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Puukerrostalojen jäykistämisen merkitys on korostunut puurakentamisen suosion 
kasvun ja korkearakentamisen tarpeen lisääntymisen myötä. Jäykistämisessä rakennuk-
sen runko on suunniteltava niin, että pystykuormien lisäksi myös vaakakuormat välittyvät 
perustuksille siten, että rakennus pysyy pystyssä ilman kaatumista. Tällä hetkellä tilaele-
menttirakenteisten puukerrostalojen jäykistämisestä ei ole olemassa yhtenäistä ohjeis-
tusta tai suunnittelujärjestelmää, minkä takia yhteisymmärrys jäykistyssuunnittelusta 
puuttuu rakennushankkeen eri osapuolten väliltä. Yhteisymmärryksen puuttuminen voi 
johtaa suunnitelmien uudelleen tarkistamiseen ja hankkeiden aikataulujen venymiseen, 
kun yritykset käyttävät omia laskentapohjia ja tilaelementtivalmistajilla on omat tuotan-
nolliset käytännöt. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin tilaelementeistä kootun 
puukerrostalon jäykistysmitoitus tehdään Suomessa. Työssä esitetään keskeiset tekijät, 
jotka vaikuttavat tilaelementeistä kootun puukerrostalon jäykistyssuunnitteluun ja joista 
olisi hyvä olla yhteinen näkemys yhtenäisen ohjeistuksen mahdollistamiseksi. Tutkimus 
toteutettiin haastattelemalla suomalaisia puurakentamisen asiantuntijoita. Haastatte-
luista selvisi, millaisia eri mitoitusmenetelmiä tilaelementtirakenteisten puukerrostalojen 
jäykistämiseen on olemassa. Eri mitoitusmenetelmistä tehtiin vertailulaskelmat, joista 
tässä työssä selviää menetelmien erot. Tässä tutkimuksessa esitetään myös pääpiirteet 
yhtenäisestä mitoitusohjeesta. 

Tutkimuksessa selvisi, että rakennuksen välipohjan jäykkyys vaikuttaa oleellisesti 
kuormien jakautumiseen tilaelementtien jäykistäville seinille. Haastateltavista 20 % olet-
taa välipohjan toimivan joustavana rakenteena, kun taas 40 % olettaa sen jäykäksi ra-
kenteeksi. Kuitenkin välipohja käyttäytyy todellisuudessa osittain jäykkänä, minkä vuoksi 
40 % haastateltavista suosittelee jäykistäville seinille kohdistuvan vaakavoiman laske-
mista konservatiivisella haarukointimenetelmällä. Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, että tila-
elementtien välinen liitosjäykkyys vaikuttaa merkittävästi kuormien jakautumiseen ja ra-
kenteiden siirtymiin. Liitoksen jäykkyys pienenee noin kolmasosaan, kun liitoksessa jou-
dutaan käyttämään tärinäeristimiä akustisista syistä.  

Tällä hetkellä suomalaisessa suunnittelussa hyödynnetään kimmoteorian mukaisia 
jäykistysmenetelmiä. Haastateltavista 56 % hyödyntää mastomaista seinälinjamenetel-
mää, 33 % osittaista tornimenetelmää ja 11 % täyttä tornimenetelmää. Mastomaisessa 
seinälinjamenetelmässä syntyy suurimmat kiertymät yksittäiselle tilaelementille ja suu-
rimmat ankkurointivoimat rakennukselle. Tornimenetelmät vähentävät ankkuroinnin tar-
vetta poikittaisten seinien osallistuessa vetovoimien pienentämiseen. Täysi tornimene-
telmä on jäykistämisen kannalta parhain mitoitusmenetelmä, sillä kaikkien tilaelementti-
tornien osallistuessa jäykistämiseen rakennuksessa syntyy pienimmät rasitukset, vaa-
kasiirtymät, tilaelementtien kiertymät ja ankkurointitarve.  
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ABSTRACT 

Daniel Lehtonen: Horizontal Stabilization of Multi-Storey Modular Timber Buildings  
Master of Science Thesis 
Tampere University 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
May 2022 
 

The importance of horizontal stability of wooden apartment buildings has been em-
phasized by the growing popularity of timber construction and the increased need for 
high-rise construction. In horizontal stabilization, the frame of the building must be de-
signed so that not only vertical loads but also lateral loads are transmitted to the founda-
tions so that the building remains upright without overturning. At the moment, there is no 
uniform guidance or design system for the horizontal stability of the multi-storey timber 
modular building, which is why there is a lack of consensus on the lateral stability design 
between the various parties involved in the construction project. The lack of consensus 
can lead to a review of plans and a prolongation of project schedules when companies 
use their calculation bases and modular element manufacturers have their production 
policies. 

The purpose of this study is to find out how the horizontal stability designing of a multi-
storey modular element building is done in Finland. The work presents the main factors 
that affect the stability design of a multi-storey modular element building, and it would be 
good to have a common view to enable uniform guidance. The study was conducted by 
interviewing Finnish timber construction experts. The interviews revealed what different 
methods exist for the horizontal stability of multi-storey timber modular element buildings. 
Comparative calculations were made for the different methods, which show the differ-
ences between the methods in this work. This study also presents the main features of 
uniform guidance. 

The study revealed that the stiffness of the building’s intermediate floor has a signifi-
cant impact on the distribution of loads on the shear walls of the modular elements. 20% 
of the interviewees assume that the intermediate floor acts as a flexible structure, while 
40% assume it is a rigid structure. However, the intermediate floor behaves partially rigid, 
which is why 40% of the interviewees recommend calculating the lateral forces to the 
shear walls with an envelope method. In addition, the study showed that the joint stiffness 
between the modular elements has a significant impact on the load distribution and dis-
placements of the structures. The stiffness of the joint is reduced to about one-third when 
vibration isolators must be used in the joint for acoustic reasons. 

Currently, Finnish design utilizes stability methods according to elastic theory. 56% of 
the interviewees use the mast-like wall line method, 33% the partial tower method and 
11% the full tower method. The mast-like wall line method creates the largest rotations 
on a single modular element and the largest anchoring forces for the building. Tower 
methods reduce the need for anchoring as transverse walls participate in reducing trac-
tion forces. The full tower method is the best design method for horizontal stability, be-
cause with the participation of all modular element towers in the building are created the 
least stresses, horizontal displacements, rotations of the modular elements and the need 
for anchoring. 

 
Keywords: modular element, wooden apartment building, multi-storey modular 
element building, horizontal stability, timber construction 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Suomessa voi kohdata yhä useammin puusta rakennettuja kerrostaloja, ja puurakenta-

minen onkin kasvattanut suosiotaan viime vuosina sen vähähiilisyyden vuoksi. Yhteis-

kunnalliset ja ilmastopoliittiset tavoitteet ovat ohjanneet laajempaan puupohjaisten ra-

kennusjärjestelmien kehittämiseen ja puun käyttöön rakentamisessa. Ympäristöministe-

riön (Ympäristöministeriö 2020) puurakentamisen ohjelman tavoitteena onkin lisätä puun 

käyttöä muun muassa kaupunkien rakentamisessa. Suosion kasvua kuvaa se, että 

suunniteltuja puukerrostaloja oli Suomessa 25 % enemmän vuonna 2020 kuin vuonna 

2019, ja vuonna 2025 puukerrostalorakentamisen suhteellisen osuuden arvioidaan ole-

van vähintään 10 % kaikesta kerrostalorakentamisesta aiempaan 3–5 %:iin verrattuna 

(Nyyssölä 2020a, s. 45). Samaan aikaan korkean rakentamisen tarve on lisääntynyt var-

sinkin kasvukeskuksissa (Mäenpää 2019, s. 15–17), jolloin yhä korkeampien puukerros-

talojen tarve on olemassa. Puukerrostalojen jäykistäminen on tärkeää myös matalissa 

taloissa, mutta sen merkitys korostuu rakennuskorkeuden kasvaessa. 

Teollinen tuotanto ja esivalmistus ovat avainasemassa puurakentamisessa, mikä paran-

taa muun muassa rakenteiden kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä betoniin ja teräk-

seen verrattuna. Puurakentamisen visionäärin, arkkitehti Michael Greenin (Puulehti 

2018) mukaan puurakentamisessa tarvitaan teolliset standardit, jotta heti suunnitteluvai-

heessa saadaan ratkaistua jokainen komponentti ja detalji. Greenin (Puulehti 2018) mu-

kaan betoni- ja terästeollisuus voidaan haastaa globaalisti ainoastaan siten, että puura-

kentamisessa on kaikkialla käytössä standardisoidut tuotteet ja järjestelmät. Tämän tut-

kimuksen tarkoituksena onkin selvittää, miten tilaelementeistä kootun puukerrostalon 

jäykistysmitoitusta voitaisiin yhdenmukaistaa.  

Rakennuksen runko pitää suunnitella niin, että pysty- ja vaakakuormat välittyvät perus-

tuksille. Näistä pystykuormien siirto on helpompaa, ja vaakakuormien kohdalla raken-

nuksen jäykistysjärjestelmän suunnittelu on avainasemassa siinä, että rakennus saa-

daan pysymään pystyssä ilman kaatumista. Tällä hetkellä Suomessa tilaelementtiraken-

teisen puukerrostalon jäykistämisestä ei ole yhtenäistä ohjeistusta tai suunnittelujärjes-

telmää, minkä takia täysi yhteisymmärrys jäykistyssuunnittelusta puuttuu rakennushank-

keen eri osapuolten välillä. Puukerrostalon jäykistämisen toteuttamisesta on olemassa 



2 
 

monia eri näkemyksiä rakennushankkeen osapuolten kesken, minkä takia hankkeen 

edetessä saatetaan joutua tarkastelemaan suunnitelmia yhä uudelleen. Vastaavat ra-

kennesuunnittelijat käyttävät omia laskentapohjia, jotka pohjautuvat soveltuvasti euroop-

palaisiin standardeihin, eurokoodeihin, ja Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n oh-

jeisiin. Lisäksi yritykset ovat kehittäneet omia laskentamenetelmiä. Tilaelementtiraken-

teisten puukerrostalojen jäykistyssuunnittelun voidaan siis nähdä perustuvan hiljaiseen, 

taholta ja ihmiseltä toiselle siirtyvään tietoon, kun suunnittelumenetelmiä ei ole vakioitu. 

Rakennesuunnittelijoiden, elementtivalmistajien ja muiden puurakentamisen toimijoiden 

välisen yhteistyön tärkeys korostuu, kun puurakentamisesta puuttuvat yksityiskohtaiset 

standardit ja jokaisella puuelementtivalmistajalla on omat käytäntönsä tuottaa element-

tejä.  

Puurakentamisessa tilaelementeillä jäykistämistä on tutkittu toistaiseksi melko vähän. 

Aalto-yliopistossa tehdyssä diplomityössä (Kotrbaty 2020) on tutkittu tilaelementeistä 

koottuun puukerrostaloon kohdistuvan vaakakuorman siirtymistä ja jakautumista epäjat-

kuvassa ja osittain jäykässä välipohjassa, joka on tuettu jäykistysseinillä. Tuloksia on 

analysoitu 2D-tasossa elementtimenetelmällä (FEM, engl. Finite Element Method) ja ver-

rattu 3D-tason FEM-malliin ja yksinkertaisiin laskentamenetelmiin. Ruotsin Lundin yli-

opistossa toteutetussa tutkimuksessa (Jönsson 2019) on tarkasteltu tilaelementeillä jäy-

kistämistä numeerisin menetelmin ja keskitytty tilaelementtien sisäisten ja tilaelementtien 

välisten liitosten vaikutuksiin jäykistämisessä. Lisäksi edellä mainitussa tutkimuksessa 

on tarkasteltu haasteita numeeristen ja analyyttisten menetelmien välillä. Oulun ammat-

tikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä (Alamäki 2021) on tarkasteltu puukerrosta-

lon tilaelementtirakenteiden suunnittelua, ja Tampereen ammattikorkeakoulussa teh-

dyssä opinnäytetyössä (Kaukojärvi 2021) on tutkittu CLT-tilaelementtien liitostekniikkaa. 

Uusimmassa tutkimuksessa (Kuai et al. 2022) on tutkittu rankarakenteisen seinän epäli-

neaaristen muodonmuutosten käyttäytymistä uuden parametrisen FEM-mallin avulla. 

Tutkimuksessa on esitetty uusi ja joustava eurokoodiin pohjautuva lähestymistapa ran-

karakenteisen seinän mekaanisten liitosten ominaisuuksien määritykseen, mitä voitaisiin 

hyödyntää myös rankarakenteisen tilaelementtikerrostalon jäykistämisessä. Näistä tut-

kimuksista huolimatta yhteistä linjaa ei ole muodostunut tilaelementeistä kootun puuker-

rostalon jäykistyssuunnitteluun.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tässä työssä tutkitaan teollisesti esivalmistetuista tilaelementeistä rakennetun puuker-

rostalon jäykistämistä. Työn tarkoituksena on selvittää, millainen eurokoodi- ja RIL-oh-
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jeistus liittyy tilaelementeistä kootun puukerrostalon jäykistämiseen, millaista jäykistys-

ohjeistusta yrityksissä käytetään ja miten nykyisin saatavilla olevaa ohjeistusta on tul-

kittu.  

Tavoitteena on siis tarkastella, millä eri tavoin tilaelementeistä kootun puukerrostalon 

jäykistysmitoitus tehdään nykyään Suomessa ja millaisia eroja eri mitoitusmenetelmät 

aiheuttavat. Toisin sanoen tässä työssä pyritään määrittämään, mitkä ovat keskeisiä te-

kijöitä tilaelementtirakenteisen puukerrostalon jäykistyssuunnittelussa ja -mitoituksessa, 

joista olisi tärkeää olla olemassa yhteisymmärrys rakennushankkeen eri osapuolten vä-

lillä. Työssä annetaan suosituksia, miten mitoitus voitaisiin yhdenmukaistaa tai millaisia 

menetelmiä kannattaa missäkin tilanteessa käyttää ja mikä menetelmä olisi soveltuvin. 

Lisäksi työssä pohditaan suurelementtitekniikan soveltuvuutta tilaelementtitekniikkaan ja 

esitetään olennaisimmat erot tekniikoiden välillä. 

1.3 Työn rajaukset 

Yleisesti jäykistäminen suunnitellaan ottaen erikseen huomioon yksittäisten rakennus-

osien stabiiliuden menetys ja kokonaisen rakennusosan tai rakennuksen kaatuminen. 

Tässä työssä jäykistämistä tutkitaan ainoastaan rakennuksen tai sen osan siirtymistä 

vaakakuorman aiheuttamana, missä tilaelementtiin tai rakennukseen syntyy mekanismi. 

Toisin sanoen rakennusta tarkastellaan tilaelementtien kokonaisuutena, miten tilaele-

mentit toimivat yhdessä, jolloin yksittäisten rakenneosien kestävyyksien mitoittamista ja 

stabiiliutta ei huomioida.  

Korkeammissa puukerrostaloissa tuulikuorma aiheuttaa vaakasuuntaista värähtelyä, 

joka on tärkeää ottaa huomioon jäykistyssuunnittelussa. Kuitenkin tässä työssä keskity-

tään ainoastaan rakennuksen staattiseen tasapainotarkasteluun, joten rakennuksen vä-

rähtelytarkastelut rajataan tämän työn ulkopuolelle. Käytännön suunnittelutyössä raken-

teiden suunnittelu ja jäykistys sisältävät murto-, käyttö- ja onnettomuusrajatilamitoituk-

sen, mutta tässä työssä keskitytään ainoastaan käyttörajatilatarkasteluun, joka usein tu-

leekin määrääväksi puukerrostalon jäykistyslaskennassa.  

