille, uumasauvojen kestävyys 

joko veto-, puristus- tai nurjahduskestävyytenä sekä paarteiden kestävyys nor-

maalivoiman ja taivutuskestävyyden yhteisvaikutuksena. Paarteiden leikkaus-

kestävyys on myös huomioitava, jos uumasauvojen kiinnityspisteiden etäisyys on 

suurempi kuin nolla. (Kumar ym. 2014.) 

Sauvojen jaottelu vaikuttaa ristikon kantokykyyn. Kuvassa 7 on esitetty K-ristikko, 

jonka harvat uumasauvojen välit jättävät hyvin tilaa esimerkiksi LVI-tekniikan si-

joittamiselle. Pitkät uumasauvojen välit kuitenkin lisäävät yläpaarteen nurjahdus-

pituutta. Muita ristikkoratkaisuja ovat KT-ristikko (kuva 8) ja N-ristikko (kuva 9), 

joissa tiheämpi uumasauvojen väli parantaa ristikon kantavuutta ja pienentää 

nurjahduspituutta. Kuitenkin alapaarteeseen tulevat uumasauvojen liitokset jou-

dutaan yleensä limittämään, jotta epäkeskisyydet eivät kasva liian suuriksi. Limit-

täminen tekee kuitenkin rakenteesta helposti kalliimman ja monimutkaisemman 

valmistaa. (Ongelin ja Valkonen 2012.) 

 

Kuva 8. KT-ristikko 
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Kuva 9. N-ristikko 

Sauvojen mitoituksen jälkeen ristikon suunnittelua jatketaan liitosten mitoittami-

sella. Liitosten mitoituksessa lasketaan paikalliset kestävyydet ja arvioidaan, vah-

vistetaanko liitosta vai vaihdetaanko sauvat vahvempiin. Liitosten vahvistaminen 

on järkevää silloin, jos siihen liittyvät kustannukset ovat pienemmät kuin sauvojen 

muuttamisen materiaalikustannukset. (Ongelin ja Valkonen 2012.) Ristikoissa 

uumasauvojen liitokset paarteisiin mitoitetaan yleensä nivelinä. Ristikoiden staat-

tisen kestävyyden mitoitusarvon laskemista käsitellään standardissa SFS-EN 

1993-1-8. Kestävyyden mitoitusarvot perustuvat paarteen pinnan murtumiseen, 

paarteen uuman murtumiseen, paarteen leikkausmurtumiseen, parteen lävistys-

leikkautumiseen, uumasauvan murtumiseen, uuma- ja paarresauvan paikalli-

seen lommahdukseen. (SFS EN 1993-1-8, EC 3.) 

 

Kuva 10. Helsingin rautatieasema (Wikipedia 2020) 
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Esimerkiksi Helsingin rautatieaseman valokatossa (kuva 10) on käytetty kaare-

van muotoisia teräsristikoita. Pituussuuntainen jäykistäminen on toteutettu ristik-

kojäykistyksellä. Vakauden lisäämiseksi on hyödynnetty mastopilareita. Rauta-

tieaseman valokaton suunnittelussa on ollut erityisen tärkeää huomioida junien 

aiheuttamat dynaamiset kuormat, jotka kohdistuvat kantaviin rakenteisiin. 

2.2.5 Arinarakenteet 

Kaikki edellä esitetyt rakennejärjestelmät voidaan toteuttaa arinarakenteina (kuva 

11). Arinarakenteella viitataan siihen, että x- ja y-suuntaiset rakenteet toimivat 

yhdessä samassa tasossa z. Tällöin erisuuntaisia rakenteita voidaan hyödyntää 

kantavina, jolloin voidaan lyhentää jännevälejä verrattuna tilanteeseen, jossa olisi 

vain yksisuuntainen rakenne. Silloin voidaan käyttää hoikempia profiileja, mikä 

pienentää kustannuksia. 

 

Kuva 11. Arinarakenne 

Arinarakenteiden keskeisin haaste on varmistaa poikittaisten sauvojen liitosten 

toimiminen oikein. Erityisesti liitosten jäykkyyden saavuttaminen vaatii erityistä 

huomiota. 
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2.3 Sekundäärirakenteet 

Seuraavaksi käsitellään valokattojen sekundäärirakenteita, joista keskeisimpiä 

ovat primäärirakenteita jäykistävät rakenteet sekä valoaläpäisevät rakenteet.  Se-

kundäärirakenteisiin voidaan laskea kuuluvan myös muita rakenteita, kuten esi-

merkiksi savunpoisto- ja huoltojärjestelmät. 

2.3.1 Jäykistävät rakenteet 

Teräsrungon on säilytettävä stabiliteettiinsa siihen kohdistuvien kuormien vaikut-

taessa siihen. Toisin sanoen rakennusosat eivät saa nurjahtaa, kiepahtaa tai lom-

mahtaa, eikä rakenne saa siirtyä tai kiertyä jäykkänä kappaleena. Koska teräsra-

kenteet ovat usein hyvin hoikkia, on niitä jäykistettävä vakauden saavuttamiseksi. 

Jäykistävien rakenteiden tehtävä on siirtää primäärirakenteisiin kohdistuvia vaa-

kavoimia perustuksille. Primäärirakenteeseen syntyy kuormitettaessa poikittaista 

puristusta ja vetoa, mikä johtuu epäkeskisyyksistä ja poikittaisista vaakavoimista. 

Orsirakenteilla huolehditaan poikittaisesta puristuksesta ja samalla lyhennetään 

primäärirakenteen nurjahdus- ja kiepahduspituuksia. Orsirakenne on tyypillisesti 

helpointa mitoittaa yksiaukkoisena rakenteena, koska jännevälit ovat yleensä ly-

hyitä. Vetotankorakenteella taas huomioidaan primäärirakenteiden välillä tapah-

tuva vetojännitys. 

Teräsrungon jäykistämisen peruskomponentteja ovat: 

1. leikkausvoimia ottava levy 

2. vaaka- ja pystyrakenteiden välinen jäykkänurkka 

3. diagonaalisauvojen muodostama ristikko 

Peruskomponenteista muodostuvat eri jäykistystavat, joita ovat ristikko-, kehä-, 

masto-, levy-, tornijäykistäminen tai näiden yhdistelmä. Jäykistystavan valintaan 

vaikuttavat muun muassa rakennejärjestelmä, mittasuhteet, kustannustehok-

kuus, vaatimukset muuntojoustavuudelle, arkkitehtuuri ja käyttötarkoitus. (Kumar 

ym. 2014.) Valokattojen ideana on tuoda tilaan valoa rakenneratkaisuilla, joten 

jäykistämisessä kannattaa suosia ei-peittäviä rakenteita. Valokattorakenteissa 

on usein parasta käyttää ristikkojäykistystä, kehäjäykistystä tai näiden yhdistel-



26 

mää. Koska lasitusjärjestelmät kelluvat primäärirakenteiden päällä, niihin ei koh-

distu primäärirakenteista pakkovoimia. Näin ollen lasitusjärjestelmiä ei tule hyö-

dyntää rakenteen jäykistämisessä. 

Ristikkojäykistyksessä vaakakuormat siirretään jäykisteristikon veto- ja puristus-

sauvoina toimiville pilareille tai katon primäärirakenteille normaalivoimina. Jäykis-

tyksen kestävyyteen voidaan vaikuttaa jäykistyssauvojen poikkileikkauksien va-

linnalla ja ristikon leveydellä. (Ongelin ja Valkonen 2012.) Jos ristikkoa hyödyn-

netään pituussuuntaisessa jäykistämisessä ja ristikkojäykisteet sijoitetaan päihin, 

väliin jäävien primäärirakenteiden sauvojen sivuttaisessa tuennassa voidaan 

hyödyntää vetotankoja. Jos ristikkojäykisteet puolestaan sijoitetaan rakennuksen 

keskelle, saa rakennuksessa tapahtuvat lämpöliikkeet ohjattua molempiin suun-

tiin. 

Ristikkojäykistys toimii hyvin valokattorakenteiden jäykistyksessä, koska jäykis-

teristikoiden toteuttaminen vaakateräsrakenteisiin on yksinkertaista ja tehokasta. 

Niitä on myös hyvä käyttää silloin, jos rakenteissa on jo muutenkin käytetty risti-

koita. 

