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TIIVISTELMÄ 
 

Kantavista seinistä muodostuvan betonirungon stabiliteetti määritetään jakamalla ra-
kennukseen kohdistuvat vaakavoimat seinien jäykkyyksien suhteessa valituille jäy-
kistäville seinille. Rungon stabiliteetti on kunnossa, jos jäykistävien seinien kapasi-
teetti on suurempi kuin niihin kohdistuvat rasitukset. Rakennuksen jäykistämisessä 
pyritään hyödyntämään symmetrisesti ja mahdollisimman etäällä toisistaan olevia 
yksinkertaisia seiniä. Käytettäessä rakennuksen jäykistykseen lisäkapasiteettiä tuovia 
I- tai T-poikkileikkauksia on niiden liitoksiin kohdistuva leikkausvoima tutkittava 
aina erikseen. Myös koko rakennuksen stabiliteetti, anturoiden ja maaperän lujuuden 
suhteen on suunniteltava aina erikseen ja todettava riittäväksi. 

 
Työn tarkoituksena on ollut laatia ATK-avusteinen ohjelmistosovellus, jonka avulla 
suunnittelija voi todentaa betonirungon vakavuuden. Betonirunkoisen kerrostalon 
vakavuuden tarkastaminen on melko työlästä, mutta systemaattista, joten ATK-
avusteinen ohjelmistosovellus tulee tarpeeseen. Ohjelmistosovellus on tehty tekni-
seen laskentaan tarkoitetulla Mathcad-ohjelmalla. 

 
Laskentapohja tuottaa rakennesuunnittelijan antamien lähtötietojen pohjalta tiedot 
rakennuksen jäykistäville seinille tulevista rasituksista. Rakennesuunnittelija näkee 
tulosten perusteella, onko jäykistys kunnossa vai tarvitaanko lisää kapasiteettiä esim. 
lisäämällä jäykistäviä seiniä tai hyödyntämällä I- ja T-poikkileikkauksia.  

 
Laskentapohjaa on mahdollista kehittää vielä pidemmälle ottamalla huomioon mm. 
I- ja T-poikkileikkauksissa liitoksiin kohdistuvan leikkausvoiman sekä rakennukseen 
kohdistuvasta epäkeskeisestä vaakavoimasta aiheutuvan absoluuttisen siirtymän ja 
kiertymän. Lisäksi jäykistäviin seiniin kohdistuvaa vetoa tutkittaessa voidaan lasken-
tapohjaa kehittämällä saada tieto siitä, kuinka monenteen kerrokseen vedon vaikutus 
ulottuu. Tämän tiedon pohjalta tiedetään, kuinka pitkältä jäykistävät seinät on ankku-
roitava perustuksiin.  
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ABSTRACT 
 

The stability of a concrete frame that consists of load-bearing walls is defined by 
dividing horizontal forces of building to selected stiffening walls in relation to 
stiffness of the walls. The concrete frame is stable if the capacity of stiffening walls 
is greater than stresses concentrated on the walls. In stiffening of a building you 
aspire to exploit symmetrical and plain walls as distant as possible. When using I- 
and T-cross sections that produce extra capacity in stiffening of building, shearing 
force directed to plate joints must always be calculated separately. The stability of 
the entire building, foundation and ground strength must also be checked and found 
adequate. 

Intention of the engineering thesis is to compile an ADP-assisted application. With 
this application structural engineer can verify the stability of the building. Stability 
specification is quite time-consuming exercise, but being systematic, making of the 
computer application is realistic. The application is made by using Mathcad, which is 
a program designed for technical calculation. 

The computer application produces information about loads of stiffener walls of 
building according to the initial data given by structural engineer. On the grounds of 
these results structural engineer observes if the stiffening is stable or not. Stiffening 
capacity being low, structural engineer adds more walls or I- and T-cross sections in 
order to increase the capacity.  

It is possible to develop this application further for example by taking into account 
shearing force directed to I- and T-cross section joints as well as deviation and 
curling caused by eccentric horizontal forces. When inspecting draw directed to 
stiffener walls, you can see on how many floors the draw has an effect by developing 
the application. This information can be used to determine how far stiffening walls 
has to be anchored to the foundation. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä työ käsittelee kantavien betonielementtirakenteiden vakavuutta eli stabiilisuut-

ta. Sain työn tehtäväksi A-Insinöörien Seppo Suuriniemeltä kysyessäni tutkintotyötä. 

Olin kesällä 2004 tekemässä betonielementtejä Valkeakosken Betoni Oy:llä ja kesäl-

lä 2005 olin A-Insinöörit Oy:llä suunnittelemassa betonielementtejä, joten aihe tuntui 

olevan luontevaa jatkoa aikaisemmille työkokemuksille.  