Puukerrostalon tilaelementit voidaan toteuttaa ristiinlaminoidusta massiivipuusta (CLT, 

engl. Cross Laminated Timber), viilupuusta (LVL, engl. Laminated Veneer Lumber) tai 

rankarunkoisena rakenteena. Tässä työssä tilaelementin rakenneratkaisuiden välillä ei 

tehdä vertailuja tai keskitytä vain yhteen tilaelementtirakenteeseen. Lisäksi työssä ei tar-

kastella jäykistämistä hybridirakenteilla, jolloin puukerrostalossa käytettäisiin betonira-

kenteita hyödyksi, kuten betonista hissikuilua tai porrashuonetta.  
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1.4 Aineistot ja tutkimusmenetelmät  

Tilaelementeistä kootun puukerrostalon jäykistämistä tutkittiin hyödyntämällä henkilö-

haastattelumenetelmää kirjallisuuskatsauksen lisäksi. Tilaelementeistä kootun puuker-

rostalon jäykistämiseen liittyvää kirjallisuutta on saatavilla hyvin rajatusti, joten tässä tut-

kimuksessa keskeisessä osassa ovat eri rakennusosapuolten asiantuntijahaastattelut. 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruu haastatteluissa toteutettiin puolistrukturoituna tee-

mahaastatteluna. Puolistrukturoidussa haastattelussa kaikki haastateltavat vastaavat 

samoihin kysymyksiin omien tietojen ja taitojen mukaan (Eskola & Suoranta 1998, s. 64). 

Puolistrukturoitu haastattelumuoto antaa vapauksia haastattelijan ja haastateltavan väli-

seen keskusteluun, haastattelukysymysten muokkaamiseen ja kysymysten järjestyksen 

muuttamiseen (Hirsjärvi & Hurme 2000, s. 48). Tämän tutkimuksen haastattelutilanteissa 

haastateltaville esitettiin valmiin kysymysrungon pohjalta etukäteen valmiiksi rajattuja ky-

symyksiä, mutta niiden lisäksi esitettiin vapaita ja täsmentäviä lisäkysymyksiä teemaan 

liittyen. Tällä menetelmällä saadaan selvitettyä haastateltavien tulkintoja asioista ja tuo-

tua esiin haastateltavien omia näkökulmia. Puolistrukturoitu teemahaastattelu soveltuu 

esimerkiksi kyselylomaketta paremmin tämän tutkimuksen tutkimuskysymysten selvittä-

miseen, sillä kyselylomakkeella ei saataisi tarpeeksi yksityiskohtaisia ja laaja-alaisia vas-

tauksia selville. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla 11 suomalaista rakennusalan asiantun-

tijaa, jotka toimivat puurakennesuunnittelijoina, puurakenteiden erityisasiantuntijoina, 

erilaisissa puurakentamisen johtotehtävissä muun muassa kehitys-, suunnittelu- tai pro-

jektipäällikköinä tai tilaelementtivalmistajina. Lisäksi osa haastateltavista toimii tai on toi-

minut puurakentamisen opetus- tai koulutustehtävissä tai myös konsultti- tai kehitysteh-

tävissä. Haastateltavilla oli kokemusta puurakenteista ja jäykistämisestä vaihtelevasti 5–

20 vuoden ajalta. Lähes puolella haastateltavista (45 %) oli vaativa tai poikkeuksellisen 

vaativa puurakenteiden suunnittelijan pätevyys tai vanha AA-pätevyys, ja 27 %:lla haas-

tateltavista olisi vaadittava kokemus ja suoritetut opinnot edellä mainitun pätevyyden 

saamiseksi. 

Tämän työn tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen tutkimus, jossa haastattelut 

käsiteltiin fenomenografisella analyysilla. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä soveltuu 

varsinkin pienestä joukosta kerätyn aineiston analyysiin, ja se sopii hyvin tutkimuskoh-

teeseen, jota on tutkittu vähän (Eskola & Suoranta 1998, s. 15). Fenomenografinen ana-

lyysi soveltuu tähän tutkimukseen, sillä haastatteluissa pyrittiin kartoittamaan ensisijai-

sesti tilaelementtirakenteisten puukerrostalojen jäykistyssuunnittelussa ja -mitoituksessa 
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ilmeneviä eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä konsultti- ja suunnittelutoimistojen välillä. Fe-

nomenografisen analyysin tarkastelun kohteena ovat haastateltavien erilaiset käsitykset 

tutkittavasta ilmiöstä (Vuori 2021). Haastattelutuloksia käsiteltiin värikoodaamalla ja luo-

kittelemalla aineistoa sekä yhdistelemällä ja erottelemalla jäykistysmenetelmiin liittyvien 

ominaisuuksien mukaan. 

Haastattelut toteutettiin videohaastatteluina Microsoft Teamsissa, ja mahdollisia lisäky-

symyksiä esitettiin sähköpostitse haastattelun jälkeen. Lisäksi haastattelutuloksia käsi-

teltiin tutkimuksessa anonyymisti, joten haastateltaviin viitataan tekstissä numerokoo-

dien avulla (H1, H2, H3…H11). Tilaelementeistä rakennetun puukerrostalon jäykistämi-

sestä on tehty enemmän tutkimusta muun muassa Ruotsissa, Keski-Euroopassa ja Poh-

jois-Amerikassa kuin Suomessa, joten näiltä maantieteellisiltä alueilta on esitetty tutki-

musaineistoa tässä työssä. Haastatteluista esiin tulleille teemoille etsittiin tukea kirjalli-

suudesta ja vastaavasti myös haastatteluilla täydennettiin niitä tietoja, jotka eivät kirjalli-

suudesta selvinneet. 

Haastattelututkimuksen ja kirjallisuusselvityksen tueksi esitetään laskennallinen tarkas-

telu haastatteluissa esiin tulleille mitoitusmenetelmille. Mitoitusmenetelmien laskennalli-

sessa tarkastelussa selvitetään jäykistysmenetelmien eroavaisuudet, minkä avulla pys-

tytään havaitsemaan kannattavin mitoitusmenetelmä, jota voitaisiin hyödyntää mitoituk-

sen yhtenäistämiseksi. Lisäksi laskennallisen tarkastelun myötä pystytään havaitse-

maan keskeisimmät tekijät yhtenäisen mitoitusohjeen mahdollistamiseksi. 

1.5 Työn rakenne 

Työn teoriaosuus esitetään luvuissa 2–3. Aluksi luvussa 2 keskitytään tilaelementeistä 

kootun puukerrostalon rakennejärjestelmään, missä esitellään puukerrostalon tilaele-

menttitekniikka, yksittäisen tilaelementin rakenne ja tilaelementtien väliset liitokset. Lu-

vussa 3 esitetään olennaiset tekijät, tavat ja ohjeet jäykistyksen määrittämisessä, johon 

sisältyy lujuusopilliset ilmiöt. Luvussa 3 käsitellään muun muassa jäykistysjärjestelmää, 

kuormien jakautumista ja tilaelementin ja liitosten jäykkyyttä.  

Luvussa 4 esitetään haastatteluissa esiin tulleet mitoitusmenetelmät, joista ilmenee, mi-

ten Suomessa nykyään jäykistetään tilaelementeistä koottu puukerrostalo. Luvussa 

myös pohditaan menetelmissä tarvittavan datan määrää ja menetelmien vaatimaa työ-

määrää tulosten tarkkuuteen nähden. Lisäksi luvussa pohditaan, onko käsin laskennalla 

vielä tarvetta esimerkiksi ehdotussuunnittelussa tai ainakin rakennuksen lujuusopillisen 

käyttäytymisen ymmärtämisessä. 
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Luku 5 ja 6 sisältävät työn soveltavan osuuden. Luvussa 5 tehdään vertailua eri lasken-

tamenetelmien välillä, jossa esitetään esimerkkikohteen käsin tehdyt jäykistyslaskelmat 

luvussa 4 esiintyvillä mitoitusmenetelmillä. Lisäksi esitetyistä mitoitusmenetelmistä esi-

tetään menetelmien eroavaisuudet. Lopuksi luvussa 6 esitetään yhtenäisen mitoitusoh-

jeen pääpiirteet, mistä selviää jäykistämiseen liittyvät olennaiset tekijät mitoituksen yhte-

näistämiseksi. 
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2. TILAELEMENTTIKERROSTALON RAKENNE-
JÄRJESTELMÄ 

2.1 Tilaelementtitekniikka 

Tilaelementtitekniikka on rakentamistapa, jossa rakennus kootaan erillisistä tilayksi-

köistä teollisesti esivalmistettuna (Puuinfo 2020b). Teollinen esivalmistus toteutetaan 

tehdasoloissa, mikä mahdollistaa rakentamisen nopeuden, tehokkuuden ja paremman 

laadunhallinnan. Lisäksi kosteusongelmat saadaan minimoitua, kun tilaelementit valmis-

tetaan sisätiloissa ja tilaelementtien asennus tehdään sääsuojan alla. Työmaavaihe on 

erittäin nopea, kun tilaelementit tuodaan tehtaalta työmaalle valmiina asennettavaksi, 

jolloin puukerrostalon valmiusaste voi olla jopa 90 % (Tolppanen et al. 2013, s. 49).  

Tyypillisessä elementtirakentamisessa käytetään valmiita tasomaisia pysty- ja vaakaele-

menttejä, jossa pystyelementit ovat seinäelementtejä ja vaakaelementit joko katto- tai 

lattiaelementtejä. Kuitenkin tilaelementtirakentamisessa eli modulaarisessa rakentami-

sessa pysty- ja vaakaelementit on yhdistetty huonekokonaisuuksiksi tai kokonaisiksi 

asunnoiksi. (Sorri 2017, s. 10) Tällöin tilaelementit sisältävät valmiin lattian, seinät ja 

katon, mihin on tavallisesti asennettu valmiiksi ikkunat, ovet, kiintokalusteet ja LVIS-

asennukset (Tolppanen et al. 2013, s. 48). 

Tilaelementtikerrostalo muodostuu itsenäisistä, päällekkäin ja vierekkäin asennetuista 

tilamoduuleista, jolloin tilaelementit ovat sekä pysty- että vaakasuunnassa irti toisistaan. 

Tällöin tilaelementeistä kootussa puukerrostalossa välipohja on epäjatkuva huoneistojen 

välillä, sillä jokaisella tilaelementillä on oma seinä-, lattia- ja kattorakenne. Huoneistojen 

välisen kaksoisrakenteen takia saavutetaan erinomainen ääneneristys (Puuinfo 2020b). 

Tilaelementeistä kootussa puukerrostalossa seinälinjoja on tiheässä verrattuna esimer-

kiksi suurelementtitaloon (Laakkonen 2016) tilaelementtitekniikan aiheuttaman huoneis-

tojen välisen kaksoisrakenteen ja lyhyiden jännevälien takia. Suurelementtitekniikassa 

kerrostalo rakennetaan suurelementeistä, missä kaikki puurakenteet ovat suurelement-

tejä, joita ovat seinät, ylä- ja välipohjat. Suurelementtitekniikka muistuttaa hyvin paljon 

betonielementtirakentamista, missä elementit voivat olla tilaelementtitekniikan tavoin 

ranka- tai massiivirakenteisia. Tilaelementtitekniikassa perustukset rakennetaan tyypilli-

sesti jatkuviksi kantavien seinälinjojen alle, mutta ainoa ero suurelementtitekniikkaan on 

perustuslinjojen määrä. (Kryssi 2013, s. 61–63, 66)  
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Kerrostaloasunto koostuu tavallisesti 1–2 tilaelementistä (Stora Enso 2016, s. 18), mutta 

suurimmat asunnot tehdään kahdesta tai jopa kolmesta tilaelementistä, mikä on nähtä-

villä kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Rakennus koostuu huoneistokohtaisista tilayksiköistä. Väreillä on eroteltu 
huoneistot toisistaan. (Lahtela 2018) 

Tilaelementtikerrostalon pohjaratkaisu muodostuu yleensä porrashuoneen ympärille si-

joittuvista tilaelementeistä. Porrassyöksyt ja kerrostasoelementit tukeutuvat tilaelement-

teihin, joten porrashuone ei vaadi erillistä kantavaa rakennetta. (Sorri 2017, s. 18) Kes-

kikäytävällisessä kerrostalossa käytävä kannatellaan tilaelementtien päätyseinien avulla 

joko konsolien tai palkkien välityksellä (H2, haastattelu 27.10.2021). Tilaelementtikerros-

taloissa on käytössä kolme talotyyppiä: käytävä-, piste- ja lamellitalo. Käytävätalo voi olla 

sivukäytävällinen tai keskikäytävällinen, jossa liikkuminen asuntoihin tapahtuu rakennuk-

sen keskellä. Pistetalossa huoneistot sijoittuvat keskitetysti porrashuoneen ympärille, ja 

puolestaan lamellitalossa voi olla useampia portaikkoja huoneistoineen. (Ruutikainen 

2013, s. 17) Kuvassa 2 on esitetty edellä mainitut talotyypit. 

 

Kuva 2. Tilaelementtikerrostalon talotyypit: a) käytävätalo, b) pistetalo ja c) lamelli-
talo. Muokattu lähteestä (Ruutikainen 2013). 
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Käytävätalon (kuva 2a) kerrospohja on helpompi toteuttaa symmetrisenä, varsinkin kes-

kikäytävällisessä talossa, jolloin seinälinjat asettuvat helpommin samaan linjaan kuin esi-

merkiksi lamellitalossa (kuva 2c). Kuitenkin asuinrakennuksen jäykistysjärjestelmä on 

yleensä epäsymmetrinen, jolloin symmetrisyys ei toteudu rakennuksen molemmissa 

pääsuunnissa (Sorri 2017, s. 52). 

Tilaelementtikerrostalon välipohjarakenne muodostuu alemman tilaelementin kattoele-

mentistä, tärinäeristyskumilevystä tilaelementtien välissä ja ylemmän tilaelementin lat-

tiarakenteesta (Sorri 2017, s. 19). Kuvassa 3 on esitetty esimerkki tilaelementtikerrosta-

lon rakenteesta. 

 

Kuva 3. Esimerkki tilaelementtikerrostalon rakenteesta (Sorri 2017, s. 17). 

Lähtökohtaisesti tilaelementtikerrostalossa pohjakerros voi olla puuta (H1, haastattelu 

26.10.2021), jolloin ensimmäiset tilaelementit asennetaan suoraan sokkelin päälle, 

missä on tällöin tuulettuva alapohja (kuva 3). Kuitenkin yleensä alimmainen kerros halu-

taan tehdä betonista (H2, haastattelu 27.10.2021), mikä mahdollistaa paremmin laajojen 

ja avoimien tilojen, kuten kerho-, väestösuoja- tai liiketilojen, tekemisen. Tällöin betoni-

rakenteinen pohjakerros voi olla maanpäällinen tai kellarikerroksellinen (kuva 3).  

Tilaelementtitekniikka vaatii suunnitelmilta tavanomaista suurempaa tarkkuutta. Työ-

maalla komponenttien on sovittava toisiinsa, jolloin suunnittelu ja toteutus on tehtävä 

todella tarkasti. Lisäksi suunnittelussa on huomioitava tilaelementtien asennusjärjestys, 
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sillä se vaikuttaa tilaelementtien liitososien kiinnittämismahdollisuuksiin. (Sorri 2017, s. 