Kehäjäykistyksessä pilarit ja palkit kiinnitetään jäykästi toisiinsa, jolloin ne ottavat 

vaakarasitukset huomioon pilarin ja palkin taivutusrasituksina. Kehäjäykistyk-

sessä saadaan pidettyä profiilien poikkileikkaukset kohtuullisen kokoisina masto-

jäykistykseen verrattuna, mutta liitoksien kestävyyksiin on tärkeää kiinnittää eri-

tyistä huomiota. Kun pilareiden ja vaakarakenteiden välinen liitos tehdään jäy-

käksi tai osittain jäykäksi, jäykistys voidaan hoitaa pilarijonojen muodostamilla 

kehillä. Matalissa rakennuksissa pilarit ovat suhteellisen hoikkia ja kehien vaaka-

siirtymät suhteellisen suuria. Korkeissa rakennuksissa, joissa pilarit ovat suurem-

pia, kehät ovat jäykempiä ja vaakasiirtymät suhteessa pienempiä. (Kumar ym. 

2014.) Kehäjäykistyksen hyvänä puolena on sen muuntelumahdollisuudet. Se 

myös toimii hyvin valokatoissa, joissa ei haluta suuria peittäviä jäykistyselement-

tejä. 

Mastojäykistyksessä vaakakuormat tuodaan pilareiden kautta perustuksille tai 

muille alapuolisille rakenteille. Mastojäykistys sopii parhaiten mataliin rakennejär-

jestelmiin ja rakenteisiin, joissa jännevälit ovat pieniä, sillä pilarin poikkileikkaus 
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ja alapuoliset rakenteet alkavat kasvamaan nopeasti voimien kasvaessa. Masto-

jäykistyksen etuna on sen yksinkertaisuus ja joustavuus. 

Levyjäykistyksessä hyödynnetään rakennuksen runkoon kiinnitettyjä levyjä. Le-

vyt voivat olla betoniseiniä, vaakarakenteenlaattoja tai rakennuslevyjä. (Kumar 

ym. 2014.) Valokaton levyjäykistäminen voi olla haastavaa, sillä jäykistämiseen 

sopivat levyt ovat yleensä liian peittäviä. 

Tornijäykistyksellä tarkoitetaan rakennuksen jäykistystä jäykkien tornien, kuten 

esimerkiksi hissikuilujen avulla. Tornijäykistyksen käyttäminen teräsrakenteissa 

tuottaa kuitenkin usein ongelmia mittaepätarkkojen betonirakenteiden liittämi-

sessä teräsrakenteisiin, jolloin tarvitaan paljon tarkemittauksia. Tornijäykistys so-

pii paremmin betonirakenteisten kerrostalojen jäykistämiseen. 

2.3.2 Valoaläpäisevät rakenteet 

Suunniteltaessa teräsrakenteisia valokattoja suunnittelijan työ keskittyy primääri-

rakenteiden ja jäykistävien rakenteiden mitoitukseen. Valoaläpäisevien rakentei-

den mitoitus tulee järjestelmätoimittajalta. Suunnittelijan on kuitenkin hyvä tuntea 

valoaläpäiseviä rakenteita, jotta niiden yhteensovittaminen muihin rakenteisiin 

onnistuu ja niihin liittyvät riskit osataan hallita. 

Lasin ominaisuudet 

Suurien valokattojen rakentamisessa käytännössä ainoa käytetty valoaläpäisevä 

ja läpinäkyvä materiaali on lasi. Lasin pääraaka-aine on piioksidi ja lasilevyjen 

mekaaniset ominaisuudet perustuvatkin piin ja hapen lujiin kovalenttisidoksiin. 

Lasilla on hyvä kestävyys puristusta kohtaan. Yleisempi lasin murto mekanismi 

johtuu siihen kohdistuvasta vedosta, jos lasin pintaan on syntynyt mikroskooppi-

sen pieniä halkeamia. Lasi on luonteeltaan sellaista, että se kestää paremmin 

lyhytaikaista kuin pitkäaikaista kuormitusta. (Sutela 2003.) 

Mekaanisten ominaisuuksien lisäksi lasin lämmönkestävyys on keskeinen huo-

mioitava ominaisuus suunnittelussa. Lasi absorboi lämpöä erittäin tehokkaasti, 

mutta myös emittoi sitä tehokkaasti, minkä vuoksi lasin kyky eristää lämpöä on 

heikko (U-arvo noin 6 W/m2K). Käytännössä lasikatoissa sisätilan puoleinen lasi 
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absorboi sisätilan pintojen säteilemää lämpöenergiaa ja emittoi sitä ulospäin kyl-

memmän suuntaan. (Sutela 2003.) 

Alla olevaan taulukkoon 2 on koottu lasin ominaisuuksia. 

Tiheys 2500 kg/m3 

Kimmokerroin 70000 MPa 

Liukukerroin 28000 MPa 

Suppeumaluku 0,25 

Pituuden lämpölaajenemiskerroin 8 ⋅ 10−6 1/K 

 
Taulukko 2. Lasin ominaisuudet (RIL 198-1993) 

Valokattojen lasitusjärjestelmissä käytetään yleisesti kolmea lasityyppiä: kar-

kaistu lasi, laminoitu lasi ja float-lasi. Karkaistussa lasissa lasin pintaan on tehty 

puristusjännitys, joka parantaa lasin lujuutta ja lämpökestävyyttä. Lasi kuumen-

netaan 600-700 celsiusasteeseen ja viilennetään nopeasti. Tällöin lasin sisäosa 

supistuu erittäin nopeasti, mikä saa aikaan lasin ulkopinnoille puristusta ja sisä-

osiin vetojännityksiä. Karkaistu lasi on 4–5 kertaa kestävämpää kuin käsittelemä-

tön lasi ja kestää hyvin lämpörasitusta. Karkaistua lasia kutsutaan turvalasiksi, 

koska rikkoutuessaan lasi murenee raemaiseksi. 

Laminoidussa lasissa kaksi tai useampia lasilevyjä on kiinnitetty yhteen PVB-

muovikalvolla tai PMMA-hartseilla. Laminoidun lasin ääneneristys on huomatta-

vasti parempi kuin laminoimattoman lasin. Käsiteltyjä laminoituja laseja voidaan 

käyttää myös palosuojauksessa. Laminoitua lasia sanotaan myös turvalasiksi, 

koska rikkoutuessaan lasin palat jäävät kiinni muovikalvoon.  

Float-lasi on tavallista rakennuslasia. Lasin valmistuksessa jatkuvalla valumene-

telmällä saadaan aikaan lasinauha, jonka pinnat tasoitetaan sulan tinan päällä. 

Lasinauha leikataan levyiksi lasin jäähdyttyä. Float-lasia on helppo leikata ja työs-

tää, mutta rikkoutuessaan se menee teräviksi sirpaleiksi. (RIL 198-2001; Ryan 

ym. 1997.) 
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Alla olevaan taulukkoon 3 on koottu lasityyppien ominaisuuksia. 

 Paksuus (mm) Vetomurtolujuuden  
ominaisarvo normaa-
lilämpötilassa hetkel-
liselle kuormitukselle 
(MPa) 

Korkein sal-
littu jatkuva 

lämpötila (℃) 

Suurin 
sallittu 
lasilevyn 
pintojen 
välinen 
lämpöti-
laero 
(℃)  

Float-lasi 3-25 mm 75  100 50 

Laminoitu 
lasi 

riippuu kerrok-
sista 

75  100 50 

Karkaistu 
lasi 

3-25 mm 175  300 250 

 
Taulukko 3. Lasityyppien ominaisuuksia (RIL 198-1993; Ryan ym. 1997) 

Lasitusjärjestelmät 

Lasielementtien valinta lasirakenteisiin ei ole yksinkertaista, sillä Euroopan ta-

solla ei ole toistaiseksi virallista standardia. Suomessa standardit ja määräykset 

antavat vain niukasti yleisluontoisia ohjeita lasien valintaan liittyen. Suomen ra-

kentamismääräyskokoelmassa F2 todetaan, että lasien rikkoutuminen ei saa ai-

heuttaa henkilöille putoamisvaaraa tai alle jääville henkilöille haavoittumisvaaraa 

(Ympäristöministeriö 2001).  