 

Työ rajataan koskemaan mastoseinäjäykistystä ja niiden muodostamia suorakaide-, 

I- ja T-poikkileikkauksia. Käytännössä rakennuksissa voi olla esim. U-

poikkileikkauksia. Tämäkin voidaan tarvittaessa ottaa huomioon T-

poikkileikkauksen laskentakaavalla siten, että T-poikkileikkauksen vaakavoiman 

suuntainen osa merkitään lähtötietoihin kahden seinän vahvuisena. Pääperiaate las-

kentaohjelmassa on kuitenkin se, että rakennus pyritään jäykistämään käyttäen ensi-

sijaisesti suorakaidepoikkileikkauksia, jotka on sijoitettu siten, että rakennukseen 

kohdistuvista vaakavoimista tulisi mahdollisimman vähän vääntöä rakennukselle, eli 

seinien tulisi sijaita mahdollisimman symmetrisesti ja etäällä toisistaan. I- ja T-

poikkileikkauksista saadaan tarvittaessa lisäkapasiteettiä, jotta rakennuksen stabiilius 

voidaan osoittaa toteen. 

 

Tutkintotyön pohjana on Latvian Riikaan jo suunniteltu ja rakennettu kuusikerroksi-

nen kerrostalo. Tämän jo rakennetun kohteen pohjalta tein Mathcad-ohjelmaa hyväk-

si käyttäen ATK-avusteisen laskentapohjan A-Insinööreille, jota he voivat jatkossa 

käyttää suunnittelun apuna tutkiessa kantavien betonirunkojen jäykistystä ja stabiili-

suutta. Laskentapohjan on tarkoitus nopeuttaa suunnittelua huomattavasti ja tuottaa 

asiakkaan halutessa selkeät ja luotettavat laskelmat.  

 

Mathcad-ohjelma on tekniseen laskentaan tarkoitettu työkalu, jolla on yli 1,5 miljoo-

naa käyttäjää kouluista yliopistoihin ja suunnittelutoimistoihin. Ohjelmaan on mah-

dollista liittää kuvia ja erilaisia ohjaustoimintoja sekä tuottaa erilaisia havainnollista-

via kuvaajia. /3/ Tein kaikki tarvittavat laskelmat ko. ohjelman versiolla 11, käyttäen 

apuna taulukointia sekä matriisi- ja vektorilaskentaa.  
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2 KUORMITUKSET  

  

2.1 Yleistä /1/ 

 

Rakennuksen stabiilisuutta eli vakavuutta määritellessä on tunnettava kaikki raken-

nukseen kohdistuvat kuormat. Pystysuuntaisia kuormia ovat mm. rakennusosien 

massa, henkilö-, lumi- sekä tavarakuorma. Rakennukseen vaikuttavista vaakavoimis-

ta ovat merkittävimpiä tuulikuorma ja rakennuksen epäkeskisyydestä aiheutuva vaa-

kavoima. Rakenteita voivat rasittaa myös dynaamiset kuormat, kuten teollisuushallin 

nosturiradan aiheuttamat rasitukset.  

 

Jäykistävien rakenteiden kestävyys, muodonmuutokset sekä varmuus kaatumista ja 

liukumista vastaan tarkistetaan mitoittaville vaaka- ja pystykuormitusyhdistelmille 

kaikissa tilanteissa. 

 

 

2.2 Pystykuormat  

  

Rakennukseen kohdistuvat pystykuormat jaetaan pysyviin kuormiin, luonnonkuor-

miin sekä hyötykuormiin. Pysyviä kuormia ovat rakenteiden ja maan massa.  

 

Luonnonkuormista lumi vaikuttaa rakenteisiin yleensä pystykuormana. /1/ Lumi-

kuorman suuruus määräytyy kattojen peruslumikuorman (kuva 1) ja rakenteiden 

muodosta tai sijainnista riippuvan kertoimen mukaan (kaava 1). 
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Kuva 1 Peruslumikuorma katolla sk [kN/m2] /4, s. 24/ 

 

kss *µ=         (1) 

  

jossa  s = lumikuorman ominaisarvo 

sk = peruslumikuorma katolla 

µ = muotokerroin. 

 

Rakennukseen kohdistuvia hyötykuormia ovat henkilö- tavara- sekä liikennekuor-

mat. Hyötykuormien suuruus määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan.  

/1; 4/ 

 

 

2.3 Vaakakuormat 

 

Pysyviä vaakakuormia muodostuu rakenteiden toispuoleisesta maanpaineesta. Tar-

kemmat ohjeet löytyvät pohjarakennusalan kirjallisuudesta (esim. Pohjarakennus, 

RIL 95, kappale 3.4). /1/ 
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Luonnonkuormista rakennukseen kohdistuvaa vaakavoimaa aiheuttaa tuuli.  

Tuulikuorman suuruus määräytyy säähavaintoasemilta tilastoitujen tuulitilastojen 

avulla. Tuulikuorman suuruuteen vaikuttaa rakennuksen sijainti. Rakennuksen si-

jainnista ja rakennuksen korkeudesta määräytyvä tuulen nopeuspaine on määritelty 

Rakenteiden kuormitusohjeissa RIL 144-2002. Rakennukset on jaettu sijainnin mu-

kaan viiteen eri maastoluokkaan (taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Tuulen nopeuspaine eri maastoluokissa /4, s. 31/ 

Maastoluokka Zmin [m] Nopeuspaine [kN/m2] 

0 Avomeri 1 q = 0,87(z/10)0,18 

1 Laaja avoin alue 2 q = 0,77(z/10)0,20 

2 Maatalousmaa, satunnaisia pieniä esteitä 4 q = 0,65(z/10)0,24 

3 Esikaupunki- ja teollisuusalueet, metsät 8 q = 0,49(z/10)0,32 

4 Kaupunkien keskusta-alueet  16 q = 0,34(z/10)0,44 

 

 

Rakennukseen kohdistuva, vakavuuslaskelmissa käytettävä staattinen kokonaistuuli-

kuorma saadaan kaavan (2) mukaisesti. 