60–61) Kuvassa 4 on esitetty tilaelementtien asennusjärjestys.  

 

Kuva 4. Tilaelementtien asennusjärjestys, muokattu lähteestä (Kekki 2019). 

Tilaelementtien asennusjärjestyksen ja liitostekniikan vuoksi ainoastaan kuvan 4 tilaele-

menttien 1 ja 3 pituussuuntaiset seinät voidaan kytkeä mekaanisilla liitososilla jäykistä-

mään rakennusta, jolloin tilaelementtien 2 ja 4 seiniä ei pystytä jäykistämään muulla ta-

voin kuin kitkan avulla, mitä on tarkasteltu luvussa 3.7. Kuvassa 4 nähdään, että tilaele-

menteissä 1 ja 3 on oltava pystyliitokset valmiiksi asennettuina, jotta tilaelementtien kyt-

keminen toisiinsa on mahdollista. Vaakasuuntaiset liitokset kiinnitetään vierekkäisten ti-

laelementtien välille ennen päällekkäisten tilaelementtien asentamista. 

Tilaelementtirakentamista on hyödynnetty entistä enemmän puurakentamisjärjestel-

mänä. Massiivipuista LVL- ja CLT-levyä on hyödynnetty tasoelementeissä paikalla ra-

kentamisessa, mutta yhä kasvavassa määrin ne ovat osa tilaelementtirakentamista. 

Suomessa 56 % rakennetuista asuinpuukerrostaloista on toteutettu rankarunkoisina ja 

26 % CLT-tilaelementteinä. Lisäksi puukerrostaloista 70 % on 3- tai 4-kerroksisia. Vallit-

seva suuntaus on rakentaa tulevat kerrostalot tilaelementtitekniikalla sekä massiivipui-

sena että rankarakenteisena. (Nyyssölä 2020b, s. 41–42)  

Tilaelementtitekniikka soveltuu hyvin varsinkin pienasuntokohteisiin, asuntoloihin ja ho-

telleihin, joissa huoneistot ovat samanlaisia ja toistuvia koko rakennuksessa (Tolppanen 

et al. 2013, s. 48). Erityisesti opiskelijakerrostaloissa tilaelementtitekniikkaa käytetään 

hyvin usein. Suomessa tilaelementtitekniikalla on toteutettu muun muassa Espoon 13-

kerroksinen opiskelijakerrostalo HOAS Tuuliniitty, Jyväskylän Puukuokka-kerrostalokort-

teli (kuva 5) ja Tampereen 8-kerroksinen opiskelijakerrostalo TOAS Kauppi, josta tässä 

työssä on esitetty jäykistysmenetelmien vertailulaskelmat luvussa 5. Tämän lisäksi tila-

elementtitekniikka soveltuu nopeutensa vuoksi hyvin täydennys- ja lisäkerrosrakentami-

seen (Tolppanen et al. 2013, s. 49), jota on tutkittu Jokisen (2019) diplomityössä. 
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Kuva 5. Tilaelementtitekniikalla rakennettu Jyväskylän Puukuokka (Puuinfo). 

Ruotsissa tilaelementtitekniikka on yleisin tapa rakentaa puukerrostaloja, missä on ha-

vaittu, että puukerrostalot ovat noin 10 % edullisempia kuin vastaavat betonikerrostalot 

(Tolppanen 2013, s. 20–21, 49). Lisäksi Virossa ja muissa pohjoismaissa, kuten Nor-

jassa ja Tanskassa (Kodumaja) sekä Keski-Euroopassa, kuten Saksassa ja Itävallassa, 

(Huss et al. 2019) sekä Iso-Britanniassa, USA:ssa ja Kanadassa on rakennettu tilaele-

menteistä koottuja puukerrostaloja. 

2.2 Tilaelementin rakenne 

Tilaelementin kantava runko voidaan toteuttaa puusta, betonista ja teräksestä, joista pui-

sen tilaelementin kantava rakenne toteutetaan tyypillisesti laattamaisista suurelemen-

teistä, jotka voivat olla rankarakenteisia tai massiivipuuta. Rakennuksen julkisivussa si-

jaitsevissa tilaelementtien seinissä voi olla suuria aukkoja parvekkeiden tai ikkunoiden 

takia, jolloin tilaelementin tämä seinäosa toteutetaan yleensä kehärakenteena (H1, 

haastattelu 26.10.2021), joka voi olla kantava tai ei-kantava rakenne.  

Tilaelementin mitat vaihtelevat valmistajakohtaisesti, jolloin tilaelementin pituus voi olla 

12–16 m, leveys 3,6–6 m ja korkeus 3–6 m. Tilaelementtien enimmäismittoja ja -painoa 

rajoittavat kuljetukset ja elementtien nostot, jotka on huomioitava suunnittelussa. (Tolp-

panen et al. 2013, s. 49; Puuinfo 2020b) Puurunkoiset tilaelementit painavat 4 000–13 

500 kg (Turtiainen 2014, s. 7), kun vastaavasti esimerkiksi yhden betoniseinäelementin 

paino on keskimäärin 10 000 kg. Puu on tilavuuspainoltaan viisi kertaa kevyempää kuin 

betoni (RIL 201-1-2017, s. 81–82), joten siksi betonista ei tehdä tilaelementtejä, sillä 
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nostorajoitukset ylittyisivät. Siispä puurakenteinen tilaelementti on hyvin kevyt suhteessa 

vastaavaan betonirakenteiseen tilaelementtiin.  

Massiivipuinen tilaelementti tehdään tyypillisesti CLT-levystä, joka toimii sekä kantavana 

että jäykistävänä rakenteena, jolloin erillistä jäykistysjärjestelmää ei tarvita (Tolppanen 

et al. 2013 s. 44). Rankarakenteinen tilaelementti eroaa massiivipuisesta tilaelementistä 

siten, että vaaka- ja pystyelementit ovat katkonaisia, jolloin seinät, katto ja lattia koostu-

vat erikseen jäykistävistä levytyksistä ja rankarungosta, jolloin rankarakenteessa on 

enemmän saumakohtia ja liitospintoja. Massiivipuinen, CLT:stä koostuva tilaelementin 

runkorakenne on esitetty kuvassa 6 ja rankarakenteinen tilaelementti on esitetty kuvassa 

7.  

 

Kuva 6. CLT-tilaelementin rungon muodostuminen, muokattu lähteestä (Sorri 
2017, s. 15). 

CLT-levyn ominaisuuksia on esitetty valmistajakohtaisesti CrossLam Kuhmon (Kevarin-

mäki 2017a) ja Stora Enson (Kevarinmäki 2017b) CLT:n lisäohjeissa, jotka perustuvat 

RIL 205-1-2017 -ohjeeseen. CLT-seinät pyritään tekemään yhdestä kokonaisesta mas-

siivipuulevystä, joiden paksuus Stora Enson (2016, s. 18) ja Sorrin (2017, s. 14) mukaan 

on yleensä 100–160 mm. CLT-kattolevyn paksuus on tyypillisesti 60–100 mm (Stora 

Enso 2016, s. 18; Sorri 2017, s. 14). Puolestaan rankarakenteinen seinä koostuu pysty-

suorista runkotolpista ja niitä yhdistävistä ala- ja yläsidepuista sekä levytyksestä (Tolp-

panen et al. 2013, s. 40), jossa seinälevytys tehdään tavallisesta tai palosuojatusta kipsi- 

tai vanerilevystä, joka tulee sekä seinän ulko- että sisäpintaan. Levyjen leveys määräytyy 
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rankarakenteessa tolppajaon mukaan, joka on yleensä 600–1200 mm (H1, haastattelu 

26.10.2021).  

 

Kuva 7. Rankarakenteinen tilaelementti, muokattu lähteestä (Jönsson 2019, s. 8). 

Tilaelementin seinät voivat toimia joko kantavina tai ei-kantavina rakenteina. Kantavuus 

tarkoittaa sitä, että rakenteella on kyky välittää pystykuormaa alaspäin. Kantavat ja ei-

kantavat seinät ovat rakenneperiaatteiltaan samanlaisia (Tolppanen et al. 2013, s. 40), 

mutta ei-kantava seinä voi myös osallistua jäykistykseen (H4, haastattelu 3.11.2021; H6, 

haastattelu 16.11.2021). Tilaelementissä huoneistojen väliset seinät ovat yleensä kan-

tavia ja jäykistäviä, mutta seinän kantavuus riippuu aukotuksesta ja tilaelementin ase-

masta kerrospohjassa ja julkisivurakenteesta. Aukotuksen vaikutusta tilaelementtiraken-

teessa on tarkasteltu luvussa 3.6.  

Tilaelementin lattia on usein rakennelevyistä koostuva palkkirakenne, jonka kantosuunta 

on lyhyemmän sivun suuntainen ja joka sijaitsee seinäelementtien kyljissä. Haastatte-

luista ilmeni, että tilaelementin lattia ei osallistu rakennuksen varsinaiseen jäykistämi-

seen, joten palkkirakenne on edullisempi ja tyypillisempi ratkaisu kuin massiivipuusta 

toteutettu lattiarakenne. Tilaelementtiä jäykistävänä rakenteena käsitellään luvussa 3. 

Tilaelementin katto joudutaan usein kokoamaan useasta rinnakkaisesta levystä myös 

massiivipuisessa tilaelementissä, sillä levyn maksimileveys on huomioitava, kun levyn 

kantosuunta on lyhyemmän sivun suuntainen (kuva 6). Rankarakenteisissa tilaelemen-

teissä katon levytys toteutetaan palosuojakipsilevyllä (H1, haastattelu 26.10.2021), joka 

toimii samalla tilaelementtirunkoa jäykistävänä ja vaakavoimia siirtävänä rakenteena. 

Haastatteluista (H2, haastattelu 27.10.2021; H6, haastattelu 16.11.2021; H9, haastattelu 

26.11.2021 ja H11, haastattelu 16.12.2021) ilmeni, että tilaelementissä kattoelementti 
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sijoittuu seinäelementtien päälle, mikä on haastateltavan (H4, haastattelu 3.11.2021) 

mukaan suomalainen ja perinteisin tapa koota tilaelementtejä. Lisäksi se on tuotannolli-

sesti helpompi tapa toteuttaa tehtaalla (H11, haastattelu 16.12.2021). Kuvassa 8 on ha-

vainnollistettu kattoelementin asemaa tilaelementin poikkileikkauksessa.  

 

Kuva 8. Kattoelementin liitos seinäelementtiin tilaelementissä. 

Kattoelementti voidaan myös liittää seinäelementtien väliin, mikä on yleisempi rakenta-

mistapa Saksassa ja Baltian maissa. Myös ruotsalaisessa puukäsikirjassa (Lidelöw 

2016, s. 264) on esitetty seinäelementin sijainti seinien välissä rankarakenteisessa tila-

elementissä. Kattoelementin sijaitessa seinäelementtien välissä, vaatii se asennusaikai-

sen tuennan ja ylimääräisen työvaiheen elementtitehtaalla. Tämän vuoksi on helpompaa 

ja kustannustehokkaampaa asentaa kattoelementti seinäelementtien päälle, missä tar-

vitaan vain yksi liitos. (H4, haastattelu 3.11.2021) Myös suurelementtirakentamisessa 

välipohjarakenne sijaitsee usein seinien päällä (H9, haastattelu 26.11.2021). Kattoele-

mentin sijainnilla on vaikutusta tilaelementin ja rakennuksen jäykkyyteen, mitä on tarkas-

teltu tarkemmin luvussa 3.  

Massiivipuu on kilpailukykyinen erityisesti vaativissa rakennuskohteissa ja korkeissa 

puukerrostaloissa, sillä CLT-levyn kapasiteetti riittäisi jopa 30-kerroksisiin taloihin (Tolp-

panen et al. 2013, s. 44). Massiivipuusta tehdyt tilaelementit soveltuvat hyvin korkeam-

piin, yli 4-kerroksisiin rakennuksiin, sillä massiivipuuelementillä on hyvä rakenteellinen 

lujuus. Rankarunkoelementit ovat kustannustehokkuutensa vuoksi yleisiä matalissa, alle 

4-kerroksisissa kerrostaloissa, sillä rankarakenteiset tilaelementit eivät haastateltavan 

(H10, haastattelu 7.12.2021) mukaan sovellu korkeampiin taloihin kuormien kasvamisen 

ja rakennuksen hoikistumisen takia rakennuslevyjen alhaisemman kapasiteetin ja liitos-

määrän takia.  
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2.3 Tilaelementtien väliset liitokset 

Tilaelementit kytketään toisiinsa pistemäisesti pysty- ja vaakasuunnassa tyypillisesti me-

kaanisilla liitososilla, jotka ovat joko teräs- tai vanerilevyjä, jotka kiinnitetään tavallisesti 

osakierteisillä ja itseporautuvilla ruuveilla. Vanerilevyliitoksissa on mahdollista käyttää 

myös nauloja, mutta ruotsalaisen CLT-käsikirjan (The CLT Handbook 2019, s. 74) mu-

kaan ruuvien käyttö on ollut suosiossa niiden hyvän leikkaus- ja vetokestävyyden vuoksi. 

Tilaelementtien väliset liitokset toteutetaan työmaalla elementtien asennusvaiheessa 

(Laakkonen 2016, s. 15), jolloin liitokset sijoittuvat elementtien ulkopintaan. Tällöin tila-

elementtirakentamisessa liitostekniikka johtaa siihen, että huoneistojen välisistä seinistä 

voidaan hyödyntää vain toinen seinä jäykistämisessä, vaikka kyseessä onkin kaksois-

runkoseinä. Tällöin on tärkeää ymmärtää tilaelementtien asennusjärjestys, jota onkin ha-

vainnollistettu kuvassa 4. Tällöin vierekkäin asennettavista tilaelementeistä vain ensiksi 

asennettava tilaelementti pystytään kiinnittämään alempaan tilaelementtiin. Vierekkäis-

ten tilaelementtien vaakasuuntaisen ilma- tai eristevälin suuruus on 25–60 mm, joten 

työmaalla liitosten asentaminen käsin ei ole mahdollista molemmille tilaelementeille. Tä-

män takia tilaelementeissä on oltava vaakasuuntaiset leikkausliitokset kattoelementtien 

välillä (H9, haastattelu 26.10.2021), jotta vaakavoimat pystytään siirtämään tilaelement-

tien huoneistojen välisistä seinistä jäykistävälle seinälle. Kuvassa 9 on esitetty tilaele-

mentin sisäiset ja tilaelementtien väliset liitoskohdat.  

 

Kuva 9. Tilaelementtien liitoskohdat (Laakkonen 2016, s. 15). 

Kuvassa 9 tilaelementtien liitoskohdista elementtien väliset liitokset (liitokset E–I) ovat 

oleellisia kuormien siirtymisen kannalta tilaelementiltä toiselle, mutta myös tilaelement-

tien sisäiset liitokset (liitokset A–D) vaikuttavat rakenteiden käyttäytymiseen. Tässä 

työssä tarkastellaan pääsääntöisesti vain tilaelementtien välisten liitosten vaikutusta 
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kuormien siirtymiseen ja rakenteiden jäykkyyksiin, vaikka myös levysaumojen jousta-

vuus vaikuttaa rakenteiden muodonmuutoksiin ja jäykkyyksiin. 