Valokattojen lasitusjärjestelmissä käytetään yleisesti erityislaseja siten, että uloin 

lasi on karkaistu ja sisempi lasi laminoitu. Kolmikerroksisissa lasiratkaisuissa kes-

kilasi voi olla tavallista float-lasia. Karkaistun lasin käyttäminen on perusteltua 

kohteissa, joissa lasi on altis toistuville dynaamisille kuormille tai termisille kuor-

mille, koska karkaistun lasin kestävyys on parempi (taulukko 3).  Sisempi lasi voi 

olla laminoitu, mutta sen tulee olla riittävästi tuille viety niin, että se ei voi luiskah-

taa tuelta pois. Jos lämpötilakuormat aiheuttavat rikkoutumisriskiä, sisempänä 

lasina voidaan käyttää myös lämpökarkaistua tai -lujitettua lasia. Lankalasia ei 

kuitenkaan suositella sen heikon mekaanisen lujuuden vuoksi. (RIL 198-1993; 

Ryan ym. 1997.) 
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Lasielementit mitoitetaan lineaarisesti tai epälineaarisesti kimmoteorian mukaan. 

Käyttörajatilassa lasielementin sallitun taipuman arvoa rajoittaa liukuminen ulos 

tukipinnoilta ja lasirakenteen ulkonäköseikat. Jos muita tietoja ei ole annettu, käy-

tetään raja-arvona L/300, jossa L on lasilevyn pienin sivumitta. (RIL 198-1993.) 

Lasielementtien lisäksi lasitusjärjestelmissä on alumiinirungot. Pienissä katoissa 

ne toimivat yleensä itsekantavana. Suurissa katoissa taas alumiiniprofiilit kiinni-

tetään erilliseen kantavaan runkoon, kuten teräsristikkoon tai -palkkeihin. Alla 

olevaan taulukkoon 4 on koottu lasitusjärjestelmän ominaisuuksia Purso System 

Buildingin toimittamasta järjestelmästä. 

Runkosyvyydet 40–180 mm 

Runkoleveydet 50 mm 

Lasipaketin vahvuus 6–62 mm 

Jännevälit pystyrungolla 1–6 m 

Jännevälit vaakarungolla 0,4–2,5 m 

Primäärirakenteelle tuleva 
kuorma lasitusjärjestelmältä 

lasi 45 kg/m2 + alumii-
nin paino 

 
Taulukko 4. Lasitusjärjestelmän ominaisuuksia (Purso Building System 2020) 

Lasitusjärjestelmien kiinnitysjärjestelmät 

Valokattojen lasitusjärjestelmissä nähdään yleensä kolmea eri kiinnitysratkaisua: 

pintalistattu, pintalistaamaton ja pistekiinnitysjärjestelmä. Pintalistatuissa järjes-

telmissä lasielementit on kiinnitetty alumiiniprofiileihin tiiviillä puristusliitoksella lis-

tojen avulla (kuva 12). Pintalistaamattomassa järjestelmässä kiinnitys perustuu 

liimakiinnitykseen (kuva 13). Lasiruutujen väliset saumat voidaan täyttää sau-

mausmassoilla. Pistekiinnityksellä tarkoitetaan, että rei’itetyt lasit on kiinnitetty 

alumiiniprofiiliin lasipulteilla ja taustakiinnikkeillä (kuva 14). (Sapa Building Sys-

tem 2015; RIL 198-2001.) 
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Kuva 15. Helsingissä sijaitseva Ateneumin taidemuseo (Lasifakta 2020) 
 

Esimerkiksi Ateneumin taidemuseon valokatossa on käytetty lasilevyjen kiinnitys-

järjestelmänä pistekiinnitystä. 

Kuva 12. Pintalistattu 

lasitusjärjestelmä 

(Sapa Building  

System 2020) 

 

Kuva 13. Pintalistaa-

maton lasitusjärjes-

telmä (Purso Building  

Systems 2020) 

 

Kuva 14. Pistekiinni-

tysjärjestelmä  

(Vitrea 2020) 
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Lasitusjärjestelmien kiinnitysjärjestelmien on yleensä vastattava useisiin vaati-

muksiin. Ensinnäkin sovitettaessa lasitusjärjestelmää ja kantavia rakenteita yh-

teen rakenteiden toleranssit ovat erilaisia. Lasilevyjen paksuus, muoto ja reunat 

pystytään valmistamaan hyvin tarkasti. Valmistuksen pienet epätarkkuudet esi-

merkiksi pulttien paikoissa tai lasilevyn koossa pystytään yleensä korjaamaan la-

silevyjen liitosten välisellä leveydellä tai lasin tukiosan säätövaralla. Siten lasile-

vyistä muodostuvan ristikon toleranssi teoreettisesta on 2 mm ja kiinnityspisteet 

ovat hyvin suorassa linjassa. Kantavissa teräsrakenteissa toleranssi on kuitenkin 

5 mm, koska teräsosien valmistaminen ja asentaminen on epätarkempaa. Lasi-

tusjärjestelmien kiinnitysjärjestelmien tulisi pystyä myös kompensoimaan tätä 

eroa. (Ryan ym. 1997.) 

Toiseksi lasilevyjen liike on haaste kiinnitysjärjestelmälle. Liikettä voivat aiheuttaa 

kuormitukset ja toisaalta lasilevyt laajenevat ja kutistuvat lämmön vaikutuksesta. 

Jos liikettä vastustetaan, lasilevyihin voi päästä muodostumaan jännitteitä, jotka 

voivat rikkoa lasin. Lasilevyjen liikettä voidaan hallita kiinnitysjärjestelmillä siten, 

että kiinnitysmekanismeihin jää riittävästi liikkumavaraa. Myös kantavien raken-

teiden liikkeet voivat lisätä lasilevyjen liikettä, koska lasijärjestelmät on kiinnitetty 

runkojärjestelmiin, ja näin ollen lasijärjestelmien osat seuraavat runkojen siirtymiä 

ja muodonmuutoksia. Tämän seurauksena kiinnitysjärjestelmiin kohdistuvat 

kuormat voivat muuttua epätasaiseksi. (Ryan ym. 1997.) 

Kolmanneksi kiinnitysjärjestelmän tulee kyetä siirtämään lasilevyihin kohdistuvat 

kuormat kantaviin rakenteisiin sekä asennuksen että käytön aikana (Ryan ym. 

1997). Valokattoihin kohdistuvia kuormituksia on käsitelty seuraavassa osiossa. 

Lasitusjärjestelmien asentaminen 

Suunnittelijalla on hyvä olla perustiedot myös lasitusjärjestelmien asentamisesta 

ja kokoonpanosta, jotta lasitusjärjestelmiin liittyviä merkittävimpiä riskejä voidaan 

ymmärtää. Alla on esimerkkinä käyty läpi Purso Building Systemsin toimittaman 

pintalistatun järjestelmän asennusta: 

1. Alumiiniprofiilille kiinnitetään kenkä teräsprofiiliin pulteilla 

2. Lasitusjärjestelmän pystyprofiilit painetaan tai ruuvataan kenkään, joka 

sallii profiilin liikkeen kengän suunnassa 
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3. Vaakaprofiilit kiinnitetään pystyprofiileihin ruuvaamalla 

4. Asennetaan kannatuskiilat, joilla lasielementin kuormat viedään alumii-

nirungolle 

5. Lasituksen alle tulevat eteeni-propeenikumitiivistenauhat laitetaan kiinni 

profiileissa oleviin uriin 

6. Lasielementit lasketaan tiivisteiden päälle 

7. Saumoihin laitetaan butyylipohjainen itseliimautuva tiivistysnauha. Tässä 

kohdassa on huolehdittava, että lasi on liimauksessa kuiva ja puhdas. 

Risteyskohdissa tiivistysnauhat vedetään yhtenäisinä risteyksen yli siten, 

että ne menevät päällekkäin. Tiivistysnauhan jatkoskohdissa nauhojen 

päät laitetaan päällekkäin, jotta saumasta tulee tiivis. 

8. Pinnan alumiinilistat ruuvataan ruostumattomilla ruuveilla, joissa on tii-

viste 

9. Vaakaprofiilien ja pystyprofiilien välit (noin 3 mm) saumataan tiivistys-

massalla. 