 

AqCF F **=        (2) 

 

jossa  CF = Voimakerroin 

  q = Tuulen nopeuspaine 

  A = Rakenteen tuulta vastaan kohtisuoran projektiopinta-ala. 

 

   

Rakennuksen stabiliteettitarkastelun kannalta huomioitavia vaakasuuntaisia hyöty-

kuormia syntyy esim. autohallien jarrukuormista sekä hallinostureiden liikkeestä ai-

heutuvista kuormista. /1; 4/ 
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2.4 Lisävaakavoimat  /1/ 

 

Rakennuksen stabiiliuslaskelmissa on otettava huomioon myös rakenteiden vinou-

desta, sijaintivirheestä sekä kuormien epäedullisista vaikutussuunnista johtuvat lisä-

vaakavoimat. Lisävaakavoimien suuruus lasketaan yleensä kaavojen 3 ja 4 mukaan, 

jolloin lasketut lisävaakavoimat ovat riippumattomia mm. rakennuksen ja kerrosten 

korkeudesta, perustamisolosuhteista, kantavien pystyrakenteiden lukumäärästä sekä 

rakentamistoleransseista. Ainoana muuttujana on rakennuksen sivumittojen suhde 

laskettaessa lisävaakavoimia rakennuksen lyhyemmässä suunnassa.  

 

Rakennuksen lyhyemmässä suunnassa: 

 

1501
d

Hd

N
F =         (3) 

 

Rakennuksen pidemmässä suunnassa: 

 

250150
*2

dd
Hd

NN
L
B

F ≥=       (4) 

 

jossa  FHd1 ja F Hd1 = Lisävaakavoimien laskenta-arvot 

Nd = Lisävaakavoiman aiheuttava pystykuorman laskenta-arvo 

B = Rakennuksen leveys 

L = Rakennuksen pituus. 

   

Näin karkea yleistys johtaa usein liian suuriin arvoihin joidenkin rakennusten koh-

dalla. Rakenteiden kuormitusohjeiden mukaan lasketut lisävaakavoimat ovat huo-

mattavasti suurempia kuin esim. saksalaisen DIN-normin. Betoninormikortti n:o 8, 

Pystyrakenteiden vinoudesta aiheutuva lisävaakavoima, antaakin ohjeet tarkemmalle 

tarkastelulle. Menetelmässä otetaan huomioon rakenteiden todelliset valmistus- ja 

rakentamistoleranssit. Vaakavoimaa määriteltäessä huomioon otetaan toleranssien 

sallima vinous sekä kantavien pystyrakenteiden lukumäärä, jolla on vaikutusta tole-

ranssien tilastolliseen jakaumaan koko rakennuksessa. Lisäksi otetaan huomioon pe-
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rustusten epätasaisesta painumasta johtuva pystyrakenteiden kallistuma. Toleranssi 

vaatimusten täyttyminen todennetaan tarvittaessa tarkistusmittauksin. 

 

Betoninormikortin nro 8 mukainen rakennukseen kohdistuva lisävaakavoima laske-

taan kaavoista 5 ja 6. 

 

VdHd FF *γ=         (5) 

 

150
1

)
8,0

2,0(* ≤++= µγ
n

k       (6) 

 

jossa FHd =  pystyrakenteiden vinoudesta aiheutuva lisävaakavoiman      

             laskenta-arvo 

FVd =  vaakavoiman aiheuttama pystykuorma tarkastelutilanteen mu-

kaisella kokonaiskuormalla ja varmuuskertoimilla 

n =  kantavien pystyelementtien lukumäärä tarkasteltavassa osara-

kennuksessa tai rakennuksessa siitä tasosta ylöspäin, jossa tar-

kastelu tapahtuu 

  µ =  perustusten kiertymän vaikutus pystyrakenteiden vinouteen,  

   µ = 0, kun rakennus perustetaan kalliolle 

µ = 1/1000, kun rakennus perustetaan hyvin tiivistetylle lou-

hokselle tai kiinteään pohjaan tukeutuville paaluille 

µ = 1/750, kun rakennus perustetaan kitkamaan varaan tai 

muille kuin kiinteään maapohjaan tukeutuville paaluille 

  k =  toleranssien vaikutus: 0,0075 + �a / H 

  �a =  elementtien sivupoikkeamien summa (kuva 2) 

  H =  rakennuksen tarkasteltavan osa korkeus. 
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  Kuva 2 Elementtien sivupoikkeamien summan määritys /1, s. 17/ 

 

Tarkemman menettelyn käytöllä voidaan säästää huomattavasti mm. rakennuskus-

tannuksissa, mutta se edellyttää asianmukaista tarkastelua myös onnettomuustilan-

teen suhteen. 