Tilaelementtien väliset liitokset voidaan jakaa tasonsuuntaisiin leikkaus- ja normaalivoi-

mia siirtäviin liitoksiin. Vierekkäisten tilaelementtien kattolevyt kytketään toisiinsa leik-

kausvoimaa siirtävillä vaakasuuntaisilla levyliitoksilla, jotka asetetaan pistemäisesti tila-

elementin pituudelle, ja lisäksi päädyissä sijaitsee normaalivoimia välittävät veto- ja pu-

ristusliitokset. Pystysuunnassa päällekkäisten tilaelementtien väliset liitokset muodostu-

vat samalla tavalla kuin vaakasuunnassa. Päällekkäisten tilaelementtien päädyissä si-

jaitsevat veto- ja puristusliitokset osallistuvat ankkurointivoimien siirtämiseen, mitä on 

käsitelty luvussa 3.4.2. Kuvassa 10 on esitetty vierekkäisten tilaelementtien välisiä liitok-

sia. 

 

Kuva 10. Tilaelementtien väliset liitokset, missä on käytössä vetotangot nostevoi-
mien estämiseksi. Suomennettu lähteestä (Stora Enso 2016, s. 26). 

Liitoslevyjä asetetaan haastateltavan (H4, haastattelu 3.11.2021) mukaan yleensä 2–6 

kpl tilaelementin pituudelle riippuen liitoksiin kohdistuvasta voiman suuruudesta ja levy-

jen kestävyydestä. Haastateltavan (H9, haastattelu 26.11.2021) mukaan samanlaisia 

elementtien välisiä liitoksia käytetään myös suurelementtitaloissa. Kuvassa 11 on esi-

tetty tilaelementtien väliset leikkaus- ja veto- ja puristusliitokset. 
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Kuva 11. Vaaka- ja pystysuuntaiset liitokset tilaelementtien välillä: a) leikkausliitos 
ja b) veto- ja puristusliitos. Muokattu lähteestä (Stora Enso 2016, s. 64–65). 

Päällekkäisten tilaelementtien väliin asennetaan tärinäeristimet, jotka ovat solumaista 

polyuretaania, mitkä ovat joko Sylomer- tai Sylodyn -tuotteita. Lisäksi haastateltavan 

(H6, haastattelu 16.11.2021) mukaan tärinäeristimenä voidaan käyttää EPDM-nauhaa. 

Sylodynin käyttö on suositeltavaa silloin, kun halutaan mahdollisimman tehokas eriste, 

mutta sopiva materiaali valitaan käyttörajatilatarkastelun perusteella. Tärinäneristimet 

asennetaan tyypillisesti kaistamaisesti tai pistemäisesti tilaelementin alle reuna-alueille. 

(Laitinen 2019) Käytettävän tärinäeristinlevyn paksuus on tyypillisesti 12,5 mm tai 25 mm 

(Junttila 2015, s. 14) Tärinäeristimiä käytetään tilaelementtien välissä ainakin kahdesta 

syystä: akustiikan ja asennustoleranssien takia. Äänen siirtymisen takia kovien puu-puu-

liitosten väliin tarvitaan joustava eristinkumi, joka vaimentaa sekä tärinää että äänen kul-

keutumista asuntohuoneistojen välillä. Samalla tärinäeristimet tasaavat pystysuunnassa 

mittaepätarkkuuksista aiheutuvia vaakasuuntaisia siirtymäeroja tilaelementtien välillä 

(Näslund 2015, s. 6).  

Päällekkäisten tilaelementtien välissä sijaitseva tärinäeristin tekee pystyliitoksesta raolli-

sen, ja tärinäeristimen sijaitessa teräslevyn ja puuosan välissä on kyseessä väliaineelli-

nen liitos. Tärinäeristin vaikuttaa oleellisesti liitoksen kapasiteettiin ja jäykkyyteen, jota 

on tarkasteltu luvussa 3.5.4. Kuvassa 12 on esitetty tyypillinen tilaelementtien välinen 

pystyliitos välipohjassa. 
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Kuva 12. Tilaelementtien välinen tyypillinen pystyliitos välipohjassa (Kekki 2019). 

Teräksen ja puun käyttäytyminen on erilainen, sillä teräs toimii hyvin jäykkänä kappa-

leena, kun taas puu toimii joustavana materiaalina. Puussa tapahtuvat muodonmuutok-

set aiheuttavat pakkovoimia teräslevyyn, jonka vuoksi Kuva 12 ylemmässä tilaelemen-

tissä olevassa teräslevyssä on ovaalit, uritetut esiporatut reiät, jotta puu pääsee elämään 

pystysuunnassa (H4, haastattelu 3.11.2021; Stora Enso 2016, s. 24). Tämä kuitenkin 

mahdollistaa teräslevyssä olevien liittimien kyvyn vastaanottaa vaakavoimia. Thörnqvis-

tin & Thelanderssonin (1998, s. 31) mukaan tarpeeksi kuivan puun kutistuminen ei vai-

kuta teräsosien staattiseen toimintaan, jolloin puun painokosteuden on oltava 12–15 %.  

Liitoslevyjen ja liittimien koko riippuvat niihin kohdistuvista voimien suuruuksista. Varsin-

kin korkeissa kerrostaloissa voidaan joutua käyttämään suuria puikkoliitinmääriä yh-

dessä liitoksessa, sillä yksittäisen puikkoliittimen kapasiteetti on pieni, ja järeitä te-

räsosia. Matalissa rankarakenteisissa tilaelementtikerrostaloissa tilaelementtien välisen 

leikkausliitoksen teräslevyn koko on suunnilleen 100 x 300 mm ja veto- sekä puristuslii-

toksissa 50 x 600 mm (H1, haastattelu 26.10.2021), mutta korkeammissa taloissa käy-

tetään suurempia levyjä. 8-kerroksisessa talossa on käytetty esimerkiksi 165 x 756 mm 

teräslevyllistä puristus- ja vetoliitosta (H2, haastattelu 27.10.2021). Vanerilevyliitoksessa 

käytetään tavallisesti 8–10 mm ruuveja, joiden k-jako on 100 mm. Isommissa ja järeissä 

vanerilevyliitoksissa levyt voivat olla suuruudeltaan jopa 700 x 2500 mm, missä ruuvien 

k-jako on 80 mm, joilla tilaelementtejä kytketään toisiinsa. (H2, haastattelu 27.10.2021) 

Haastateltavan (H11, haastattelu 16.12.2021) mukaan vakioiduissa vanerilevyliitoksissa 

käytetään sekä osa- että täyskierreruuveja, joista muutamalla osakierreruuvilla on tar-

koitus saada liitososat puristettua hyvin yhteen, ja lopullinen liitos kiinnitetään useam-

malla täyskierreruuvilla.  
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Haastattelujen (H2, haastattelu 27.10.2021; H11, haastattelu 16.12.2021) mukaan va-

nerilevyä pyritään käyttämään liitoksissa vaaka- sekä pystysuunnassa, sillä vaneri on 

edullista, niitä ei tarvitse konepajalla toteuttaa ja ne pystyvät hoitamaan saman asian 

kuin teräslevyt, vaikka vaneri onkin kapasiteetiltaan pienempi. Lisäksi haastateltavan 

(H6, haastattelu 16.11.2021) mukaan vanerilevyliitos on yksinkertaisempi, sillä esimer-

kiksi ruuvin ja levyn väliin ei tarvitse laittaa tärinäeristintä, kuten teräslevyliitoksessa.  

Vedettyjen ja joustavien mekaanisten liitosten haastavuus on erityisesti liitosten löysty-

minen pitkällä aikavälillä, mikä korostuu pystysuuntaisissa liitoksissa, joihin kohdistuu 

välipohjatason liitoksia suurempia leikkaus- ja vetorasituksia (Luntta 2013, s. 39), varsin-

kin yli 8-kerroksisissa puukerrostaloissa (H4, haastattelu 3.11.2021). Tällöin pitkäaikai-

sen toiminnan varmistamiseksi olisi kannattavaa hyödyntää vetotankoliitoksia. Teräksi-

set vetotangot estävät pystysuuntaisen vedon syntymisen rakennuksen seinärakentei-

siin, jolloin rakenne toimii pääsääntöisesti puristettuna ja kytkettynä rakenteena. Teräk-

sisissä vetotangoissa esijännitysten käyttäminen on mahdollista, jolloin haastateltavan 

(H10, haastattelu 7.12.2021) mukaan vetotankoja ei tarvitsisi kiristää ajan myötä. Kui-

tenkin Stora Enson (2016, s. 24) mukaan pystysuuntainen muodonmuutos on suurin 

haaste vetotankoliitoksissa, sillä vetotankoliitos löystyy, kun tapahtuu painumia. Tällöin 

täytyy osata arvioida tangossa tapahtuvan jännityshäviön suuruutta, mutta haastatelta-

van (H10, haastattelu 7.12.2021) mukaan tangot kiristetään myötörajalle asti, jolloin tan-

goissa on varaa jännityshäviöille. Vetotangot ovat yleisesti lujuusluokan 8.8 tai 10.9 sin-

kittyä terästä, ja tangot voivat olla pituudeltaan kerroksen korkuisia tai rakennuksen kor-

keudelta jatkuvia (Junttila 2015, s. 2, 19). Vetotankoliitoksia voidaan joutua käyttämään 

varsinkin korkeammissa taloissa, kun vetovoimat kasvavat suuriksi. Muun muassa Suo-

men korkeimmassa puukerrostalossa (korkeus noin 48 m) Joensuun Lighthousessa on 

käytetty jälkijännitettyjä teräsjännetankoja rakennuksen kaatavien voimien hallitsemi-

seen (Puulehti 2019, s. 53).  

Kuvassa 13 on esitetty vetotankoliitos päällekkäisten tilaelementtien välillä. Vetotangot 

pystyvät liikkumaan pystysuunnassa vapaasti niille tehdyissä rei’issä tai varauksissa, jol-

loin jännitysvoima kohdistuu seinäelementeille pääasiassa ankkurilevyjen kautta. 
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Kuva 13. Vetotankoliitos tilaelementtien välillä, suomennettu lähteestä (Stora Enso 
2016, s. 60). 

Perinteisten käytössä olevien liitososien lisäksi on olemassa erilaisia liitosjärjestelmiä 

CLT-rakenteille, joita valmistaa esimerkiksi Rothoblaas. Rothoblaasin X-RAD-järjestel-

män liitosta voidaan käyttää tilaelementtien välisiin liitoksiin ja elementtien nostoihin. Jär-

jestelmän etuna on liitososien vähäinen määrä ja liitosten helppo toteuttaminen työ-

maalla. (Laakkonen 2016, s. 25) Lisäksi tilaelementtien välinen leikkausliitos voitaisiin 

toteuttaa teräksisillä vaarnatapeilla tai loviliitoksella, jolloin rinnakkaisista seinistä mo-

lemmat kykenisivät vastaanottamaan leikkausvoimaa ja toimimaan jäykistävinä pystyra-

kenteina (Laakkonen 2016, s. 18).  

Tolppasen et al. (2013, s. 35) mukaan tilaelementtien liittymäperiaatteita voidaan sovel-

taa, jolloin rakennuksessa voidaan käyttää tila- ja suurelementtejä yhdessä samoilla liit-

tymäperiaatteilla, sillä haastateltavien (H2, haastattelu 27.10.2021; H3, haastattelu 

2.11.2021) mukaan suurelementtejä voidaan kytkeä samanlaisilla mekaanisilla levylii-

toksilla kuin tilaelementitkin. Kuitenkin erona on se, että suurelementti pystytään liittä-

mään ylä- ja alapuolisiin rakenteisiin elementin molemmilta puolilta, sillä suurelementti-

tekniikassa ei ole käytössä kaksoisrunkoseinärakennetta. Tällöin suurelementeissä lii-

tostekniikka on helpommin hallittavissa (H3, haastattelu 2.11.2021). 
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3. TILAELEMENTTI RUNGON JÄYKISTÄVÄNÄ 
RAKENTEENA  

3.1 Jäykistämisen kriteerit 

Jäykistämisen tehtävänä on siirtää rakennukseen kohdistuvat ulkoiset vaakakuormat pe-

rustuksille niin, että rakennuksen lujuus-, siirtymä- ja värähtelykriteerit täyttyvät ja siten 

estää rakennuksen kaatuminen. Jotta rakennusrungon jäykkyys ja rakennuksen stabili-

teetti on turvattu, rakennusrungon vaakasiirtymä ei saa kasvaa liian suureksi (Tolppanen 

et al. 2013, s. 88).  

Tuuli aiheuttaa Suomessa ulkoisen vaakakuorman, jonka lisäksi jäykistämisessä otetaan 

huomioon pystykuormien epäkeskisyyksistä aiheutuvat lisävaakavoimat, joihin vaikutta-

vat rakenteiden geometriset epätarkkuudet ja asennustoleranssit. Korkeissa rakennuk-

sissa täytyy lisäksi huomioida vaakasuuntainen värähtely ja huojunta (H3, haastattelu 

2.11.2021; H8, haastattelu 23.11.2021), sillä tuulikuorma muuttuu sitä dynaamisem-

maksi mitä korkeampi rakennus on kyseessä (H9, haastattelu 26.11.2021).  

Rakennuksen jäykistyksessä on otettava huomioon käyttörajatilan vaakasiirtymä, joka 

tuulikuorman ja lisävaakavoiman aiheuttamana saa olla rakennuksen ylimmän kerroksen 

lattiatason kohdalla enintään (RIL 205-1-2017, s. 98; Puuinfo 2020a) 

             𝑢 =
𝐻

500
,                                                                                                                                          (1) 

jossa 𝐻 on rakennuksen korkeus perustuksesta ylimpään lattiatasoon. Haastateltavat 

käyttävät ensisijaisesti kaavan (1) mukaista vaakasiirtymän raja-arvoa, mutta haastatel-

tavien (H2, haastattelu 30.3.2022; H8, haastattelu 21.3.2022) mukaan joissain tapauk-

sissa käytetään tiukempaa 𝐻/650-raja-arvoa riippuen rakennuksen hoikkuudesta, jolloin 

tuulivärähtely voi tulla määrääväksi tekijäksi. 

Rakennuksen jäykistyskriteerien täyttymiseen vaikuttaa kuormien lisäksi jäykistysjärjes-

telmän geometria, jonka määrää pääsääntöisesti arkkitehtisuunnitelmat. Tilaelementti-

tekniikka antaa vapauksia arkkitehtisuunnittelulle, mutta sille on olemassa tiettyjä vaati-

muksia: huoneistojen väliset seinät eivät voi sijaita viereisen tai alapuolisen tilaelementin 

kattorakenteen keskellä, vaan seinät on oltava linjassa alhaalta ylös (H1, haastattelu 

26.10.2021), kuten kuvassa 14 on esitetty. Tällöin pohjaratkaisu on samanlainen koko 

rakennuksen korkeudella. Jäykistävien seinien sijaitessa samassa linjassa jokaisessa 

kerroksessa vaaka- ja pystykuormat saadaan siirrettyä suoraviivaisesti perustuksille 
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(Tolppanen et al. 2013, s. 92). Seinien siirtäminen kerrosten välillä aiheuttaa usein suh-

teellisen monimutkaisia ratkaisuja, jotka lisäävät muun muassa suunnittelu- ja materiaa-

likustannuksia (Martinsons 2019, s. 14).  

 

Kuva 14. Huoneistojen väliset seinät ovat linjassa alhaalta ylös suunnittelu- ja kus-
tannussyistä (Martinsons 2019, s. 14). 