 

Asentaminen edellyttää huolellisuutta. Lasien reunat eivät saa vahingoittua, jotta 

lasin kestävyys säilyy. Erityisen kriittisiä kohtia asennuksessa ovat tiivisteet. Tii-

vistysaineiden tulee olla toisiinsa sopivia, eivätkä ne saa reagoida keskenään. 

Esimerkissä tiivistysmassan on sovittava EPDM-kumille. Tiivistysmuotonauhojen 

katkaisussa on huomioitava, että kutistumisvara on noin 5 mm metriä kohden.  

Listat parantavat lasitusjärjestelmän vedenpitävyyttä. Listamuoto on kuitenkin va-

littava kattokaltevuuden mukaan matalaksi ja kulmasta viistetyksi, jotta se ei pa-

toa vettä. Lasituslistan alle tulee vesieristeeksi esimerkiksi EPDM- tai butyyliku-

misuikale, jotta ulkopuolinen vesi ei pääse vuotovesikourustoon. (Purso Building  

Systems 2020.) 

2.3.3 Muut sekundäärirakenteet 

Jäykistävien rakenteiden ja valoaläpäisevien rakenteiden lisäksi sekundäärijär-

jestelmiin voidaan laskea kuuluvan myös muita rakenteita. Näitä ovat esimerkiksi 

savunpoisto- ja huoltojärjestelmät. Suunnittelussa nämä rakenteet huomioidaan 

pysyvinä kuormina.  
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3 Kuormitukset 

Kuormat ovat kaikessa mitoituksessa oleellisia, koska niiden avulla lasketaan ra-

kenteisiin kohdistuvia rasituksia. Tässä luvussa valokattoihin vaikuttavat kuormat 

on jaettu staattisiin ja dynaamisiin. Tarkastelun painopiste on staattisissa kuor-

missa.    

3.1 Staattiset kuormat 

Staattisiksi kuormiksi oletetaan luonnonkuormat, kuten lumi- ja tuulikuorma, sekä 

pysyvät kuormat ja hyötykuormat. Näitä kaikkia käsitellään seuraavissa alalu-

vuissa yksityiskohtaisemmin. Staattisiksi kuormiksi luetaan myös rakennuksen 

muodonmuutoksista johtuvat kuormat, kuten lämpölaajenemisesta johtuvat pak-

kovoimat, mutta näitä käsitellään opinnäytetyön muiden osioiden yhteydessä.  

3.1.1 Lumikuormat 

Suunnittelussa on otettava huomioon, että lumi kinostuu katolle eri tavoilla ja ai-

heuttaa siten katon eri osille eri määrän kuormitusta. Kinostumiseen vaikuttavia 

tekijöitä ovat katon muoto ja koko, katteen lämpöominaisuudet ja pintojen kar-

heus, rakennuksen paikan tuulensuojaisuus sekä paikalliset ilmasto-olosuhteet. 

(RIL 201-1-2011; RIL 198-2001.) 

Valokattojen lämpöominaisuudet ovat selvästi erilaiset verrattuna muihin katema-

teriaaleihin. Valokattojen heikosta lämmöneristävyydestä johtuen lumi pääsee 

helpommin sulamaan ja kinostumaan, jolloin lumikuormat ovat katolla paikalli-

sempia. Lisäksi verrattuna muihin katemateriaaleihin lasi on liukaspintainen, jol-

loin syntyy liukumisesta johtuvaa lumikuormaa. (RIL 201-1-2011; RIL 198-2001.)  

Valoaläpäisevien rakenteiden mitoituksessa voidaan käyttää lumikuormien pie-

nennyskerrointa, joka ottaa huomioon katon läpi johtuvan lämmön aiheuttaman 

lumen sulamisen (RIL 198-2001). 
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3.1.2 Tuulikuormat 

Tuuli vaikuttaa katon rakenteisiin suoraan ja epäsuorasti muita rakenteita pitkin. 

Tuulikuormat jakautuvat katon eri osille eri kokoisina kuormituksina. Kuorman ja-

kautuminen riippuu katon muodosta ja kaltevuudesta, rakennuksen muodosta, 

sekä ympäröivän maaston rosoisuudesta ja pinnanmuodoista. (RIL 201-1-2011.) 

3.1.3 Pysyvät kuormat 

Pysyviin kuormiin luetaan kantavat ja ei-kantavat rakennusosat ja kiinteät laitteet, 

kuten esimerkiksi savunpoistojärjestelmä. Pysyvien kuormien suuruudet laske-

taan nimellismittojen ja tilavuuspainojen ominaisarvojen perusteella. Toinen vaih-

toehto laskennassa on hyödyntää osatoimittajan antamia massoja. (RIL 201-1-

2011.) 

3.1.4 Hyötykuormat 

Teräsrakenteisissa valokattorakenteissa suurin osa hyötykuormasta syntyy huol-

lon aikana. Huollosta johtuvat hyötykuormat voidaan siirtää pois lasitusjärjestel-

mältä huoltosilloille. Jos huoltosillat tai muut rakennusosat ovat liikuteltavia, ne 

tulee ottaa huomioon lisähyötykuormina, eikä pysyvinä kuormina. (RIL 198-

2001.) 

Mitoituksessa hyötykuormana on otettava huomioon rakenteelle epäedullisim-

massa paikassa sijaitseva kuorma (RIL 201-1-2011). 

3.2 Dynaamiset kuormat 

Rakenteisiin saattaa syntyä dynaamisia kuormia muun muassa savunpoistoko-

neiden käynnistämisestä ja käytössä. Dynaamisia kuormia voi syntyä myös ra-

kennuksen ulkopuolisista tekijöistä, kuten rakenteen läheisyydessä olevista rai-

tiovaunu- tai junaliikenteestä. 

Kuormien vaikutusten määrittämisessä on otettava huomioon kaikki merkittävät 

kantavat ja ei-kantavat rakennusosat, niiden massat ja lujuudet, liitosten jousto, 

katon pinta-ala, rakenteiden jäykkyydet ja jatkuvuus sekä vaimennusominaisuu-

det (RIL 201-1-2011, Talja 1996). 
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Dynaamisia kuormia voi käsitellä kvasistaattisina kuormina lisäämällä ne staatti-

siin kuormituksiin tai kertomalla staattiset kuormat vastaavia vaikutuksia tuotta-

villa dynaamisilla suurennuskertoimilla (RIL 201-1-2011). 

4 Palotilanne 

Palomitoituksen tavoitteena on varmistaa rakenteiden kestävyys vaaditulla palo-

ajalla. Palomitoituksessa käsitellään lämpötilan kehittymistä rakenteen sisällä 

sekä rakenteen mekaanisia ominaisuuksia korkeissa lämpötiloissa. (RIL 201-1-

2011.) 

Palomitoituksessa selvitetään kriittinen lämpötila, jossa palotilanteen rasitukset 

ovat yhtä suuret kuin rakenteen kestävyys palotilanteessa. Yksi vaihtoehto rasit-

teiden määrittämisessä on käyttää mitoituspalona standardipaloa. Se ei kuiten-

kaan huomioi palotilan geometriaa ja palokuorman sijaintia, jolloin rakenteet hel-

posti ylimitoitetaan. Toinen vaihtoehto on, että mitoitus pohjautuu tilan oletetta-

vaan palonkehitykseen. Vaikka tässäkin menetelmässä on rajoitteita, lopputulos 

on yleensä realistisempi, koska lämpötilakäyrää voidaan arvioida tapauskohtai-

sesti. (SFS EN 1993-1-2, EC 3.) 

Kun on selvitetty palon kehitys eli kuinka korkealle lämpötila nousee annetun ajan 

aikana, mitoitetaan rakenteiden kestävyys. Oleellista mitoituksessa on, kuinka 

paljon rakenteesta on palolle alttiina. Yksinkertaistetusti profiilin palolle alttiita pin-

toja ovat ne sivut, jotka eivät ole kiinni toisissa rakenteissa. Profiilin palolle alttiina 

olevat pinnat yhdessä määrittävät sen, kuinka nopeasti profiilin lämpötila nousee 

suhteessa palotilan lämpötilan nousuun. 

Rakenne mitoitetaan pienennetyllä myötörajalla eri ajanhetkillä lämpötilan nous-

tessa, jolloin siis saadaan käyrä rakenteen käyttäytymiselle kyseisessä palossa. 