  

 

2.5 Onnettomuuskuormat 

   

Rakennuksen vakavuuteen vaikuttavia onnettomuuskuormia ovat liikenneonnetto-

muuksista, räjähdyksistä, tulipaloista sekä perustuksien pettämisestä aiheutuvat 

kuormat. Onnettomuustilanteen jäykistystarkastelu suoritetaan siten, että rakennus ei 

saa kaatua, vaikka jokin sen kantavista rakenteista menettäisi kokonaan tai osittain 

toimintakykynsä. Onnettomuuskuormista on kerrottu tarkemmin lähteissä. /1; 4/ 
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 2.6 Kuormien yhdistely 

 

Kuormien yhdistelyssä yhdistetään ne kuormat, jotka voivat vaikuttaa samanaikai-

sesti. Vaarallisimman kuormitusyhdistelmän löytämiseksi tutkitaan ne tapaukset, 

joissa muuttuva kuorma on mukana tai jätetty pois. Kuormat yhdistellään murto-, 

käyttö- sekä onnettomuusrajatilassa Rakenteiden kuormitusohjeen RIL 144-2002 

mukaan. Murtorajatilassa pysyvien kuormien osavarmuuskertoimena käytettään ar-

voa 0,9 tai 1,2, sen mukaan kumpi antaa määräävän vaikutuksen. Muuttuvien kuor-

mien kertoimet ovat 1,6, 0,8 tai 0. Palotilanteessa lumi- ja tuulikuorman ei otaksuta 

vaikuttavan samanaikaisesti. /1/ 

 

 

3 JÄYKISTYSJÄRJESTELMÄT /1/ 

 

Mastojäykistys 

 

Mastojäykistysmenetelmässä rakennuksen jäykistävät seinät toimivat ulokepalkin ta-

voin. Rakennuksen välipohjat toimivat jäykkinä levyinä ja siirtävät rakennukseen 

kohdistuvat vaakavoimat jäykistäville seinille. Kuormat jakautuvat jäykistävien sei-

nien jäykkyyksien suhteessa. Jäykistäviä mastoja on kolmea eri perustyyppiä: mas-

topilari ja mastoseinä sekä erilaiset seinien muodostamat profiilit, kuten I- ja T-

poikkileikkaukset sekä mm. hissikuilut. Jäykistävät mastoseinät ovat yksittäisistä 

päällekkäisistä seinälevyistä koostuvia kokonaisuuksia, jotka on kiinnitetty jäykästi 

perustuksiinsa. Jäykistävistä seinäelementeistä voidaan tehdä yhtenäinen mastora-

kenne mitoittamalla elementtien pysty- ja vaakasaumat niihin kohdistuville voimille. 

Mastoseinäjäykistystä käytetään sekä matalissa että korkeissa rakennuksissa, joissa 

se on usein lähes ainoa vaihtoehto. Mastopilarijäykistys soveltuu alle neljäkerroksi-

siin, jossa rakennuksen korkuiset pilarit kiinnitetään jäykästi perustuksiin. Maastopi-

larijäykistyksellä saadaan runko nopeasti pystyyn, sillä asennusaikaisia tukia ei tarvi-

ta. 
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Kehäjäykistys 

 

Kehäjäykistysmenetelmässä runko jäykistetään pilareista ja palkeista tai pilareista ja 

laatoista muodostuva jäykkänurkkainen kehä. Kehäjäykistetyn elementtirakennuksen 

nurkkaliitoksista tulee usein paikallavalumenetelmää kalliimpaa, joten paikallavalu-

mentelmä on tällöin sopivampi menetelmä kuin elementtimenetelmä. Kehäjäykistyk-

sen etuna on tilojen vapaa käyttö kerroksissa. Kehiä vastaan kohtisuorassa rakennus 

jäykistetään yleensä levy- tai vinotukijäykisteillä.  

 

  

Levyjäykistys 

 

Levyjäykistyksessä rakennuksen runko jäykistetään runkorakenteiden muodostaman 

kehän aukkoihin asennettujen levyjen avulla. Jäykistäviä levyjä voi sijoittaa eri ker-

roksiin melko vapaasti. Jäykistäviä levyjä on kuitenkin oltava vähintään kaksi raken-

nuksen molemmissa suunnissa ja näillä levyillä ei saa olla yhteistä leikkauspistettä. 

Hajautettu levyjäykistys soveltuu erityisesti pitkiin kapeisiin rakennuksiin. Levy-

jäykistysmenetelmän käyttö rajoittaa kuitenkin jonkin verran tilojen käyttöä, jos niitä 

ei pystyvä sijoittamaan rakennuksen ulkoseiniksi.  