Rakennuksessa tulee olla riittävä määrä jäykistäviä ja ehjiä seinälinjoja rakennuksen mo-

lempiin suuntiin (H3, haastattelu 2.11.2021; H10, haastattelu 7.12.2021), jolloin jäykistä-

vien seinien tulee olla tarpeeksi pitkiä, ja suuria aukkoja ei voi olla jäykistävissä seinissä 

peräkkäin. Välipohjien kantosuunnat tulisi valita siten, että jäykistäville seinille kohdistuu 

mahdollisimman paljon pysyvää kuormaa ankkurointitarpeen vähentämiseksi. (Tolppa-

nen et al. 2013, s. 86, 93) Lisäksi tilaelementtirakenteisesta puukerrostalosta ei voi tehdä 

runkosyvyydeltään yhtä hoikkaa kuin betonikerrostalosta, sillä puukerrostalo kaatuu ja 

huojuu helpommin.  

Jäykistämisessä asennustilanne täytyy myös huomioida (H4, haastattelu 3.11.2021), jol-

loin asennustoleranssien on pysyttävä tietyssä suuruusluokassa. Puurakenteiden toteut-

tamisen standardissa (SFS 5978 2014, s. 23) on esitetty seinäelementtien asennustark-

kuudesta, että seinän sivusijainti perussuorasta ja myös vastakkaisten seinien vapaan 

välin suurin sallittu poikkeama voi olla ±8 mm. Tämä vaatimus on toleranssiluokassa 2, 

joka on yleisimmin käytetty asennustarkkuusluokka. Tilaelementeille ei ole erikseen esi-

tetty asennustoleransseja, jolloin käytetään seinäelementtien mukaisia asennustark-

kuuksia. Asennusvaiheessa tilaelementti ohjataan asennuskangilla oikealle kohdalle, ja 

tilaelementtien väli tiivistetään esimerkiksi vinssin avulla oikealle etäisyydelle toisesta 

tilaelementistä (Ratu 0425 2014, s. 11). Tässä käsin tehtävässä työvaiheessa voi syntyä 

helposti isompiakin epätarkkuuksia, jolloin asennustoleranssit eivät täytykään. 
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3.2 Jäykistysperiaatteet 

Tilaelementtirakenteisen puukerrostalon rakennejärjestelmä on kantavat seinät -järjes-

telmä, jossa toisiinsa kytketyt tilaelementit muodostavat rakennuksen kantavan ja jäykis-

tävän rakennuksen rungon. Tällöin rakennuksessa ei ole tarvetta erilliselle runkoraken-

teelle. (Kryssi 2013, s. 58, 66; Sorri 2017, s. 17) Tilaelementtirakenteisessa puukerros-

talossa välipohjat muodostuvat huoneistokohtaisista vaakaelementeistä, jotka seinäele-

menttien kanssa muodostavat jäykistäviä kenttiä. Tällöin rakennuksen huoneistojen vä-

liset seinät ja ulkoseinät voivat toimia kantavina ja jäykistävinä rakenteina, joille siirretään 

jäykistävien vaakarakenteiden kuormat. Tilaelementtirakenteisessa puukerrostalossa jo-

kainen huoneisto muodostaa siis oman jäykistyssysteemin, jossa systeemit kiinnitetään 

toisiinsa pistemäisesti siten, että vaakakuormat jakautuvat eri huoneistoille (Tolppanen 

et al. 2013, s. 90). 

Tilaelementeistä koottu puukerrostalo on levyjäykisteinen. Levyjäykistys toteutetaan ran-

karunkoisessa tilaelementissä tuulensuoja- ja sisäverhouslevyillä, jolloin nämä raken-

nuslevyt ovat joko kipsi-, vaneri- tai OSB-levyä (engl. Oriented Strand Board). Massiivi-

puisissa tilaelementeissä jäykistys suoritetaan CLT- tai LVL-levyillä, joista LVL-levyä on 

käytetty vähemmän. (H10, haastattelu 7.12.2021) Ranka- ja massiivipuurakenteisille ti-

laelementtikerrostaloille pätevät samat jäykistysperiaatteet (Kryssi 2013, s. 60; H4, haas-

tattelu 3.11.2021). Ainut ero on seinien sisäisen jäykkyyden muodostuminen, missä 

massiivipuuseinät ovat valmiiksi hyvin jäykkiä, kun taas rankarakenteisen seinän jäyk-

kyys saadaan muodostettua rankoihin kiinnitettyjen erillisten rakennuslevyjen avulla 

(Kryssi 2013, s. 60). 

Tilaelementtirakenteisen puukerrostalon jäykistysperiaatteet poikkeavat paljon beto-

nikerrostalosta. Puukerrostaloissa välipohja muodostuu useammista joustavin liitoksin 

kytketyistä vaakalevyistä, kun puolestaan betonikerrostalossa on yhtenäinen, asunnosta 

toiseen jatkuva ja jäykkä välipohjataso (H1, haastattelu 26.10.2021; H8, haastattelu 

23.11.2021). Kuvassa 15 on havainnollistettu tilaelementtirakenteisen puukerrostalon 

katkonainen välipohjataso ja betonikerrostalon yhtenäinen välipohjataso. 
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Kuva 15. Tilaelementtirakenteisen puukerrostalon ja betonikerrostalon välipohjata-
sot. Tilaelementtirakenteisen puukerrostalon välipohjataso jakautuu huoneistokohtai-

sesti. 

Tilaelementtirakenteisen kerrostalon välipohjasta ei voida tehdä huoneistosta toiseen 

jatkuvaa ja jäykkää välipohjaa katkonaisen välipohjarakenteen, akustiikan, värähtelyn ja 

joustavien liitoksien takia. Tilaelementtirakenteisessa puukerrostalossa itsenäiset jäykis-

tyssysteemit tekevät välipohjasta luonnollisesti katkonaisen, jolloin tilaelementtirungossa 

ei ole jatkuvuutta. Tällöin haastattelun (H9, haastattelu 26.11.2021) mukaan puukerros-

talojen jäykistämisessä ei voida hyödyntää vääntökeskiöperiaatetta, jota betonikerrosta-

lojen jäykistyslaskennassa käytetään. Vääntökeskiöperiaatteessa välipohja on yhtenäi-

nen ja äärimmäisen jäykkä taso, jossa kuormat jakautuvat seinille niiden jäykkyyksien 

suhteessa. Lisäksi on tyypillistä, että betonikerrostalossa hissikuilu tai porrashuone jäy-

kistää rakennusta. Puukerrostalossa hissikuilu voidaan tehdä puurunkoisena (Tolppa-

nen et al. 2013, s. 72), mutta tilaelementtirakenteisessa puukerrostalossa hissikuilu tai 

porrashuone eivät osallistu jäykistykseen.  
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Seinälinjoista voidaan hyödyntää rakennuksen jäykistämisessä vain osa, vaikka tilaele-

mentti on seinien, katon ja lattian muodostama yhtenäinen rakenne (Laakkonen 2016). 

Tällainen moduulirakentamisen erityispiirre aiheuttaa pienemmän rakennuksen jäykis-

tyskapasiteetin, kun osa jäykistävistä seinälinjoista jää hyödyntämättä. Tämä johtuu ai-

noastaan siitä, että käytössä on sellainen liitostekniikka, joka mahdollistaa vierekkäisistä 

tilaelementeistä vain toisen kiinnittämisen alapuoliseen tilaelementtiin (H9, haastattelu 

26.11.2021). Kuvassa 16 on esitetty jäykistykseen osallistuvat rakenteet tilaelementtira-

kenteisessa puukerrostalossa. 

 

Kuva 16. Jäykistämiseen osallistuvat rakenteet, jotka on merkitty tummennetulla 
sävyllä (Junttila 2015, s. 35). 

Näiden erityispiirteiden vuoksi tilaelementtirakenteisen puukerrostalon käyttörajatilan il-

miöt tulevat määrääviksi paljon pienemmillä rakennuskorkeuksilla kuin vastaavissa be-

tonikerrostaloissa (Sorri 2017, s. 48). Tämä pätee erityisesti korkeammissa rakennuk-

sissa, kun rakennus on hoikkarunkoinen. Tämän takia puukerrostalon jäykistysperiaat-

teet ovat haasteellisemmat kuin betonikerrostalossa. 

Lisäksi verrattuna suurelementtirakentamiseen, joka muistuttaa betonielementtirakenta-

mista, tilaelementtirakentamisessa jäykistämistä ajatellaan tilaelementtikohtaisesti, kun 

taas suurelementtirakentamisessa jäykistäminen ajatellaan seinäkohtaisesti (H4, haas-

tattelu 3.11.2021). Tällöin voimansiirtoreitti on erilainen suurelementtirakentamisessa, 

sillä muutenkin Lahtelan (2018) mukaan voimat kulkeutuvat suurelementeillä kehäpal-

kiston kautta. 

3.3 Kuormien jakautuminen rakennuksessa 

Rakennukseen kohdistuvat kuormat jaetaan pysty- ja vaakakuormiin. Pystykuormat 

koostuvat rakenteiden omasta painosta, hyöty- ja lumikuormasta. Vaakakuormat muo-
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dostuvat tuulikuormasta ja pystyrakenteiden vinoudesta aiheutuvasta lisävaakavoi-

masta. Kuormien jakautuminen on tunnettava jokaisessa osassa rakennusta: miten 

kuorma kohdistuu ja jakautuu rakennuksen julkisivussa, julkisivusta välipohjaan, välipoh-

jassa, välipohjalta jäykistysseinille, jäykistysseinissä, jäykistysseiniltä perustuksille, pe-

rustuksissa ja perustuksista maaperään. Kriittisimmät kuorman jakautumisvaiheet ovat 

kuormien jakautuminen välipohjassa, välipohjalta jäykistysseinille, jäykistysseinissä ja 

jäykistysseiniltä perustuksille, joita tässä työssä tutkitaan tarkemmin. Kuvassa 17 on ha-

vainnollistettu vaakakuormien jakautumista tilaelementtirakenteisessa puukerrosta-

lossa.  

 

Kuva 17. Vaakakuormien jakautuminen tilaelementtirakenteisessa puukerrosta-
lossa. 

Rakennuksen julkisivuun kohdistuva tuulikuorma voidaan määrittää kokonaisvoimame-

netelmällä tai painekuormien avulla, mitkä on esitetty RIL 201-1-2017 ohjeessa. Koko-

naisvoimamenetelmä soveltuu rakennuksen jäykistävän rungon suunnitteluun, ja tuuli-

paineiden kertoimiin liittyvä menetelmä puolestaan soveltuu yksittäisten rakenneosien 

mitoitukseen. Kokonaistuulivoima voidaan kuitenkin määrittää joko voimakertoimien tai 

pintapaineiden avulla. Pintapaineet muodostavat rakennuksen ulkopinnoille imu- ja pai-

nekuormia, jolloin rakennuksen tuulen puoleiselle sivulle kohdistuu painetta ja suojan 

puoleiselle sivulle imua. Kokonaistuulivoima on edellä mainitun paineen ja imun summa. 

Tuulikuorman kokonaisvoimamenetelmä on erikseen esitetty matalille ja korkeille raken-

nuksille, missä matala rakennus on määritetty alle 15 m korkeaksi tai kun rakennuksen 

korkeus on sen leveyttä pienempi. (RIL 201-1-2017, s. 123, 139–144) Matala rakennus 

on siis RIL:n mukaan noin 4-kerroksinen, jos oletetaan rakennuksen olevan alle 15 m 

korkea, jolloin yli 4-kerroksiset rakennukset luokitellaan korkeiksi. Matalan ja korkean 
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rakennuksen määritys on suhteellista eikä ole esimerkiksi suoraan verrannollinen ker-

roslukumäärään. Rakennuksen mittasuhteet vaikuttavat rakennuksen hoikkuuteen ja si-

ten myös tuulikuorman vaikutukseen. Rakennuksen korkeuden suhde rakennuksen le-

veyteen määrittää hoikkuuden.  

Korkeammat rakennukset ovat alttiita suuremmalle tuulikuormitukselle. Tarkalleen ot-

taen korkeammissa rakennuksissa tuulikuorma on hieman suurempi ylemmissä kerrok-

sissa kuin alemmissa kerroksissa (RIL 201-1-2017, s. 149), mutta haastateltavan (H6, 

haastattelu 16.11.2021) mukaan varsinkin käsin laskennassa voidaan yksinkertaistaa 

laskentaa niin, että tuulikuorma otetaan huomioon suuremman arvon mukaan. Tällöin 

rakenteiden siirtymät voivat olla todellista suuremmat. 

Haastatteluiden perusteella tuulikuorman määrityksessä on hyödynnetty molempia 

edellä mainittuja tuulikuormamenetelmiä tilaelementtipuukerrostalon jäykistysmitoituk-

sessa. Kuvassa 18 on esitetty periaatekuva vaakakuormien siirtymisestä perustuksille.  

 

Kuva 18. Periaate vaakakuormien siirtymisestä perustuksille, muokattu lähteestä 
(Larsen & Enjily 2009, s. 247). 

Pääperiaatteiltaan vaakakuormat otetaan vastaan tilaelementillä eli huoneistokohtai-

sesti, joka on haastateltavan (H8, haastattelu 23.11.2021) mukaan yksinkertaistettu 

tapa, jotta pystytään paremmin analysoimaan tilaelementin toimintaa. Tuulesta aiheu-

tuva vaakakuorma muutetaan viivakuormaksi kerroksittain jäykistävälle vaakaraken-

teelle, joka jakaa kuorman pistevoimina jäykistäville seinille (H9, haastattelu 

26.11.2021). Haastattelujen ja Laakkosen (2016, s. 9) mukaan tilaelementin vaakaele-

menteistä vain kattoelementti osallistuu rakennuksen jäykistykseen, jolloin lattiarakenne 

ei osallistu kuormien siirtämiseen. Välipohjaan kohdistuvat vaakakuormat siirretään tila-

elementin kattolevyn kautta jäykistysseinille (kuva 18), jotka siirtävät seinän yläreunaan 
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kohdistuvan vaakavoiman alaspäin perustuksille seinärakenteen päätyjen kautta. Vaa-

kavoimat kumuloituvat kerroskohtaisesti alaspäin, jolloin suurin vaakavoima kohdistuu 

rakennuksen alimpaan kerrokseen. 

Erityisesti puurakenteissa kuormansiirtoreitin on hyvä olla mahdollisimman yksinkertai-

nen ja lyhyt, sillä mitä useamman liitoksen ja eri rakenneosan saumakohdan kautta 

kuorma siirtyy, sitä enemmän rakenteisiin syntyy siirtymiä. Toisin kuin tilaelementtijärjes-

telmässä suurelementtirungossa kehäpalkisto, joka sijaitsee seinien yläpinnassa, ohjaa 

vaakakuormat halutuille jäykistäville rakenneosille. Suurelementtijärjestelmässä vaaka-

kuormat voivat siirtyä pitkiäkin matkoja tason suunnassa, mitä ei tilaelementtijärjestel-

mässä tapahdu (H3, haastattelu 2.11.2021). 