Teräsrunkojen kohdalla on huomioitava, että teräs menettää lujuutensa ja kim-

moisuutensa nopeasti lämpötilan noustessa. Kuvasta 16 nähdään, että tehollinen 

myötöraja lähtee laskemaan 400 celsiusasteen jälkeen ja suhteellisuusraja ja 

kimmokerroin 100 celsiusasteen jälkeen. (SFS EN 1993-1-2, EC 3.) 
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Kuva 16. Teräksen lujuuden ja kimmokertoimen pienennys lämpötilan suh-

teen (SFS EN 1993-1-2, EC 3) 

Teräsrakenteiden palonkestovaatimuksia, palomitoitukseen liittyviä ohjeita ja te-

räksen mekaanisia ominaisuuksia korkeissa lämpötiloissa on annettu standar-

dissa SFS EN 1993-1-2. Rakenteeseen kohdistuvia lämpökuormia ja mekaanisia 

kuormia on käsitelty standardissa SFS EN 1991-1-2. 

Palon aikana rakenteessa ei saa tapahtua niin suuria muodonmuutoksia (taipu-

mia tai siirtymiä), että ne aiheuttaisivat muiden rakenteiden sortumisen. Myös-

kään mitoitettava rakenne ei saa sortua. Jos valitulla rasitustavalla mitoitettava 

profiili ei kestä, profiiliin voidaan tehdä palosuojausta. Pinnoitteet, rappaukset, 

rakennelevyt ja betonointi vähentävät lämpötilalle alttiina olevien pintojen määrää 

ja hidastavat rakenteen lämpötilan kehitystä, koska lämmön on ensin kuljettava 

pinnoitteen läpi ennen kuin se pääsee vaikuttamaan itse rakenteeseen. Muodon-

muutosten estämiseksi profiilien ylimitoittaminen on myös mahdollista, mutta 

tämä on suositeltavaa vain, jos profiilin kestävyys palotilanteessa on jo lähellä 

oikeaa, tai jos muut palosuojausvaihtoehdot eivät sovellu tilanteeseen. Sprink-

lauksella voidaan puolestaan hidastaa palotilan lämpötilan kehitystä. 
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Useat palosuojamenetelmät ovat teräsrakenteisten valokattorakenteiden koh-

dalla kuitenkin haastavaa toteuttaa. Pinnoitteiden ja palosuojamaalauksien kus-

tannukset voivat olla korkeat. Toisaalta betonilla täyttämisestä tuleva lisäpaino tai 

ylimitoittaminen voivat kasvattaa profiileita järjettömän suuriksi. Näiden syiden ta-

kia järjestelmät ovat yleisesti sprinklattuja. Sprinklausjärjestelmän tehtävänä on 

sammuttaa tulipalo heti alkuun tai rajoittaa tulen leviämistä, jolloin sammutustyö 

helpottuu (RIL 198-1993). 

Valokatteen materiaali ei saa olla helposti syttyvää, eikä levittää paloa tai erittää 

myrkyllisiä kaasuja. Palotilanteessa valokate ei saa pisaroitua, särkyä, eikä siitä 

myöskään saa tippua palavia osia. (RIL 198-1993.)  

Yhtenä palotilanteen hallintakeinona voidaan käyttää lasikatossa automatiikalla 

toimivia savunpoistoluukkuja. Luukuissa yhdistyvät ilmanvaihto ja savunpoisto ja 

niiden määrä mitoitetaan sekä ilmanvaihdon että savunpoiston mukaan. Paras 

teho saadaan, kun ne sijoitetaan mahdollisimman ylös lasikatossa. (Sapa Buil-

ding System 2020.) 

5 Riskit ja niiden hallinta 

Tässä luvussa käsitellään merkittävimpiä valokattoihin liittyviä riskejä sekä sitä, 

miten niitä voidaan suunnittelussa hallita. Riskien ja niiden hallinnan lisäksi ku-

vaillaan taustalla olevat rakennusfysikaaliset ilmiöt.   

5.1 Lämpölaajeneminen 

Yksi merkittävä kattorakenteisiin liittyvä riski on lämpölaajeneminen, jolla tarkoi-

tetaan materiaalien laajenemista lämpötilan noustessa ja kutistumista lämpötilan 

laskiessa. Lasin lämpölaajeneminen ei ole merkittävää, mutta teräkselle ja alu-

miinille lämpölaajeneminen on tyypillistä. Jos ilmiötä ei huomioida suunnittelussa, 

voi siitä seurata odottamattomia muodonmuutoksia, pakkovoimia ja rakenteiden 

rikkoutumista. (Siikanen 1996.)   

Suomessa suurin huomioitava asia lämpölaajenemisessa on yleisesti ulkolämpö-

tilan vaihtelu. Jos asennuksen aikainen lämpötila on selvästi kylmempi kuin käyt-

tölämpötila, rakenteet kasvavat lämmön noustessa ja voi syntyä pakkovoimia. 
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Nämä voimat on syytä ottaa huomioon rakennejärjestelmää, tukija ja liitoksia 

suunnitellessa. 

Teräs laajenee lämmetessään noin puolet vähemmän kuin alumiini, jota käyte-

tään yleisesti lasitusjärjestelmien profiileissa. Lämpölaajenemisen eroja voidaan 

hallita liikuntasaumoilla sekä materiaalien välisillä liukupinnoilla. Liitoksissa ja liit-

tymäpinnoissa on annettava profiileille tarpeeksi varaa liikkua ja tiivistysmateri-

aalien tulee olla riittävän elastisia. 

5.2 Lämmön siirtyminen 

Lämpö on atomien ja molekyylien värähtelyliikettä ja se voi siirtyä kolmella eri 

tavalla: johtumalla, säteilemällä tai konvektion avulla.  Lämmön johtumista esiin-

tyy kiinteissä aineissa ja nesteissä, jolloin lämpö virtaa materiaalin läpi lämpi-

mästä kylmempään päin.  Lämpösäteilyllä tarkoitetaan rakennustekniikassa 

yleensä auringon, ihmisen ja rakenteiden säteilemää lämpöä. Konvektiossa 

lämpö siirtyy nesteen tai kaasun virtauksen mukana. (Siikanen 1996.) 

Valokatoissa on tärkeää huomioida niiden energiatekninen toimivuus. Jos läm-

pöhukka on suurta, tilan ylläpitokustannukset voivat nousta korkeiksi. Hankinta-

päätöstä tekevän kannattaakin satsata ympäristöministeriön asetuksessa olevia 

minimivaatimuksia parempiin lasiratkaisuihin. 

Kirkkaissa tavallisissa float-laseissa noin kaksi kolmasosaa lämpöhukasta tapah-

tuu säteilemällä ja loput konvektion ja johtumisen välityksellä. Valokattojen kyky 

eristää lämpöä on heikko (RIL 198-2001). Esimerkkinä lämpöhukkaa ilmaisevien 

U-arvojen suuruusluokasta Sapa Building System ilmoittaa toimittamilleen valo-

katoille U-arvoksi 0,9-3,8 W/m2K riippuen lasikerroksien määrästä ja katon kalte-

vuudesta (Sapa Building System 2020). U-arvot ovat selvästi suurempia kuin Ym-

päristöministeriön asetuksessa 1010/2017 vaaditut lämmönläpäisykertoimet 

muille yläpohjille (0,09 W/m2K). Valokatoille kuitenkin riittää ikkunoilta vaadittu U-

arvo 1,0 W/m2K (Ympäristöministeriö 2017). Jos tähän arvoon ei päästä, läm-

pöhukkaa tulee kompensoida muiden rakenteiden eristämisellä.  

Lämpöhukan suuruuteen voidaan vaikuttaa lasiratkaisujen valinnalla. Valoka-

toissa on suositeltavaa käyttää monikerroksisia laseja ja erityislaseja siten, että 
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uloin lasi on karkaistu ja sisempi lasi on laminoitu. Kolminkertainen lasi on luon-

nollisesti kaksinkertaista lasia eristävämpi ratkaisu, koska lasilevyjen välissä on 

enemmän ilmakerroksia eristeenä.  (RIL 198-2001.)  