 

 

Ristikkojäykistys 

 

Ristikkojäykistys on periaatteiltaan hyvin levyjäykistyksen kaltainen. Ristikkojäykis-

tyksessä jäykistyslevyt on korvattu kehien aukkoihin sijoitetuilla veto- ja puristus 

sauvoilla. Kuten levyjäykistys, niin myös ristikkojäykistys asettaa omat vaatimuk-

sensa tilojen suunnittelulle. Ristikkojäykistys tosin antaa ikkuna- ja oviaukkojen si-

joittelulle enemmän mahdollisuuksia. Menetelmä soveltuu hyvin elementtirunkoisen 

rakennuksen jäykistykseen, koska ristikkosauvojen ja jäykistävien rakenteiden väli-

siltä liitoksilta ei edellytetä jäykkyyttä. Tämän vuoksi sekä suunnittelu- että asennus-

kustannukset pienenevät.  
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Yhdistelmäjäykistys 

 

Rakennuksen jäykistystavaksi voidaan myös valita erijäykistysmenetelmien yhdis-

telmiä. Järkevillä jäykistysmenetelmien yhdistelyillä saadaan merkittäviä säästöjä 

rakentamiskustannuksista. Avaintekijöitä kustannustehokkuudessa on nopea asennet-

tavuus, liitosten yksinkertaisuus sekä väliaikaisten tuentojen minimoiminen. Tämän 

lisäksi jäykistysmenetelmien yhdisteleminen tulee kysymykseen erityisesti silloin, 

kun valittu jäykistysmenetelmä ei yksin riitä antamaan tarvittavaa jäykkyyttä. Yhdis-

tetyn jäykistysmenetelmän jäykkyys voi olla jopa suurempi kuin erillisten osamene-

telmien jäykkyyksien summa. Myös eri materiaalien yhdistelyillä on mahdollista 

saavuttaa toimivia ratkaisuja. Kevyiden ulkoseinien käyttö jäykistävinä rakenteina 

vaatii vielä tutkimusta. Tutkimistarvetta puoltaa myös se, että jäykistävät seinät ovat 

tehokkaimmillaan rakennuksen ulkoreunoilla. 

 

 

4 JÄYKISTÄVÄT RAKENTEET  

   

4.1 Pystyrakenteet /1/ 

   

Rakennuksen jäykistävinä pystyrakenteina toimivat erilaiset jäykistävät seinät, jotka 

ottavat ylä- ja välipohjalaatastoilta tulevat kuormat ja vievät ne perustuksille. Seu-

raavassa on kerrottu pystyrakenteiden sijoittelu- ja mitoitusperiaatteista 

 

 

Sijoitteluperiaatteet  

  

Rakennuksen jäykistäminen pyritään toteuttamaan käyttäen pystykuormitettuja ra-

kennusosia, koska rakennuksen omapaino parantaa rakennuksen stabiilisuutta. Pys-

tykuormitetuilla jäykistävillä seinillä pystytään usein myös välttämään hankalat veto-

liitokset. /1/ Jäykistyssuunnittelun lähtökohtana on pidettävä mahdollisimman sym-

metristä jäykistystä, mutta usein tämä ei ole mahdollista, sillä nykyarkkitehdit suosi-

vat mitä monimuotoisempia ja epäsymmetrisempiä rakennuksia. Nykyään suunnitel-

laan myös hyvin suuria tiloja, jolloin mahdollisia jäykistäviä väliseiniä on harvassa. 
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Silloin kun käytettävissä on vain vähän jäykistykseen soveltuvia seiniä, ne on pyrit-

tävä sijoittamaan mahdollisimman etäälle toisistaan vääntöjäykkyyden varmistami-

seksi. Rakennuksen jäykistävät pystyrakenteet ja niiden jatkeet eivät saa leikata sa-

massa pisteessä. Kuvassa 3 on esitetty suositeltavia ja ei-suositeltavia jäykistävien 

seinien sijoitteluperiaatteita /1/.  

 

               
Kuva 3. Jäykistävien seinien sijoittelu periaatteita. Vaihtoehdoista a, b ja c ovat suo-

siteltavia, vaihtoehdot d, e ja f eivät ole suositeltavia. /1, s. 37/ 

 

  

  Mastoseinien mitoitusperiaatteet /1/ 

  

Mastoseinät ovat koko pituudeltaan alareunasta tuettuja levyrakenteita, joihin vaikut-

tavat vaaka- ja pystysuuntaiset kuormat. Vaaka- ja pystysuuntaiset kuormat siirtyvät 

ylä- ja välipohjalaatastojen kautta mastoseinille. Mastoseinät tulisi sijoittaa siten, että 

ne ottaisivat mahdollisimman paljon pystykuormia, jotta vetorasituksia ei syntyisi. 

Jos vetorasituksia ilmenee, ne otetaan vastaan raudoituksin. Mastoseinien mitoitus 

tapahtuu periaatteessa samankaltaisesti kuin pilarien mitoitus. Merkittävimpänä ero-

na on nurjahduspituuden määrittäminen, sillä maston nurjahdus voi tapahtua yksittäi-

sen seinälevyn tai koko rakenteen nurjahduksena. 
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 4.2 Vaakarakenteet /1/ 

 

Elementtirakenteisien rakennuksien väli- ja yläpohjissa käytetään tavallisesti ontelo-, 

kuori-, HTT- ja TT-laattoja. Laatastot suunnitellaan siten, että ne toimivat jäykkänä 

levynä, joka pystyy siirtämään rakennukseen kohdistuvat kuormat jäykistäville pys-

tyrakenteille. 

 

Välipohjalaattojen samoissa saumoissa vaikuttavat työntövoimat otetaan vastaan 

saumateräksien avulla tai vaihtoehtoisesti vaarnattuja betonilaastisaumoja käyttäen. 