3.3.1 Kuormitusleveyden mukainen kuormansiirtomenetelmä  

Vaakakuormien jakautumiseen vaikuttaa oleellisesti välipohjan jäykkyys. Yksinkertaiste-

tulla oletuksella, onko välipohja jäykkä vai joustava, on iso merkitys. Kuormitusleveyden 

mukaisessa kuormansiirtomenetelmässä (engl. Tributary areas method) välipohja aja-

tellaan joustavaksi, jolloin vaakakuorma jakautuu jäykistäville pystyrakenteille kuormitus-

leveyden mukaan. Tällöin osista koostuvassa tilaelementtirakenteisessa välipohjassa 

jäykistävän välipohjan jäykkyys ei vaikuta seinien kuormitukseen. Tällöin joustavassa 

välipohjassa yksittäiseen jäykistävään seinään kohdistuva vaakavoima on 

             𝐹𝑖 =
𝑞𝑤𝐿𝑖

2
,                                                                                                                                       (2) 

missä 𝑞𝑤 on tuulikuorma ja 𝐿𝑖 välipohjan jänneväli, joka on tilaelementin kattolevyn le-

veys. Kuvassa 19 on esitetty vaakakuorman jakautuminen tilaelementeille, kun välipoh-

jataso on joustava. 
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Kuva 19. Esimerkki vaakakuorman jakautumisesta tilaelementtien kattolevyjen vä-
lillä, kun välipohjataso on joustava. 

Nykyisessä eurokoodi 5:ssa (SFS-EN 1995-1-1 2014, s. 87–88) välipohjan levyjäykistys 

oletetaan joustavaksi palkiksi nivelellisin liitoksin, missä on esitetty yksinkertaistettu ana-

lyysi tasaisesti kuormitetuille jäykistystasoille. Yksinkertaistetun analyysin, joka on myös 

esitetty RIL:n (RIL 205-1-2017, s. 154–155) ohjeessa, käyttäminen edellyttää, että ra-

kenne toteuttaa standardin mukaiset reunaehdot. Muun muassa tason jänneväli 𝐿𝑖 on 

rajoitettu sen leveyden 𝐵𝑖 suhteen, jolloin 𝐿𝑖 = 2𝐵𝑖 … 6𝐵𝑖 (SFS-EN 1995-1-1 2014, s. 87; 

RIL 205-1-2017, s. 154). Tason muotosuhteiden rajoituksella varmistetaan tason toi-

minta joustavana (Flankkumäki 2018, s. 4).  

Flankkumäen (2018) mukaan oletus joustavasta tasorakenteesta voi johtaa tietyissä ta-

pauksissa epävarmalla puolella oleviin jäykistysrakenteiden voimasuureisiin. Malonen 

(2016) mukaan kuormitusleveyden mukainen kuormansiirtomenetelmä voi aliarvioida 

pitkille seinille tulevat voimat ja puolestaan yliarvioida lyhyisiin seiniin kohdistuvat voimat, 

ja menetelmä arvioi epätarkasti välipohjien leikkausvoimat. Lisäksi Luntan (2013, s. 9) 

mukaan väärä oletus välipohjan jäykkyydelle voi johtaa jäykistävien pystyrakenteiden 

leikkausrasitusten aliarviointiin ja tämän myötä alimitoitettuihin ankkurointiliitoksiin. 
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3.3.2 Seinien jäykkyyssuhteiden mukainen kuormansiirtomene-
telmä  

Seinien jäykkyyssuhteiden mukaisessa kuormansiirtomenetelmässä (engl. Rigid floor 

method) välipohja ajatellaan jäykäksi, jolloin kuorma jakautuu jäykistäville pystyraken-

teille niiden jäykkyyksien suhteen. Tällöin jäykässä välipohjassa yksittäiseen jäykistä-

vään seinään kohdistuva vaakavoima on  

             𝐹𝑖 = (
𝐾𝑡𝑜𝑡,𝑖

∑ 𝐾𝑡𝑜𝑡,𝑖
) 𝑞𝑤𝐿𝑖,                                                                                                                    (3) 

missä 𝐾𝑡𝑜𝑡,𝑖 on seinän kokonaisjäykkyys ja ∑ 𝐾𝑡𝑜𝑡,𝑖 huoneistossa vaikuttavien jäykistävien 

seinien kokonaisjäykkyyksien summa. Seinän jäykkyyttä on tarkasteltu luvussa 3.5.2. 

Kuvassa 20 on esitetty vaakakuorman jakautuminen tilaelementeille, kun välipohjataso 

on jäykkä. 

 

Kuva 20. Esimerkki vaakakuorman jakautumisesta tilaelementtien kattolevyjen vä-
lillä, kun välipohjataso on jäykkä. 

Jäykkä pystyrakenne kerää kuormaa sitä enemmän, mitä jäykempi rakenne on. Kuvassa 

20 seinien jäykkyydet poikkeavat toisistaan muun muassa asennusjärjestyksen takia. 

Kuvan 20 tilaelementit asennetaan vasemmalta oikealle, jolloin seinät, joiden jäykkyys 

on 20 MN/m, eivät kykene osallistumaan jäykistykseen liitostekniikan vuoksi. Vaakakuor-

mien jakautumista ei pystytä tarkasti määrittämään ilman liitossiirtymien huomioimista 
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(Kolehmainen 2013), joten seinän kokonaisjäykkyyteen 𝐾𝑡𝑜𝑡,𝑖 vaikuttaa myös tilaele-

menttien välisten liitosten jäykkyys, joten siksi seinien jäykkyydet ovat erilaiset.  

Välipohjan jäykkyys vaikuttaa rakennuksen rungon toimintaan erityisesti epäsymmetri-

sessä jäykistysjärjestelmässä (Luntta 2013, s. 21). Jäykän välipohjan oletuksessa tila-

elementissä tapahtuu kiertymistä tason suunnassa epätasaisesti jakautuneen vaaka-

kuorman siirtymisen takia. Tällöin rakennuksen vääntökeskiön ja tuulikuorman resultan-

tin vaikutussuoran välinen etäisyys aiheuttaa vääntöä ja siten kuormien epätasaista ja-

kautumista seinille. Seinien jäykkyyssuhteiden mukainen menetelmä voi yliarvioida 

väännön vaikutuksen, ja arvioi välipohjan leikkausvoiman yhtä lailla epätarkasti kuin 

kuormitusleveyden mukainen menetelmä (Malone 2016). Epätasaisen vaakakuorman 

jakautuminen pystyrakenteille syntyy silloin, kun seinien kokonaisjäykkyydet poikkeavat 

toisistaan yksittäisellä tilaelementillä esimerkiksi aukotuksen ja liitosjäykkyyden takia. 

Siksi rakennus pyritään suunnittelemaan niin, ettei vääntöä syntyisi. Lisäksi Malonen 

(2016) mukaan kyseinen menetelmä jakaa vaakakuormat jäykistäville seinille konserva-

tiivisemmin ja mahdollistaa rakennuksen vaakasiirtymän helpomman määrityksen kuin 

kuormitusleveyden mukainen kuormansiirtomenetelmä. 

Kanadalaisen CLT-käsikirjan (Popovski & Karacabeyli 2019, s. 19) mukaan CLT-levyllä 

on korkea tasojäykkyys. Tästä syystä useimmat CLT-välipohjat platform-tyyppisissä 

asuinrakennuksissa Euroopassa ja muualla maailmalla on tähän mennessä suunniteltu 

jäykkänä välipohjana. Myös ruotsalaisessa puurakenteiden suunnittelukäsikirjassa ’De-

sign of timber structures’ välipohja voidaan olettaa jäykäksi, jos välipohjan jänneväli on 

tarpeeksi lyhyt (Crocetti 2016, s. 206). Kuitenkin käsikirja (Crocetti 2016, s. 206) huo-

mauttaa, että tason jäykkyys ei ole yksiselitteinen, jos jäykkää tasoa tukevat pystyraken-

teet ovat kaukana toisistaan. Atsmarkerin (1995, s. 7) mukaan oletusta jäykästä välipoh-

jasta pitäisi käyttää varoen, sillä jäykän välipohjan sivusuhteen 𝐵𝑖/𝐿𝑖, missä 𝐵𝑖 on väli-

pohjatason syvyys ja 𝐿𝑖 välipohjatason jänneväli, täytyisi olla lähellä 1. 

3.3.3 Konservatiivinen haarukointimenetelmä  

Välipohjan todellinen käyttäytyminen on jotain jäykän ja joustavan rakenteen väliltä, jol-

loin se käyttäytyy osittain jäykkänä rakenteena. Tämä välipohjan ominaisuus on huomi-

oitava laskennassa, kun kuormien jakautuminen on riippuvainen jäykistävän välipohjan 

ja jäykistävien seinien jäykkyyksien suhteesta. On huomattava, että muun muassa vie-

rekkäisten CLT-levyjen väliset liitokset vaikuttavat myös välipohjan toimintaan. Lisäksi 

jännevälien kasvaessa oletus jäykästä välipohjasta ei välttämättä pidä paikkaansa, jol-

loin täytyy huomioida myös vaakakuorman vaikutussuunta tilaelementissä, sillä välipoh-

jan sivusuhde on erilainen sekä tilaelementin pituus- että poikittaissuunnassa. 
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Konservatiivisista syistä on ehdotettu, että puurakenteiset välipohjat suunniteltaisiin kan-

sainvälisen rakentamisen koodin (IBC, engl. International Building Code) analogian (IBC 

2018) mukaan. Tällöin välipohja tulee suunnitella olettamalla välipohja sekä joustavaksi 

että jäykäksi, jolloin tarkastelut tulee tehdä kahdella äärirajatavalla. Tätä menetelmää 

voidaan kutsua konservatiiviseksi haarukointimenetelmäksi (engl. Envelope method). 

Näistä ratkaisuista valitaan kriittisin lopputulos, joka ohjaa lopullista suunnittelua (Po-

povski & Karacabeyli 2019, s. 19). Ruotsalaisessa puurakenteiden suunnittelukäsikir-

jassa osittain jäykän tason toiminnan tarkka määrittäminen on todettu haastavaksi (Cro-

cetti 2016, s. 207), joten välipohjan toimintaa on helpompi tarkastella kahden suunnitte-

lun yksinkertaistuksen kautta. Myös uudistuvan eurokoodi 5:n (CEN/TC 250/SC 5 2021, 

s. 271) näkemys on käsitellä välipohjaa tällä konservatiivisella menetelmällä. Lisäksi 

Sorrin (2017, s. 52) mukaan varmalla puolella oleva tapa olisi laskea seiniin kohdistuvat 

rasitukset olettamalla välipohja sekä jäykäksi että joustavaksi ja valita näistä tarkaste-

luista suurimmat rasitukset. Tällöin siis tilaelementin välipohjalle kohdistuva vaakavoima 

lasketaan sekä luvun 3.3.1 että luvun 3.3.2 kuormansiirtomenetelmillä, joista valitaan 

kriittisin tapaus.  

3.3.4 Vaakakuorman siirtyminen vierekkäisten tilaelementtien 
välillä 

Vaakavoimia joudutaan siirtämään tilaelementtien välillä, sillä huoneistojen vierekkäi-

sistä seinistä vain toinen kykenee jäykistämään tilaelementtien välisen liitostekniikan 

vuoksi. Kattolevyjen välisillä teräs- tai vanerilevyllisillä liitoksilla siirretään vaakavoimat 

huoneistojen välisistä seinistä jäykistävälle seinälle. Suurelementtikohteissa kuorman 

siirtäminen on helpompaa, sillä vaakakuormia ei tarvitse siirtää huoneiston viereiselle 

jäykistävälle seinälle, jolloin myöskään välipohjaelementtien välistä eriste- tai ilmarakoa 

ei ole, kun suurelementtitekniikassa huoneistojen välinen rakenne koostuu yhdestä sei-

näelementistä. Kuvassa 21 on esitetty vaakavoiman siirtyminen tilaelementtien välillä.  
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Kuva 21. Vaakavoiman siirtyminen vierekkäisten tilaelementtien välisten seinien 
välillä, kun vain toinen seinistä pystyy jäykistämään. 

Kuvan 21 huoneiston jäykistämättömältä seinältä siirtyy viereisen huoneiston jäykistä-

välle seinälle vaakakuorma leikkausliitosten kautta aiheuttaen samalla momenttia liitok-

siin liitosten sisäisten voimien epäkeskisyyksistä. Haastateltavan (H8, haastattelu 

23.11.2021) mukaan yleensä ei tehdä momenttiliitoksia tilaelementtien välille, jolloin tila-

elementtien vaakaliitoksiin syntyy vain leikkausrasitusta. Kuvassa 21 vaakavoima 𝐹2 ja-

kautuu leikkausliitosten lukumäärän suhteen, minkä mukaan leikkausliitos mitoitetaan. 

Leikkausliitokset voivat olla myös jäykkyyksiltään eri suuret, jolloin niihin kohdistuva vaa-

kavoima jakautuu niiden jäykkyyksien suhteen. Tällöin jäykistävään seinään kohdistuu 

Kuvan 21 mukaisesti vaakavoima 𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2.  

Tuulesta aiheutuva imukuorma aiheuttaa kuorman suuntaan nähden poikittaisiin liitos-

pintoihin vetoa, jonka seurauksena vierekkäiset tilaelementit pyrkivät erkanemaan toisis-

taan. Lisäksi tilaelementin jäykistysseinille kohdistuvan epätasaisen kuorman jakautumi-

sen takia, jos esimerkiksi välipohja oletetaan jäykäksi, vierekkäiset tilaelementit pyrkivät 

kiertymään toistensa suhteen. Tämän takia tilaelementit kytketään päädyistään vaaka-

suunnassa yhteen veto- ja puristusliitoksin, jotka ottavat vastaan momenttivoiman. 

3.3.5 Keskikäytävän yli siirtyvät vaakavoimat 

Vaakavoimien siirtäminen käytävän yli, esimerkiksi keskikäytävällisessä talossa, voi olla 

tarpeen, jos tuulen painekuorman puoleiset tilaelementit eivät riitä jäykistämään raken-

nusta. Haastattelun (H8, haastattelu 23.11.2021) mukaan tällöin käytävän yli siirtyy pu-

ristuskuormaa, sillä tuulen painekuorma on suurempi kuin imukuorma. Jos jäykistysjär-
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jestelmä on symmetrinen, muuta kuormaa kuin puristusta ei pääse käytävän yli siirty-

mään. Epäsymmetrisessä jäykistysjärjestelmässä voimien siirtyminen käytävän yli voi 

aiheuttaa tason kiertymistä. Vaakavoimat siirretään käytävän yli esimerkiksi välipohjaa 

kannattelevien palkkien välityksellä, mitkä kiinnitetään käytävän molemmin puolin ole-

vien tilaelementtien välille. (H8, haastattelu 23.11.2021) Kuitenkin haastateltavan (H4, 

haastattelu 3.11.2021) mukaan keskikäytävällisessä talossa keskikäytävä hyvin harvoin 

osallistuu jäykistykseen, jolloin kuormia ei ole tarvetta siirtää käytävän ylitse toiselle puo-

lelle. 

Lisäksi haastateltavan (H2, haastattelu 27.10.2021) mukaan yläpohjan kattotasolla pys-

tytään siirtämään vaakakuormia koko rakennuksen mittakaavassa. Tällöin harjakatto on 

käytävän suuntainen, jolloin vesikaton ristikot kykenevät välittämään vaakakuorman käy-

tävän yli.  