5.3 Valuva vesi 

Sadevesi ja lumen sulaminen voivat aiheuttaa rakenteisiin kosteusvaurioita, ho-

mehtumista ja ruostumista, jos kattorakenteiden vuotoherkkyyttä ei ole huomioitu 

suunnittelussa. Teräs-, alumiini- ja lasirakenteissa homehtuminen ei ole merkit-

tävää, mutta eristeissä se on mahdollinen ongelma. 

Valoaläpäisevät rakenteet koostuvat tyypillisesti useista komponenteista ja sisäl-

tävät paljon listoja, liitoksia, saumoja ja tiivisteitä, joten vuotoherkkyys on todelli-

nen riski. Ulkopuolisen veden osalta on varauduttava vedenpaineeseen, jota voi 

tapahtua esimerkiksi myrskytuulen paineesta ja satunnaisissa jääpadotustilan-

teissa. Ongelmien ehkäisyssä rakenteiden liitoksien vesitiiveys on tärkeää ja ve-

denpoiston tulee olla hallittua. 

Lasitusjärjestelmien vesitiiveyden varmistamiseksi lasien reunat eivät saa vahin-

goittua asennuksessa. Lisäksi tiivistysaineiden tulee olla toisiinsa sopivia, eivätkä 

ne saa reagoida keskenään. Jos esimerkiksi käytetään EPDM-kumia, tulee tiivis-

tysmassan olla tähän sopivaa. Tiivistysmuotonauhoissa on myös huomioitava ku-

tistumisvara.  

Valokatoissa erilaiset lasijärjestelmät ja niille tyypilliset kattokulmat osaltaan mää-

rittelevät, mitä vedenpoistolta vaaditaan. Kullekin kattoprofiilijärjestelmälle on 

määritetty minimi kattokulma, joka takaa toimintavarmuuden. Esimerkiksi pinta-

listajärjestelmissä kattokulmat ovat tyypillisesti suurempia kuin pintalistattomissa 

järjestelmissä, koska pintalistajärjestelmissä on liittymiä muihin rakenteisiin. Pin-

talistatuissa järjestelmissä listamuoto tulee olla matala ja kulmasta viistetty, jotta 

se ei patoa vettä. Pintalistattoman järjestelmän etuna on, että siinä ei ole veden 

valumista patoavia ulokkeita. Lasilevyn mahdollinen taipuminen omasta painos-

taan johtuen on kuitenkin kompensoitava riittävällä kaadolla. (RIL 198-2001; 

Purso System Building 2020.) 
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Sadevesien poistumista voidaan hallita vedenpoistourien avulla. Sisäpuolelle 

päässyt vesi ohjataan hallitusti vaakaprofiilien uria pitkin pystyprofiilien uriin (kuva 

17). Pystyprofiileista vesi voidaan ohjata kouruilla lämmöneristeen ulkopuolelle. 

Kourut voidaan varustaa lämmityskaapeleilla, jos on riskinä, että vesi pääsee jää-

tymään kourussa. (kuva 18) 

 

 

 

 

Sadeveden lisäksi on huomioitava lumen sulaminen. Koska valokaton läm-

möneristävyys on heikko, lämpötila lumipeitteen alla nousee yleensä riittäväksi 

sulattamaan lumen. Sulanut vesi voi patoutua rakenteisiin ja jäätyä uudelleen ka-

ton kylmemmissä kohdissa, kuten räystäillä. Räystäälle voidaan lisätä lämmitys-

kaapelit sulattamaan lumen. (RIL 198-2001.) 

5.4 Kondensoituminen 

Kondensoitumisella eli vedentiivistymisellä tarkoitetaan aineen olomuodon muu-

tosta kaasusta nesteeksi, ja se edellyttää aineelle ominaista lämpötilaa ja pai-

netta. Pistettä, jossa ilmassa oleva vesihöyry alkaa tiivistyä vedeksi, kutsutaan 

Kuva 17. Profiilien vuotovesikanavat lasi-

tilan tuuletusta ja vuotoveden poistoa 

varten (Purso Building System 2020) 

 

Kuva 18. Lasikaton alaräystäs 

ja vuotoveden ohjaus raken-

teen ulkopuolelle (Pekkala ja 

Vikman 2009) 
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vesihöyryn kyllästymispisteeksi eli kastepisteeksi. Suhteellinen kosteus (RH) ku-

vaa ilman sisältämän veden määrää suhteessa siihen, kuinka paljon se voi vallit-

sevassa lämpötilassa vettä sisältää. (Siikanen 1996.) 

Esimerkiksi lasin pintaan voi kondensoitua vettä. Lämmin ilma sitoo vesihöyryä 

enemmän kuin kylmä ilma. Jos lasin pinta on kylmempi kuin sisäilma, ilma jäähtyy 

lasin läheisyydessä. Jäähtyneen ilman vesihöyry tiivistyy vedeksi kastepisteen 

alittuessa eli jäähtyneen ilman suhteellinen kosteus on saavuttanut 100 %. 

Lasikatoissa kohtuullisesti lämpöä eristävien eristyslasien sisäpinnoilla ei yleensä 

esiinny kondensoitumista. Sen sijaan kondensoitumista voi esiintyä lasikattojen 

ulkopinnoilla tai profiilirakenteissa tietyissä epäedullisissa olosuhteissa. (RIL 198-

2001.) 

Kondensoitumista ja kastepisteen muodostumista voidaan pyrkiä estämään ma-

teriaalivalinnoilla, riittävällä lämmöneristämisellä, hyvällä ilmanvaihdolla ja elimi-

noimalla kosteuslähteitä (RIL 198-2001). Yleensä valokattojen kohdalla eristämi-

nen ei ole riittävän tehokas keino ja kondensoitumista voidaankin sallia tietyissä 

olosuhteissa. Kosteuden eliminointi voi olla epäedullista esimerkiksi kosteissa ti-

loissa ja puolilämpimissä tiloissa. Valokattojen lasitusjärjestelmän profiilirakentei-

siin on kehitetty omia kondenssivesikanavia, joilla tiivistynyt vesi voidaan ohjata 

ulos rakenteesta tai vedenpoistojärjestelmään (kuva 19).  
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Kuva 19. Vaakaprofiiliin voidaan laittaa kondenssivesikouru, jonka avulla lasin 

alapintaan tiivistyvä vesi voidaan johtaa pystyprofiilin kondenssivesikanavaan ja 

sitä kautta ulos rakenteesta. (Purso Building System 2020) 

 

5.5 Esimerkkitapauksia 

Lasikattojen vuotamisesta on saanut lukea uutisista valitettavan usein. Kyse ei 

ole ollut vanhoista, ikääntyvistä rakenteista, vaan täysin uusista rakennuksista. 

Näitä ovat olleet muun muassa Vantaan Tikkurilan asema, Turun T-sairaala, Ro-

vaniemen museo- ja tiedekeskus Arktikum ja Oulun kaupunginsairaala (Törmä-

nen 2016; Ruuska 2014). 

Lasikattojen tunnistetut ongelmat ovat liittyneet sekä asennukseen että suunnit-

teluun. Esimerkkitapauksissa vahinkoja ovat aiheuttaneet muun muassa 

- suunnitteluvirheet materiaalien lämpöliikkeissä 

- suunnittelu- tai asennusvirheet liitoksissa ja liikuntasaumoissa 

- vääränlaiset saumausmassat asennuksessa 

- loskan aiheuttama vedenpaine lasin ja profiilin saumoihin. 
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Vuotojen aiheuttamat kustannukset ovat aina tapauskohtaisia ja edellyttävät eril-

listä syiden selvittämistä ja mahdollisesti suunnittelua. Suorat kustannukset riip-

puvat siitä, miten suuria korjaustoimenpiteet ovat. Esimerkiksi saumamassojen 

lisääminen voi olla edullinen ja nopea korjaustoimenpide, mutta kustannukset 

nousevat nopeasti, jos rakenteisiin on hankala päästä käsiksi tai korjaustoimen-

piteet edellyttävät rakenteiden purkamista. Kustannukset nousevat vielä suurem-

miksi, jos korjaus edellyttää uusia rakenneratkaisuja esimerkiksi lämpöliikkee-

seen liittyvän suunnitteluvirheen vuoksi.  