Vaarnat mitoitetaan leikkaukselle sekä vaarnan pintoja vastaan tulevalle puristuksel-

le. Saumansuuntaiset vetojännitykset otetaan saumansuuntaisilla vetoraudoituksilla 

edellyttäen, että elementit ovat riittävän jäykkiä sekä kuormien siirtyminen raudoi-

tuksille on varmistettu. Laataston ympärille tulee aina sijoittaa laatat yhdistävä ren-

gasraudoitus, joka mitoitetaan tapauskohtaisesti vallitseville vetorasituksille. Erityi-

sesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että välipohjat ankkuroidaan riittävästi jäykis-

täviin pystyrakenteisiin, jotta laataston kuormat voivat siirtyä suunnitellusti. 

 

   

5 LASKENTAPERIAATTEET  

 

5.1 Kuormien jakaminen jäykistäville rakenteille  

 

Rakennukseen kohdistuvien kuormien jakamisella jäykistäville rakenteille tarkoite-

taan vaakasuuntaisten sekä pystysuuntaisista kuormista johtuvien vaakavoimien ja-

kamista jäykistäville seinille. Laskennassa vaakasuorien laatastojen, kuten välipohji-

en, oletetaan toimivan jäykkinä levyinä. Jos rakennuksen jäykistävät seinät on sijoi-

tettu siten, että ulkoinen vaakakuorma ei aiheuta kiertymää (kuva 4) eli ulkoisten 

voimien resultantti kulkee rakennuksen vääntökeskiön kautta, voidaan ulkoiset 

kuormat jakaa jäykistäville rakenteille suoraan niiden jäykkyyksien suhteessa. 
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Kuva 4 Vaakavoimista Fy aiheutuu vain siirtymää, koska tapauksessa a x-suuntaiset 

siirtymät on estetty suuren jäykkyyden omaavien seinien 5 ja 6 avulla. Tapauksessa 

b seinien vääntökeskiön O sijaitessa vaakavoiman Fy vaikutussuoralla. /1, s. 27/ 

 

 
Kuva 5 Välipohjalaatta saa sekä siirtymän että kiertymän vaakavoimista Fx ja Fy.  

/1, s. 27/ 

 

Yleisempää kuitenkin on, että rakennus saa sekä siirtymän että kiertymän (kuva 5). 

Tässä tapauksessa vaakakuormien resultantit eivät kulje rakennuksen vääntökeskiön 

kautta, vaan rakennetta kuormittaa lisäksi x- ja y-suuntaisten vaakavoimien lisäksi 

vääntömomentti. /1/ Yksittäisen seinän ottama kuorma on tällöin seinän jäykkyyden 

ja siirtymän sekä kiertymän yhdessä aiheuttaman kokonaismuodonmuutoksen tulo 

/6/. Yksinkertaistettuna kuormien jakautumislaskenta jäykistäville seinille etenee 

kappaleen 6 Esimerkkilaskelmat esimerkin mukaisesti. 
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5.2 Seinien taivutusjäykkyys  

 

Seinien taivutusjäykkyyttä voidaan parantaa yhdistelemällä yksittäisiä jäykistäviä 

seinälevyjä siten, että seinälevyistä muodostuu suorakaidepoikkileikkauksen sijaan  

I-, T- tai U-poikkileikkauksia. Yhdistetyissä poikkileikkauksissa pitää tarkastaa kui-

tenkin aina liitokselle tuleva leikkausvoima, jotta rakenne todella toimii suunnitellul-

la tavalla yhdistettynä rakenteena. /1; 6/ 

 

 

Suorakaidepoikkileikkaus /1 ; 5/ 

 

Yleisin jäykistävä seinä on yhden suoran levyn seinä, joka muodostaa siis suorakaide 

poikkileikkauksen. Suorakaidepoikkileikkauksen taivutusjäykkyys lasketaan kaavas-

ta 7. 

 

12
* 3hb

I =         (7) 

 

  jossa  b = tarkasteltavan seinän vahvuus 

    h = tarkasteltavan seinän pituus tarkasteltavassa suunnassa. 

 

 

I- ja T-poikkileikkaus 

 

Yhdistämällä useampia suorakaiteen muotoisia seiniä toisiinsa saadaan I-

poikkileikkaus, jolla on laippojen koosta riippuen merkittävästi suurempi taivutus-

jäykkyys kuin suorakaidepoikkileikkauksella. Myös kahdesta suorakaiteen muotoi-

sesta levystä muodostetulla T-poikkileikkauksellakin saadaan jonkin verran lisäka-

pasiteettia suorakaidepoikkileikkauseen verrattuna. Yhdistetyn poikkileikkauksen 

taivutusjäykkyys eli neliömomentti lasketaan kuvan 6 mukaan kaavasta 8. 
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Kuva 6 Yhdistettypoikkileikkaus jaetaan yksinkertaisiksi suorakaidepoikkileikkauk-

siksi, yhdistetyn poikkileikkauksen laskemiseksi. /5/ 

   

�
=

+=
3

1

2 )*(
n

iiiz AyII         (8) 

 