3.3.6 Rakennuksen pidemmän suunnan vaakakuormat 

Tilaelementtirakenteissa puukerrostalossa vaakakuormat siirtyvät rakennuksen lyhyem-

mässä suunnassa useamman jäykistävän seinälinjan kautta, joita ovat yleensä tilaele-

mentin pituussuuntaiset seinät (kuva 19 ja kuva 20). Rakennuksen pidemmässä suun-

nassa jäykistäviä seinälinjoja on puolestaan vähemmän, mikä tekee sen suunnan jäy-

kistämisestä haastavampaa. Kuitenkin rakennuksen molempien pääsuuntien jäykistys 

on tarkastettava. Pidemmässä suunnassa jäykistäviä seinälinjoja voivat olla esimerkiksi 

keskikäytävällisessä talossa käytävän puoleiset seinät ja rakennuksen ulkoseinät. Kui-

tenkin näissä seinälinjoissa on yleensä useita aukkoja, kuten ovi- ja ikkuna-aukkoja, joi-

den vuoksi jäykistävistä seinistä tulee katkonaisia ja jäykkyydeltään alhaisia. Lisäksi ra-

kennuksen ulkoseinät eivät aina kykene osallistumaan jäykistykseen julkisivurakenteen 

takia. Tämä vähentää entisestään jäykistävien seinälinjojen määrää rakennuksen pi-

demmässä suunnassa.  

Rakennuksen pidemmässä suunnassa olevien keskikäytävän puoleisten jäykistyssei-

nien kapasiteetilla ei ole haastateltavan (H4, haastattelu 3.11.2021) mukaan siinä ta-

pauksessa merkitystä, jos itse tilaelementti saadaan riittävän jäykäksi. Tällöin rakennuk-

sen pidemmän suunnan jäykistäminen on helpompi toteuttaa, kun se ajatellaan koko 

tilaelementin jäykkyyden kautta, jolloin huomioidaan myös tilaelementin kiertymisjäyk-

kyys ja vaakakuormaa vastaan kohtisuorat seinät (H4, haastattelu 3.11.2021).  
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3.3.7 Pystykuormat 

Pystykuormia tarvitaan jäykistämisessä rakennuksen ankkurointivoimien määrittämi-

seen. Tilaelementtirakenteisessa puukerrostalossa pystykuormat siirtyvät jäykistävien 

seinien liitosten kautta perustuksille asti. Seinän tai seinäosan päätyihin kohdistuvat pys-

tyvoimat siirretään puristus- ja vetoliitoksien kautta eteenpäin. Päällekkäin sijaitsevat ti-

laelementit kytketään niin, että jäykistävät seinät ankkuroidaan toisiinsa välipohjan läpi 

liitososien avulla (Tolppanen et al. 2013, s. 42).  

Pystykuormat jakautuvat lähtökohtaisesti huoneiston välisille seinille, kun välipohjan 

kantosuunta on tilaelementin lyhyemmän sivun suuntainen, kuten kuvassa 22 on esi-

tetty. Tilaelementin kantavalle seinälinjalle kohdistuva pystykuorma 𝑔𝑖,𝑡𝑜𝑡 [kN/m] koostuu 

ylempien tilaelementtien muodostamista pystykuormista, sillä pystykuorma kumuloituu 

luonnollisesti kerroksittain alaspäin mentäessä, ja tarkasteltavan kerroksen tilaelementin 

omasta painosta, mikä saadaan määritettyä kaavasta 

𝑔𝑖,𝑡𝑜𝑡 = 𝑔𝑖+1,𝑡𝑜𝑡 +
(𝑔𝑖,𝑘𝑎𝑡𝑡𝑜 + 𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎)𝐿𝑖

2
+ 𝑔𝑖,𝑠𝑒𝑖𝑛ä,                                                            (4) 

missä 𝑔𝑖+1,𝑡𝑜𝑡 on ylemmältä tilaelementiltä siirtyvä pystykuorma [kN/m], 𝑔𝑖,𝑘𝑎𝑡𝑡𝑜 ja 𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎 

tarkasteltavan kerroksen tilaelementin katon ja lattian omapainot [kN/m2], 𝐿𝑖 tilaelemen-

tin välipohjan jänneväli [m] ja 𝑔𝑖,𝑠𝑒𝑖𝑛ä tarkasteltavan kerroksen tilaelementin seinän oma-

paino [kN/m]. Kerroskohtaisen välipohjan hyötykuorma 𝑞𝑖,𝑘 [kN/m2] otetaan pystykuor-

mien määrittämiseen mukaan kuormitusyhdistelmästä riippuen. Välipohjan hyötykuorma 

on lumikuorman tavoin muuttuva kuorma, jolloin eurokoodin mukaan muuttuvaa kuor-

maa ei voida hyödyntää rakennuksen stabiloivana voimana. Tällöin rakennuksen ankku-

rointivoimien määrittämisessä huomioidaan pelkästään rakenteiden omat painot. Ku-

vassa 22 on esitetty pystykuorman kerääntyminen välipohjassa päällekkäisten tilaele-

menttien välillä. 
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Kuva 22. Pystykuormien kerääntyminen välipohjassa päällekkäisissä tilaelemen-
teissä. 

Kuvan 22 tilaelementin kattoelementille ei kohdistu muuta pystykuormaa kuin sen oma 

paino ja rakennusaikainen hyötykuorma, sillä vain ylemmän tilaelementin lattia kantaa 

hyötykuorman. Vaikka kattoelementti ei käytännössä toimi kantavana rakenteena, se 

osallistuu kuitenkin rakennusrungon jäykistysjärjestelmään välittämällä vaakakuormat 

jäykistäville seinille. (Sorri 2017, s. 15) Vaikka seinä ei olisi jäykistävä, se voi silti olla 

kantava rakenne, joka siirtää pystykuormia alaspäin, mutta ei ota vastaan vaakakuormia.  

Haastattelun (H2, haastattelu 27.10.2021) mukaan pystykuormien määrityksessä kanta-

ville seinälinjoille joudutaan tekemään yksinkertaistuksia. Tällöin oletetaan kylpyhuo-

neen omapaino tasaisesti jakautuneeksi asunnolle, sillä märkätilaelementin kuormien ja-

kautumista kantaville seinille ei tarkkaan tiedetä. Kuitenkin märkätilaelementin sijainnilla 

asunnossa on merkitystä pystykuormien jakautumiseen tilaelementissä, sillä pysyvillä 

pystykuormilla on stabiloiva vaikutus. Tällöin ankkurointivoimien määrittämisessä tilaele-

mentillä voidaan helposti aliarvioida ankkurointivoimien suuruutta, jos pystykuorman ja-

kautumisessa tehdään karkeita yksinkertaistuksia olettaen jäykistävälle seinälle todel-

lista suurempi pystykuorma. Siten olisi tärkeää tutkia märkätilaelementin omapainon to-

dellinen jakautuminen tilaelementin pystyrakenteille, kuten luvussa 7.2 on esitetty. 

3.3.8 Lisävaakavoima 

Rakennusrungon pystyrakenteiden mahdollinen vinous huomioidaan jäykistyksessä li-

sävaakavoimana, joka vaikuttaa tilaelementtirakenteisessa puukerrostalossa jokaisella 

seinälinjalla kerroskohtaisesti. Eurokoodi 5 (SFS-EN 1995-1-1) antaa ohjeistuksen aino-

astaan siitä, että rakennemallissa tulee huomioida rakenneosien poikkeamat suorasta 
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linjasta. Eurokoodi 5 ei siis esitä menetelmää lisävaakavoiman määrittämiseen. Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n (RIL 201-1-2017, s. 78) mukaan voidaan soveltaa esi-

merkiksi betonirakenteiden eurokoodissa 2 (SFS-EN 1992-1-1) esitettyä menetelmää, 

jos materiaalikohtaisessa eurokoodissa lisävaakavoimia ei ole käsitelty. Tällöin epätark-

kuudet voidaan esittää vinouden 𝜃𝑖 avulla (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 54): 

θ𝑖 = θ0αℎα𝑚,                                                                                                                                 (5)  

missä θ0 on perusarvo, αℎ pituuteen tai korkeuteen perustuva pienennyskerroin ja α𝑚 

rakenneosien määrään perustuva pienennyskerroin. Perusarvon θ0 suuruutena käyte-

tään arvoa 1/200, kun rakenteen, tässä tapauksessa tilaelementin, korkeus on alle 5 m 

(SFS-EN 1995-1-1 2014, s. 34). Pienennyskerroin αℎ saadaan kaavasta (SFS-EN 1992-

1-1 2015, s. 55): 

αℎ =
2

𝑙
;          

2

3
≤ αℎ ≤ 1,                                                                                                          (6) 

missä 𝑙 on rakennuksen korkeus, kun tarkastellaan jäykistysjärjestelmää. Vastaavasti 

pienennyskerroin α𝑚 saadaan kaavasta (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 55): 

α𝑚 = √0,5 (1 +
1

𝑚
),                                                                                                                   (7) 

missä 𝑚 on kokonaisvaikutuksen aiheuttavien pystyrakenneosien määrä. Kaavojen (6) 

ja (7) suureiden 𝑙 ja 𝑚 määritelmä riippuu tarkasteltavasta vaikutuksesta (SFS-EN 1992-

1-1 2015, s. 55), joiden avulla voidaan pienentää vinoutta noin 30 % ja kokonaisvinoutta 

korkeintaan noin 50 % (H10, haastattelu 21.3.2022). Tilaelementtirakenteisen puuker-

rostalon jäykistämisessä tarkasteltava vaikutus kohdistuu jäykistysjärjestelmään, jolloin 

𝑙 on rakennuksen korkeus ja 𝑚 jäykistysjärjestelmän vaakavoimaan vaikuttavien pysty-

rakenneosien eli jäykistävien seinien määrä. Haastateltavan (H10, haastattelu 

21.3.2022) mukaan kertoimella 𝑚 voidaan jäykisterakenteiden määrän lisäämisellä vä-

hentää vinouden riskiä. Tällöin myös lisävaakavoiman suuruus pienenee. Kuvassa 23 

on havainnollistettu mittaepätarkkuuksien vaikutusta jäykistysjärjestelmässä.  
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Kuva 23. Mittaepätarkkuuksien vaikutus rakennuksen jäykistysjärjestelmässä 
(SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 56). 

Vinouden 𝜃𝑖 vaikutus voidaan korvata poikittaisvoimien avulla, jolloin lisävaakavoima 𝐻𝑖 

saadaan kuvan 23 mukaisesti kaavasta 

𝐻𝑖 = θ𝑖(𝑁𝑏 − 𝑁𝑎) = θ𝑖𝑁𝑑 ,                                                                                                         (8) 

missä 𝑁𝑑 on pystykuorman mitoitusarvo. Uudistuvassa eurokoodi 5:ssa (CEN/TC 

250/SC 5 2021 s. 89–91), jota ei ole vielä julkaistu, on esitetty hyvin samanlainen epä-

tarkkuuksista aiheutuva vinous kuin betonirakenteiden eurokoodissa 2. Erona kaavaan 

(5) on, että uudistuvassa eurokoodi 5:ssa ei esiinny kaavan (6) mukaista pituuteen tai 

korkeuteen perustuvaa pienennyskerrointa. Tällöin uudistuva eurokoodi 5 (CEN/TC 

250/SC 5 2021) antaa suuremman vinouden arvon. Pienempää lisävaakavoimaa voi-

daan käyttää silloin, jos asetettu vinoustoleranssi kerroksittain on saavutettu mittaamalla 

varmistaen. 

Lisävaakavoiman määritykseen on olemassa myös yksinkertaisempi menetelmä, jota 

haastatteluiden perusteella käytetään tällä hetkellä jäykistysmitoituksessa, sillä se johtaa 

varmemmalla puolella olevaan lisävaakavoiman arvoon kuin betonirakenteiden eurokoo-

dissa (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 56) esitetyssä kaavassa (8). Lisäksi kaavassa (7) esiin-

tyvä kerroin 𝑚 voi olla epäselvää määrittää tapauksesta ja runkojärjestelmästä riippuen, 

jolloin yksinkertaisempaan menetelmään on helpompi turvautua. Jos normaalia tiukem-

pia toleranssivaatimuksia ei käytetä tai tarkempia tarkasteluja ei suoriteta, oletetaan pys-

tyrakenteisiin kohdistuvan lisävaakavoimat 𝐻𝑑𝑡 ja 𝐻𝑑𝑙 (RIL 201-1-2017, s. 78). Raken-

nuksen lyhyemmässä suunnassa lisävaakavoima on (Puurakenteiden jäykistyssuunnit-

telun ohje 2006, s. 9; RIL 201-1-2017, s. 79) 

𝐻𝑑𝑡 =
𝑁𝑑

150
                                                                                                                                      (9) 

ja rakennuksen pidemmässä suunnassa lisävaakavoima on (RIL 201-1-2017, s. 79) 
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𝐻𝑑𝑙 =
𝐵

𝐿

𝑁𝑑

150
≤

𝑁𝑑

250
,                                                                                                                  (10) 

jossa 𝐵 on rakennuksen leveys ja 𝐿 rakennuksen pituus. Kuormien 𝐻𝑑𝑡 ja 𝐻𝑑𝑙 ei oleteta 

vaikuttavan samanaikaisesti (RIL 201-1-2017, s. 79), jolloin kuormitustapaukset tutkitaan 

erikseen rakennuksen molemmissa suunnissa.  

Lisävaakavoima kasvattaa leikkaus- ja ankkurointivoimia jäykistävissä seinissä. Ku-

vassa 24 on esitetty lisävaakavoiman 𝐻𝑑,𝑖 kohdistuminen rakennukseen, missä leikkaus-

voima 𝑄𝑑,𝑖 kasvaa kerroksittain alaspäin mentäessä. Vaakarakenteen kuormituksen re-

sultantti 𝑁𝑑,𝑖 muodostuu pystyrakenteelle kuormituksen kertymisalueelta.  

 

Kuva 24. Lisävaakavoima rakennuksessa, muokattu lähteestä (Lahtela 2018). 

Lisävaakavoiman määrityksestä on olemassa kaksi eri näkemystä. Lisävaakavoima las-

ketaan kerroskohtaisesti, jolloin kerroskohtainen lisävaakavoima muodostuu tarkastelta-

van kerroksen pysyvästä kuormasta. Toisessa tulkinnassa lisävaakavoiman määritys 

ajatellaan pystykuorman kumuloitumisen kautta, jolloin myös lisävaakavoima kumuloi-

tuisi perustuksille. Todellisuudessa lisävaakavoima on samansuuruinen jokaisella väli-

pohjalla kuvan 24 mukaisesti, mitkä ainoastaan summataan yhteen perustuksille mentä-

essä. Lisävaakavoiman määrityksestä ei ole siis selkeää ohjeistusta, mikä voi johtaa 

suunnittelussa virheellisiin rasitus- ja siirtymäarvoihin väärien tulkintojen takia. 



40 
 

3.4 Jäykistävien rakenteiden toiminta 

Jäykistävien rakenteiden toiminnassa on olennaista ymmärtää kuormien siirtymisen ja 

rakenteiden sekä liitosten jäykkyyksien vaikutus. Jäykistävien rakenteiden käyttäytymi-

sen kannalta on tiedostettava liitoksien osallistuminen kuormien siirtymiseen, sillä tila-

elementeissä mekaaniset liitokset ovat enemmän tai vähemmän joustavia, mitkä pysty-

vät siirtämään kuormaa vain sen verran, mitä sen liitoksen jäykkyys on. Pienikin jäykkyy-

den muutos aiheuttaa voimien jakautumista eri tavalla. 