Kustannuksia tulee myös, jos vuodot vahingoittavat rakennuksen muita raken-

teita. Tällöinkin kustannukset riippuvat siitä, saadaanko rakenteet helposti kuivat-

tua, vaatiiko kuivattaminen rakenteiden purkamista vai vaatiiko korjaaminen ko-

konaan uusia materiaaleja. Suorien kustannusten lisäksi epäsuoria kustannuksia 

tulee, esimerkiksi jos tilat ovat pois käytöstä.  

Käytännön esimerkit osoittavat, että valokatto on eräänlainen riskirakenne. Ra-

kennesuunnittelija vastaa urakassa kantavien rakenteiden suunnittelusta ja la-

sijärjestelmät tulevat valmiina toimittajalta. Virheiden välttämiseksi ei voida kui-

tenkaan liikaa korostaa suunnittelijan hyvää tietopohjaa koko järjestelmästä sekä 

yhteistyötä suunnittelijoiden, toimittajien ja asentajien välillä.    
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6 Työselostus 

Rakennesuunnittelijat käyttävät yleensä suunnittelutyönsä tukena eri rakenteita 

käsitteleviä yleisohjeita. Jokaisella rakenteella on omat erityispiirteensä, joihin liit-

tyy suositeltavia suunnitteluperiaatteita toimivien ja riskeiltään hallittujen toteutus-

ten varmistamiseksi. Hyvä suunnitteluohje varmistaa parhaiden ja yhtenäisten 

käytäntöjen noudattamisen eri suunnittelijoiden työssä. 

Tässä opinnäytetyössä laadittava yleisohje käsittelee teräsrakenteisia valokatto-

rakenteita. Koska ohje tulee Sitowisen käyttöön, sen tulee olla yhtiön laatujärjes-

telmän ja käytäntöjen mukainen. Yleisohjeessa tulee kuvata oleellinen teoria-

tausta, keskeiset rakenneratkaisut ja niiden ominaisuudet sekä riskienhallinta ja 

muut käytännön suunnittelutoimenpiteet. 

Työohjeen laatiminen aloitettiin määrittämällä tavoitteet opinnäytetyön ohjaajan 

kanssa. Tämän jälkeen kartoitettiin tarvittava teoriatausta alan kirjallisuudesta ja 

Sitowisen suunnittelijoita haastattelemalla. Varsinaisen ohjeen laatiminen aloitet-

tiin analysoimalla Sitowisen laatujärjestelmän vaatimukset sekä muutaman yh-

tiön käytössä olevan suunnitteluohjeen rakenne ja sisältö. Yleisohjetta työstettä-

essä kerättiin Sitowisen suunnittelijoilta palautetta ohjeen tarkoituksenmukaisuu-

den varmistamiseksi. Valmis ohje käytiin läpi suunnittelujohtajan ja suunnittelijoi-

den kanssa, minkä jälkeen se voitiin ottaa käyttöön. 

Valmis yleisohje on sisällytetty opinnäytetyön liitteeksi. 
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7 Johtopäätökset 

Tässä opinnäytetyössä laadittiin yleisohje teräsrakenteisille valokattorakenteille. 

Ohjeen taustaksi koostettiin oleellinen teoria rakennejärjestelmistä ja niiden 

suunnittelusta, joka oli haastavaa sillä valokattoihin löytyvää ohjeistusta ja stan-

dardeja on heikosti saatavilla. Myös ohjeen laatimisen vaiheet raportointiin osana 

opinnäytetyötä. 

Yleisohjeen tärkein tavoite oli soveltuvuus Sitowisen käyttöön. Siksi ohje laadittiin 

Sitowisen laatujärjestelmän mukaisesti ja yhtiön muiden suunnitteluohjeiden tyy-

liä noudattaen. Hankkeen aikana huomioitiin myös yhtiön muiden suunnittelijoi-

den palaute. Lopputuloksena yleisohjeesta tuli tavoitteiden mukainen, ja se on 

otettu käyttöön Sitowisellä. 

Hankkeen aikana havaittiin, että suunnittelijan usein kiireisessä työssä parhaat 

suunnitteluohjeet ovat yksinkertaisia, nopealukuisia ja ohjaavat niihin lähteisiin, 

joista saa aiheeseen lisätietoa. Toisaalta hyvä ohje sisältää riittävän kattavan teo-

riataustan. 

Käyttökokemusten perusteella työohjetta kehitetään edelleen vastaamaan vielä 

paremmin suunnittelijoiden tarpeisiin. Samoin työohjetta varaudutaan päivittä-

mään suunnittelukäytäntöjen tai -vaatimusten kehittyessä. 
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LIITE A: SUUNNITTELUPROSESSI 

1. Rakennejärjestelmäkuvauksen laadinta ja hyväksyntä rakennutta-

jalla 

- Sisällytetään tiedot kerroskorkeuksista, perustamistavasta, 

kuormituksista, käyttöiästä, rasitusluokista, normeista, raken-

teista ja sallituista rajatiloista 

2. Alustava suunnittelu ja hyväksyntä tilaajalla ja pääsuunnittelijalla  

- Alustavan rakennemallin laadinta 

- Rakennejärjestelmän valinta  

o kaari-, palkki-, kehä-, ristikko- ja arinarakenteet 

- Jäykistyksen valinta 

o kehä-, masto-, ristikko-, torni- ja levyjäykistys  

- Lasirakenteiden ja kiinnitysjärjestelmän valinta 

o pintalistaamaton, pintalistattu ja pistekiinnitys 

- Alustava teräsrakenteiden liitosten suunnittelu 

- Alustava liittymäpintojen ja leikkauksien suunnittelu  

3. Rakenteiden mitoitus 

- Teräsrakenteet mitoitetaan SFS-EN 1993-1-1 mukaisten yleis-

ten sääntöjen mukaan. 

- Mitoitetaan murto- ja käyttörajatilassa 

- Teräsrakenteiden mitoitukseen sisältyy 

o kuormat ja kuormitusyhdistelyt 

o poikkileikkauksen valinta 

o kestävyyksien mitoitus 

- Teräsrakenteiden ja lasitusjärjestelmän kiinnityspisteiden yh-

teensopivuus 

- Mitoitetaan liitokset 

- Palomitoitus 

4. Lopullinen suunnittelu 

- Rakennemallin päivitys laskelmien perusteella 

- Liitosten mallinnus ja detaljit 

- Laaditaan piirustukset  

5. Suunnitelman tarkastus  

- Toisen suunnittelijan toteuttama tai ulkoinen tarkastus  
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LIITE B: PRIMÄÄRIRAKENTEET 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuille syntyvät vaakavoimat 

• Kuormista syntyvät vaakavoimat 
tuelle ovat suorassa yhteydessä 
kaaren muotoon, eli nuolikorkeu-
teen ja jänneväliin. 

• Lämpölaajeneminen otettava huo-
mioon kaarirakenteissa, sillä läm-
metessään kaari alkaa pidenty-
mään. 

Vetotangot 

• Suuret vetotangot vaativat usein ri-
pustamista primäärirakenteesta, 
koska niiden jännittäminen aiheut-
taisi liikaa siirtymiä primääriraken-
teisiin. 

Tuen laakerointi 

• Annetaan rakenteen liikkua toisella 
tuella hallitusti, jottei tuelle synny 
pakkovoimia. 

• Tällöin on varmistettava kaarelle 
tarpeeksi jäykkyyttä. 

 
 

Kaaren staattinen toiminta 
 
Pystyvoima F siirtyy kaarta pitkin tuille A 
ja B. Jakamalla pystyvoiman komponent-
teihin kaaren jännevälin ja nuolikorkeuden 
suhteen selviää, että pystyvoima muuttuu 
kaaren matkalla pysty- ja vaakavoimaksi 
tuille. 