 

  jossa   Iz = Neliömomentti painopisteakselin z suhteen 

Ii = Osakappaleiden neliömomentit, lasketaan kaavalla (8) jaka-

malla yhdistettypoikkileikkaus suorakaiteen muotoisiin osiin 

yi = I-poikkileikkauksen painopisteen etäisyys osakappaleen pai-

nopisteestä 

    Ai = Osakappaleiden pinta-alat. /5/ 

 

 

5.3 Kaatumisvarmuus 

 

Rakennuksen jäykistävien seinien kapasiteetin riittäessä täytyy tutkia myös koko ra-

kennuksen stabiliteetti. Koko rakennuksen stabiilisuutta tutkittaessa täytyy tietää ra-

kennettavan maaperän lujuus ja anturoiden koko. Rakennusta kaatavan momentin on 

oltava pienempi kuin pystyssä pitävien. Lisäksi rakennuksella on oltava tietty var-
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muus kaatumista vastaan. Rakenteen vaaka- ja pystykuormien selvittämisen jälkeen 

voidaan selvittää rakenteen kaatumisvarmuus sekä stabiliteetti. Kuormitetun raken-

teen stabiliteetti on riittävä, kun rakenteella on kyky palautua rasitusta edeltäneeseen 

tasapainotilaan. Koko jäykistävän rakenteen varmuuskaatumista vastaan lasketaan 

käyttörajatilassa perustusten alapinnassa. /1; 6/ 

 

 

6 ESIMERKKILASKELMAT /2/ 

 

Yksinkertaistettuna kuormien jakautumislaskenta jäykistäville seinille etenee Suo-

men Betoniyhdistys ry:n julkaiseman by 202 Betonirakenteiden suunnittelun oppikir-

jan 3 esimerkin 2.1 mukaisesti (kuva 7).  

 

    
Kuva 7 Havainnollistava kuva vaakakuormien Fx ja Fy aiheuttamista siirtymistä ja 

kiertymistä. Kuvassa alkuperäinen koordinaatisto on merkitty x´ ja y´ ja vääntökes-

kiön ratkaisun jälkeen on siirrytty koordinaatistoon x ja y, jonka origo on vääntökes-

kiössä. Vääntökeskiön etäisyyden y´-akselilta ja vaakavoiman Fy:n erotus toimii 

momenttivartena ja antaa rakennukselle jäykkää laatastoa kiertävän momentin. /2, s. 

516/ 
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Rakennukseen vaikuttavat vaakavoimat: 

 

Fy = 65 kN/kerros ja Fx = 30 kN/kerros.  

 

Esimerkissä kaikki jäykistävät seinät ovat saman vahvuisia, korkuisia, ja suorakaide-

poikkileikkauksia, joten niitä voidaan verrata toisiinsa suoraan seinien pituuksien 

suhteessa. 

 

Suhteelliset jäykkyysluvut ovat: 

 

y-suunnassa:      x-suunnassa: 

 

ky1 = b1
3 = 1000    kx5 = b5

3 = 512 

ky2 = b2
3 = 216     kx6= b6

3 = 64 

ky3 = b3
3 = 1728     

ky4 = b4
3 = 1728 

 

�ky = 4672     �kx = 576 

 

 

Jäykistäville seinille tulevien kuormitusten selvittämiseksi täytyy ratkaista koko ra-

kennuksen jäykistävien seinien kiertokeskiö. Rakennuksen jäykistävät seinät piirre-

tään koordinaatistoon, josta ratkaistaan vääntökeskiön sijainti x- ja y-suunnassa kaa-

vojen 9 ja 10 mukaan. 

 

Kiertokeskiö sijainti O 

 

x-suunnassa: 

 

m
k

xk
x

y

y 26,15
4672

26*172814*172810*216´*
=++==

�
�    (9) 
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y-suunnassa: 

 

m
k

yk
y

x

x 6
576

6*646*512´*
=+==

�
�      (10) 

 

 

Laatastoa kiertävä momentti M, ratkaistaan kaavasta 11. 

 

kNmyFxFM xy 9,146)26,2(*65** 1 −=−=+=     (11) 

 

 

Siirtymät vx ja vy ratkaistaan kaavoista 12 ja 13. 

 

0521,0
576
30 ===

� x

x
x k

F
v    0139,0

4672
65 ===

� y

y
y k

F
v  

 

 

Rakennuksen kiertymä � ratkaistaan kaavasta 14. 

 

222222 74,10*172826,1*172826,5*21626,15*1000
9,146

** +++
−=

+
=
� � xkyk

M

yx

θ

 
310*333,0−=θ         (14) 

 

 

Seinien ottamat kuormat saadaan y-suunnassa kaavasta 16 ja x-suunnassa kaavasta 

17. 