Kaarirakenteet 

Tuille syntyvät  
vaakavoimat 

Tuen  
laakerointi 

Vetotangot 

Siirto tukiraken-
teisiin 

Tuille syntyvät  
pystyvoimat 

Hallinta 

Kaarirakenteen muodonmuutokset 
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Snap thru -ilmiössä kaari menettää stabi-
liteettinsa suuresta pystysuuntaisesta voi-
masta. Kaari lommahtaa tukien välisen ak-
selin läpi äkillisesti. (kuva oikealla) 

Kaarirakenteen muodonmuutokset 

Vaakasuuntainen liike estetty tuilla 

Kaaren nurjahduksessa tasossa teoreet-
tinen nurjahdus pituus on L/2. Kaaren toi-
sen puolen pyrkimys suoristumaan pakot-
taa toisen puolen nousemaan. (kuva oike-
alla) 

Kun vaakasuuntainen liike on sallittu tu-
ella, tuelle syntyvän vaakavoiman seurauk-
sena tuki lähtee liikkeelle vaakasuunnassa 
ja kaaren nuolikorkeus alkaa laskemaan. 
(kuva oikealla) 

Vaakasuuntainen liike sallittu tuella 

Snap thru Kaaren nurjahdus 
tasossa 
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Kehärakenteet 

Jäykkänurkkaiset 

(C ja D) 

Nivelnurkkaiset 

(C ja D) 

Staattisesti mää-
rätty rakenne 

Staattisesti mää-
räämätön rakenne 

Nivel tuet Jäykät tuet 

Nivelnurkkaiset (tuet jäykkiä, nurkat ni-

veliä) 

• Rakenteista tulee turhan raskaita 
sauvojen pituuden kasvaessa, nur-
jahduspituus on suurempi kuin 
vastaavassa jäykkänurkkaisessa 

• Usein profiilin hoikkuus on mitoit-
tava 

Staattisesti määräämätön rakenne 

• Riippuvaisia osien jäykkyyksistä 

• Stabiliteetti varmistettava, erityi-
sesti nurkissa 

• Kevyemmät profiilit kuin staatti-
sesti määrätyissä rakenteissa  
➔  edullisempi jännevälien kasva-

essa 

Jäykät tuet (tuet ja nurkat jäykkiä) 

• Kehä herkkä tukien painumille, jol-
loin voimasuhteet saattavat muut-
tua rajusti 

• Momenttijäykkä liitos tuelle voi olla 
haastava 

• Esim. Suuret anturat 
➔  kallista 

Nivel tuet (tuet niveliä ja nurkat jäykkiä) 

• Nurkkaliitoksien laskenta kriittistä 
rakenteen toimivuuden kannalta. 

• Esim. pienemmät anturat 
➔  edullisempaa 

Staattisesti määrätty rakenne 

• Staattisesti määrätyn rakenteen 
käsin laskenta helppoa, koska 
osat lasketaan erikseen, eikä lii-
toksien laskentaa tarvitse painot-
taa 
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Palkkirakenteet 

Yksiaukkoiset 

• Kenttämomentit 

• Leikkausjännitykset  
tuilla 

• Taivutuksen ja leikkauk-
sen yhteisvaikutus 

• Siirtymät 
 

 

Moniaukkoiset 

• Momentit välituilla usein suurempia kuin ken-
tässä 

• Leikkausjännitykset tuilla 

• Taivutuksen ja leikkauksen yhteisvaikutus 

• Jänteet tasapainottavat toistensa kenttämo-
mentteja 
➔ jännevälien kasvaessa edullisempia 
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Ristikoita suunniteltaessa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota liitoksiin 
niin ristikon sisällä kuin liityttäessä 
muihin rakenteisiin. 

Ristikkorakenteet 

Ristikon geometria 

• Korkeus L/9-L/12, jossa L on 
ristikon jänneväli 

• Uuman ja paarteiden suhde 
0,7-0,8 

Tuenta 

• Sauvojen nurjahdus 

• Ristikon kiepahdus 

• Sisäiset voimat ja mihin ne 
johdetaan 

Paarteiden mitoitus  

• normaalivoimille ja taivu-
tukselle 

• leikkaukselle, kun uuma-
sauvojen liitoksessa epä-
keskisyys e>0  

• näiden yhteisvaikutuksille 

Uumasauvojen mitoitus 

• normaalivoimille ja nurjah-
dukselle 

 

Ristikkorakenne on edullisempi ja 
kevyempi kuin palkkirakenne jänne-
välien kasvaessa. 

Uumasauvojen lisääntyessä paartei-
den nurjahduspituudet lyhentyvät, 
mutta liitokset saattavat vaatia limi-
tystä, ettei epäkeskisyydet kasva. 
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Arinarakenteet 

Rakenne on jäykempi kuin yh-
teen suuntaan kantava rakenne 

➔ Lisääntynyt jäykkyys mah-
dollistaa pienempien poikki-
leikkauksien käyttämisen 

➔ Haasteena liitoksien toimi-
vuus 

X- ja Y- suuntaiset rakenteet toimi-
vat yhdessä samassa tasossa Z 
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LIITE C: SEKUNDÄÄRIRAKENTEET 

 

 

 

 

 

 

  

  

Primäärirakenteeseen syntyy poikit-
taista puristusta ja vetoa epäkeski-
syyksistä ja tuulikuormista. Nämä 
huomioidaan jäykistävillä rakenteilla, 
joita pitkin ne siirretään muita raken-
teita hyväksi käyttäen alemmille ra-
kenteille. 

Ristikkojäykistyksessä vaakavoimat 
siirretään jäykisteristikon avulla nor-
maalivoimina primäärirakenteille. 

Jäykistyksen sijainti 

• rakennuksen keskellä 
mahdollistaa rakennuksen läm-
pöliikkeen ristikoista molempiin 
suuntiin 

• rakennuksen päädyissä mah-
dollistaa jäykistämisen vetotan-
koina 

Kehäjäykistyksessä liitetään katto-
orret jäykästi primäärirakenteisiin, 
joista muodostuu jäykkänurkkaisia ke-
hiä. 

Jäykistävät rakenteet 

Orsirakenteet 
Vetotangot 

Primäärirakenteen nurjahdus- ja  
kiepahdustuenta 

Poikittainen puristus järjestelmässä 

Mitoitus yksiaukkoisina palkkeina 

Kehäjäykistys Ristikkojäykistys 

Jäykistyksen  
sijainti 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Muut sekundäärirakenteet 

Savunpoisto- ja huoltojär-
jestelmät 

Pysyvät ja hyöty-
kuormat 

Dynaamiset kuormat 

Savunpoistojärjestelmät voi ai-
heuttaa dynaamisia kuormia 

rakenteeseen 

Mitoitus järjestel-
män toimittajalta 

Lasitusjärjestelmiä 

Pintalistaamaton 
järjestelmä 

Lasinkiinnitys alumii-
niprofiileihin liimakiin-

nityksellä 

Pistekiinnitys- 
järjestelmä 

Rei’itetyt lasit kiinnitetään alumii-
niprofiileihin lasipulteilla ja taus-

takiinnikkeillä 

Pintalistattu- 
järjestelmä 

Lasin kiinnitys alumiini-
profiileihin puristuslii-
toksella listojen avulla 

 

Valoaläpäisevät 
rakenteet 
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LIITE D: RISKIT JA NIIDEN HALLINTA 

 

  

Lämpölaajeneminen 

Ulkolämpötilan vaihtelu Asennuksen aikainen  
lämpötila vs. käyttölämpötila 

Teräs- ja alumiiniraken-
teissa 

Liukupinnat 

Liitospisteet ja  
liitoksien  

liikuntavarat 

Liikuntasaumat 

Hallinta 

Valuva vesi 

Sulava lumi ja jää Sadevesi 

Valokatoissa lämpötila 
lumipeitteen alla pää-
see usein sulattamaan 

lumen 

Kasautuminen ja patoutu-
minen räystäille ja lasitus-
järjestelmän patokohtiin 

Lämmitys räystäille su-
lattamaan patoutuva 

jää ja lumi 

Vedenpoisto 

Hallinta 
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Kondensoituminen 

Lasikattojen ulkopinnoilla 
tai profiilirakenteissa 

Kondensoituminen pintoihin tapahtuu, kun läm-
min vettä sisältävä ilma jäähtyy ja sen kosteus-
piste alittuu, sillä lämmin ilma sitoo enemmän 
vettä kuin kylmä ilma. 

Hyvä tuuletus 

Riittävä lämmöneristäminen 

Yleensä valokattojen kohdalla 
ei riittävän tehokas keino 

Eliminoimalla kosteuslähteitä 

Sallitaan kondensoitumi-
nen 

Lasitusjärjestelmän profii-
leissa kondenssivesikanavia 

Hallinta 
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