 

y-suunta: 

 

θ*** xkvkQ yyyy +=        (16) 
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)10*333,0(*)26,15(*10000139,0*1000 3

11
−−−+== yQS   = 19,0 kN 

)10*333,0(*)26,5(*2160139,0*216 3
22

−−−+== yQS   = 3,4 kN 

)10*333,0(*)26,1(*17280139,0*1728 3
33

−−−+== yQS   = 24,7 kN 

)10*333,0(*74,10*17280139,0*1728 3
44

−−+== yQS   = 17,8 kN 

 

�Qy         = 64,9 kN � Fy 

 

x-suunta: 

 

x
x

x
x F

k
k

Q *
�

=         (17) 

 

30*
576
512

55 == xQS        = 17,8 kN 

30*
576
64

66 == xQS        = 3,3 kN 

 

�Qx         = 30,0 kN = Fx 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

  

Työ tuli tehtyä siihen laajuuteen kuin aluksi päätimme, joten siltä osin työtä voi pitää 

onnistuneena. Työ oli hyvin mielenkiintoinen ja mielenkiinto vain lisääntyi työn ede-

tessä. Työtä tehdessä törmäsin uusiin haasteisiin ja ongelmiin, esimerkkinä Mathcad-

ohjelma, joka oli minulle aluksi täysin tuntematon, tuli tutuksi ja siitä on varmasti 

hyötyä myös jatkossa.  

 

Valmista ohjelmistosovellusta ei ole vielä käytetty uusien kohteiden stabiliteetin 

määrittämisessä, mutta vanhoihin kohteisiin ja esimerkkilaskelmiin verratessa sillä 

päästiin samoihin suuruusluokkiin. Tarkasteltavissa esimerkkilaskelmissa oli tehty 

sen verran yleistyksiä, että niitä ei aivan yksi yhteen voitu verratakaan. 
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Laskentapohjaa on mahdollista kehittää vielä pidemmälle ottamalla huomioon mm. 

I- ja T-poikkileikkauksissa liitoksiin kohdistuvan leikkausvoiman sekä rakennukseen 

kohdistuvasta epäkeskeisestä vaakavoimasta aiheutuvan absoluuttisen siirtymän ja 

kiertymän. Lisäksi jäykistäviin seiniin kohdistuvaa vetoa tutkittaessa voidaan lasken-

tapohjaa kehittämällä saada tieto siitä, kuinka monenteen kerrokseen vedon vaikutus 

ulottuu. Tämän tiedon pohjalta tiedetään, kuinka pitkältä jäykistävät seinät on ankku-

roitava perustuksiin.  

 

Rakennuksien eri kerroksissa on usein myös toisistaan poikkeavia pohjaratkaisuja, 

etenkin kellarikerros on usein erilainen muihin kerroksiin nähden. Tällöin laskenta-

pohjaa täytyy soveltaa laskemalla esim. kellarikerroksen yläpuolella olevat kerrokset 

erikseen, ottaen kuitenkin huomioon mm. rakennuksen korkeutta ja rakennukseen 

kohdistuvia tuulikuormia määriteltäessä kellarikerroksen vaikutus. Rakennuksen 

ylempiin kerroksiin kohdistuvat kuormat on kuitenkin otettava huomioon kellariker-

roksen jäykistystä suunniteltaessa. Rakennuksen useiden kerrosten ollessa toisistaan 

poikkeavia, sovelluksen käyttöä ei voida pitää luotettavana ja varsinainen laskenta 

tulee aina suorittaa, muilla keinoin stabiliteetin varmistamiseksi. 

 

Laskentapohjaan syötettävien lähtötietojen määrää tuskin kuitenkaan kannattaa enää 

paljoa lisätä, sillä silloin virhesyöttöjen todennäköisyys kasvaa ja sovelluksen käyt-

töönottokynnys kasvaa. 
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Mathcad-laskenta, kuusikerroksinen asuinrakennus 

 

Tässä esimerkkilaskelmassa laskento on tehty päättötyönä A-Insinöörit Oy:lle laati-

mallani Mathcad-ohjelmistosovelluksella. Ohjelmistosovellus antaa rakennesuunnit-

telijan lähtötietoja vastaan jäykistäville seinille kohdistuvat kuormitustiedot. Itse las-

kentoa ei ole tässä työssä näytetty, mutta se noudattelee edellä esitettyjä periaatteita. 

 

Esimerkkikohteena on Latvian Riikaan jo rakennettu kuusikerroksinen kerrostalo, 

johon rakennesuunnittelija on valinnut jäykistäviksi seiniksi pohjakuvassa esitetyt 

seinät (kuva 8). Rakennesuunnittelijan tulee ohjelmistosovellusta käyttäessään mää-

ritellä rakennuksen jäykistävien seinien sijainti, suhteessa valitsemaansa x-y-

koordinaatistoon. Koordinaatiston origo tulee sijoittaa vasempaan alareunaan siten, 

että koko rakennus tulee koordinaatiston sisäpuolelle. Tämän jälkeen määritellään 

jäykistävien seinien pituus, kuormitusalue, seinien normaalivoimakapasiteetti ja sei-

nätyyppi sekä etäisyys valitun koordinaatiston x- tai y-akseleilta, riippuen tarkastelu-

suunnasta. Ohjelmaan syötettävien kaikkien seinien on oltava yhtä korkeita. suunnit-

telija määrittelee myös tuuliresultantin paikan, joka perustapauksessa on rakennuk-

sen tarkasteltavan suunnan keskellä. Näiden tietojen jälkeen syötetään vielä raken-

nuksen pysty- ja vaakakuormat sekä rakennuksen ulkomitat ja pohjapinta-ala.  
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