Puuelementit käyttäytyvät elastisesti eli kimmoisasti, jonka mukaan tasoelementtien 

jäykkyys määritetään (Kotrbaty 2020, s. 16). Puurakenne on altis halkeilulle vetorasitus-

ten ja leikkausjännitysten vuoksi, jolloin materiaalikäyttäytyminen on haurasta. Lisäksi 

puu on ortotrooppinen materiaali, mikä tarkoittaa sitä, että puun ominaisuudet ovat eri-

laiset tasoa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Materiaalin myötölujuuden ylittyessä puu 

käyttäytyy epälineaarisesti. Materiaalin mallintaminen on vaikeaa erilaisen epälineaari-

sen käyttäytymisen vuoksi veto- ja puristusrasitettuna sekä eri materiaalisuunnissa. Kim-

moteoriaa hyödynnettäessä materiaalin käyttäytyminen on elastista ja lineaarista eikä 

pysyviä eli plastisia muodonmuutoksia pääse syntymään.  

3.4.1 Jäykistävä välipohjataso 

Välipohjan jäykistystekninen toiminta on keskeisessä osassa puukerrostalon jäykistämi-

sessä, kuten kuormien jakautumisesta huomattiin luvussa 3.3. Vaakarakenteista tilaele-

mentin kattorakenteen toimiessa levyjäykisteisenä joustavilla mekaanisilla liitososilla 

kiinnitetyt jäykät levyt jäykistävät puukerrostalon välipohjan. Tilaelementtirakenteisessa 

puukerrostalossa välipohjan jakautuessa huoneistokohtaisiin levykenttiin jäykistävän vä-

lipohjan ajatellaan toimivan yksiaukkoisena korkeana vaakapalkkina, missä palkin kor-

keus on tilaelementin syvyys. Luntan (2013, s. 9) mukaan yksiaukkoisen rakenteen toi-

minta mahdollistaa levykentän analyyttisen tarkastelun. Muita analyyttisiä menetelmiä 

puuvälipohjan toiminnalle on esitetty Moroderin (2016) väitöstyössä, jossa tutkitaan puu-

kerrostalon välipohjia. 

Joustavassa tai jäykässä välipohjassa tukireaktiot kohdistuvat huoneistojen välisille sei-

nille, kun kattoelementti tukeutuu jäykistäviin seiniin. Ruotsalaisen puurakenteiden käsi-

kirjan (Crocetti 2016, s. 206) mukaan joustavan välipohjan toiminnassa puulevyillä jäy-

kistetyt välipohjat oletetaan joustaviksi, mitkä ovatkin usein joustavuudeltaan suurempia 

kuin välipohjaa kannattelevat jäykistysseinät, jolloin jäykistysseinät oletetaan jäykiksi. 

Tällöin joustavan välipohjan rakennemalli ajatellaan nivelellisesti tuetuksi huomioimatta 



41 
 

seinien todellisia jäykkyyksiä (Crocetti 2016, s. 206). Puolestaan jäykän välipohjan toi-

minnassa rakennemalli ajatellaan jäykästi tuetuksi välipohjaa kannatteleviin seiniin, jol-

loin välipohjaan ei synny vaakasuuntaista taipumaa joustavan välipohjan tavoin. Ku-

vassa 25 on esitetty tilaelementin joustavassa ja jäykässä välipohjassa vaikuttavat rasi-

tukset. 

 

Kuva 25. Yksittäisen tilaelementin a) joustavaan ja b) jäykkään välipohjaan kohdis-
tuvat rasitukset, kun välipohja toimii yksiaukkoisena korkeana palkkirakenteena. 

Joustavassa ja jäykässä välipohjassa vaikuttava suurin taivutusmomentti 𝑀𝑚𝑎𝑥 saadaan 

yksiaukkoisen palkin statiikan mukaan kaavasta 

             𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑤𝐿𝑖

2

8
,                                                                                                                             (11) 

kun välipohjaan kohdistuu tuulesta aiheutuva tasainen viivakuorma 𝑞𝑤. Yksinkertaisesti 

tuetuilla kattolevyillä leikkausvoima siirtyy jäykistysseinille kattolevyn reunassa ja jakau-

tuu tasaisesti levykentän leveydelle 𝐵𝑖 (Atsmarker 1995, s. 4). Tällöin välipohjakentän 

päätyihin kohdistuva suurin leikkausvoima 𝑉𝑚𝑎𝑥 joustavassa välipohjassa saadaan kaa-

vasta 

             𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑤𝐿𝑖

2
,                                                                                                                               (12) 

mikä vastaa samaa kaavaa kuin kaava (2), jolle myös välipohjan päädyissä sijaitsevat 

liitokset mitoitetaan. Jäykässä välipohjassa leikkausvoima jakautuu välipohjakentän pää-

tyihin seinien jäykkyyksien suhteessa, joten suurin leikkausvoima saadaan määritettyä 

kaavan (3) mukaan 
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             𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑖 = (
𝐾𝑡𝑜𝑡,𝑖

∑ 𝐾𝑡𝑜𝑡,𝑖
) 𝑞𝑤𝐿𝑖,                                                                                                          (13) 

Kuvan 25b suuremman jäykkyyden omaava vasemmanpuoleinen seinä kerää enemmän 

kuormaa, jolloin 𝑉𝑚𝑎𝑥,1 > 𝑉𝑚𝑎𝑥,2. Tilaelementin välipohjan reunoille kohdistuvien erisuur-

ten leikkausvoimien takia tilaelementtiin aiheutuu kiertymistä vaakatasossa, kun välipoh-

jataso oletetaan jäykäksi. Levykentän analyyttinen tarkastelu on huomattavasti haasta-

vampaa, kun jäykistävään tasoon syntyy kiertymistä (H7, haastattelu 19.11.2021). Väli-

pohjan muodonmuutoksia on tarkasteltu paremmin luvussa 3.5. 

Tilaelementissä huoneistokohtainen välipohja koostuu yleensä useasta jäykistelevystä, 

jotka kytketään toisiinsa toimiakseen levykenttänä. Erillisistä levyistä kootun levykentän 

toiminta riippuu merkittävästi levyjen suunnasta vaakakuormaan nähden (Luntta 2013, 

s. 27). Välipohjan ja joustavien liitosten toiminta riippuu kattolevyjen suunnasta vaaka-

kuormaan nähden. Siten on tärkeää pystyä erottamaan ne liitoskohdat, joissa tarvitaan 

leikkaus- ja vetovoimia välittäviä liitososia (Luntta 2013, s. 30). Vaakakuormista syntyy 

leikkausrasituksia paitsi tilaelementtien välisiin liitoksiin, myös jäykistävän välipohjatason 

levykentän saumoihin (Kolehmainen 2013, s. 6).  

Massiivipuinen kattoelementti käyttäytyy samalla tavalla kuin rankarakenteinen kattoele-

mentti. Erona rankarakenteiseen kattoelementtiin on, että massiivipuuelementti kestää 

sekä taivutus- että leikkausvoimia, ja vaakakuorma siirtyy suoraan elementiltä jäykistys-

seinille katto- ja seinäliitoksen välityksellä. Rankarunkoisessa elementissä voimat siirty-

vät levytyksen ja rankarungon välityksellä eteenpäin. 

3.4.2 Jäykistävät seinät ja ankkurointi 

Jäykistysseinien tehtävänä on kestää seinän tasonsuuntaiset vaakaleikkausvoimat, jol-

loin seinän on oltava riittävästi tuettu kaatumista ja liukumista vastaan (RIL 205-1-2017, 

s. 156). Jäykistävät seinät voidaan analysoida vaakakuormitettuna levykenttänä, kuten 

välipohjatkin, jos seinä koostuu useammasta kuin yhdestä toisiinsa kytketystä levystä 

(Luntta 2013, s. 13). Jäykistysseinää voidaan pitää ulokkeena (Atsmarker 1995, s. 7), 

jota kuormittaa seinän yläpäässä pistemäinen vaakakuorma ja keskitetty viivamainen 

pystykuorma. Suurelementtirakentamisessa yksittäinen levyseinä toimii samalla tavalla 

kuin tilaelementtirakentamisessa (H1, haastattelu 26.10.2021; H3, haastattelu 

2.11.2021). Jäykistävään seinään kohdistuvat rasitukset pysty- ja vaakakuormasta on 

esitetty kuvassa 26. 
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Kuva 26. Pysty- ja vaakakuorman aiheuttamat rasitukset jäykistävässä seinässä 
yksinkertaistetulla menetelmällä. 

Tilaelementin välipohjalta siirtyvä vaakavoima 𝐹𝑖 kohdistuu seinän yläreunaan, minkä 

seinä pyrkii pystykuormien tai ankkuroinnin avulla estämään, jotta seinä ei nouse paikal-

taan. Jäykistävä seinä välittää liitoksien kautta leikkaus- ja normaalivoimia, joista leik-

kausvoimaa syntyy seinän alapintaan, ja normaalivoimia välittävät seinän nurkissa sijait-

sevat kuormitetuimmat liitokset. Vaakakuormat aiheuttavat jäykistäville pystyrakenteille 

kaatavan momentin, jolloin jäykistävien seinien päihin syntyy veto- ja puristusrasitus. 

Jäykistävä seinä pyrkii kiertymään tukipisteen ympäri vaakakuorman vaikutuksesta. 

(Laakkonen 2016, s. 13) Yksinkertaisella menetelmällä seinään kohdistuvat ulkoiset pys-

tyvoimat saadaan määritettyä vaakavoiman 𝐹𝑖 avulla voimien tasapainoyhtälöstä (RIL 

205-1-2017, s. 158) 

             𝐹𝑐,𝑖 = 𝐹𝑡,𝑖 =
𝐹𝑖ℎ

𝑏
,                                                                                                                                  (14) 

missä 𝐹𝑐,𝑖 on puristusvoima, 𝐹𝑡,𝑖 vetovoima, ℎ seinän korkeus ja 𝑏 seinän leveys. Veto-

voima 𝐹𝑡,𝑖 tunnetaan myös nimellä nostevoima. Yksinkertaistetussa menetelmässä sei-

nän päätyihin piirretyt pystysuuntaiset voimanuolet (kuva 26) havainnollistavat seinän 

kiertymistä jäykkänä levynä kulmansa ympäri, jos seinää ei ole kytketty ankkurointiliitok-

sin.  

Jäykistävään seinään kohdistuva pysyvä pystykuorma 𝑔𝑖,𝑡𝑜𝑡 ylempien kerrosten raken-

teiden omasta painosta jakautuu osaseinien mukaan seinien päätyihin. Kuvassa 26 

esiintyy seinä ilman saumoja, kun seinissä ei ole aukkoja, jolloin seinien päätyihin koh-

distuvasta pystykuormasta 𝑔𝑖,𝑡𝑜𝑡 (kaava 4) aiheutuva puristusvoima 𝐹𝑔,𝑖 saadaan kaa-

vasta 
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             𝐹𝑔,𝑖 =
𝑔𝑖,𝑡𝑜𝑡

2𝑏
,                                                                                                                                 (15) 

jos tilaelementin painosta huomioidaan 1/4 osuus (25 %) seinän stabiloivaksi pystykuor-

maksi. Jos puolestaan tilaelementin painosta huomioidaan 1/8 (12,5 %) seinän stabi-

loivana pystykuormana, puristusvoima saadaan tällöin kaavasta 

             𝐹𝑔,𝑖 =
𝑔𝑖,𝑡𝑜𝑡

4𝑏
.                                                                                                                                 (16) 

Ankkurointivoiman määrittämisessä (kaava 21) vähennetään 10 % pysyvän kuorman 

osuudesta, jolloin jäykistävään seinään kohdistuvan puristusvoiman 𝐹𝑔,𝑖,𝑑 suuruus saa-

daan kaavasta (RIL 205-1-2017, s. 158) 

             𝐹𝑔,𝑖,𝑑 = 0,9𝐺𝑖,𝑖𝑛𝑓 ,                                                                                                                                 (17) 

missä 𝐺𝑖,𝑖𝑛𝑓 on edullinen osuus pysyvän kuorman ominaisarvosta. Pystykuormaa vähen-

netään, koska sillä on jäykistävää rakennetta stabiloiva vaikutus. Ankkurointivoimat ku-

muloituvat perustuksille pystykuorman kasvaessa. 

Seinän päätyyn kohdistuvan ankkurointivoiman laskentaan sisältyy useita muuttujia, ku-

ten rakenneosien jäykkyydet, rakennuksen geometria ja ulkoisten voimien jakautuminen, 

jotka vaikuttavat sen tarkkaan määrittämiseen. Tällöin muuttujien määrä aiheuttaa epä-

lineaarista laskentaa, jolloin ankkurointivoimien määritys vaatii FEM-laskentaa. (Koski-

nen 2021, s. 72) Vessbyn (2011, s. 16) mukaan jäykistävien seinien yksinkertaistettu 

analyysi (kaava 14) voi johtaa liian suuriin ankkurointi- ja puristusvoimiin sekä siirtymiin. 

CrossLamin (2015) ohjeessa on esitetty tarkempi menetelmä CLT-seinän ankkurointi-

voiman määrittämiselle, joka perustuu puristuspinnan leveyteen, jolloin seinän puristus-

pinnan leveys 𝑥 puristusvoimalle saadaan kaavasta (CrossLam 2015) 

             𝑥 =

𝐹𝑖ℎ

(𝑏 −
𝑥
3)

+
𝐹𝑔,𝑖,𝑑

𝑏2

2

(𝑏 −
𝑥
3)

0,5𝑓𝑐,0,𝑑𝑡𝑒𝑓
,                                                                                                            (18) 

missä 𝑓𝑐,0,𝑑 on lamellin puristuslujuuden mitoitusarvo ja 𝑡𝑒𝑓 pystysuuntaisten lamellien 

yhteenlaskettu pituus. Puristuspinnan leveys kaavasta (18) saadaan määritettyä 2. as-

teen yhtälön ratkaisukaavan mukaan. Puristus- ja vetovoimien 𝐹𝑐,𝑖 ja 𝐹𝑡,𝑖 välinen etäisyys 

saadaan tällöin kaavasta (CrossLam 2015) 

             𝑏𝑒𝑓 = 𝑏 −
𝑥

3
,                                                                                                                                 (19) 

jolloin seinän päädyssä vaikuttava puristusvoima on (CrossLam 2015) 
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             𝐹𝑐,𝑖 =
𝐹𝑖ℎ

𝑏𝑒𝑓
+

𝐹𝑔,𝑖,𝑑
𝑏2

2
𝑏𝑒𝑓

.                                                                                                                 (20) 

Tällöin seinän ankkurointivoimaksi saadaan (CrossLam 2015) 

             𝐹𝑡,𝑖 = 𝐹𝑐,𝑖 − 𝐹𝑔,𝑖,𝑑𝑏.                                                                                                                     (21) 

CLT-seinien tarkempi ankkurointivoimien määrittäminen mahdollistaa pienempien ank-

kurointiliitosten käytön, sillä seinän päätyihin ei tällöin kohdistu yhtä suuret veto- ja pu-

ristusvoimat kuin yksinkertaistetussa menetelmässä.  

Ankkurointivoiman 𝐹𝑡,𝑖 suuruuden ollessa positiivinen täytyy seinä ankkuroida kyseiselle 

nostavalle voimalle alempiin rakenteisiin. Haastateltavien (H1, haastattelu 26.10.2021; 

H2, haastattelu 27.10.2021; H4, haastattelu 3.11.2021) mukaan mekaanisilla teräs- tai 

vaneriliitoksilla hallittavissa olevan ankkurointivoiman suuruus on korkeintaan 100 kN, 

jonka jälkeen tarvitaan jäykkyydeltään suurempia liitosratkaisuja, kuten esijännitettyjä 

vetotankoja. 

Seinien päissä vaikuttavat voimat on pystyttävä välittämään pystysuunnassa, jolloin sei-

nien tai osaseinien pituuden on oltava Thörnqvistin (1998, s. 33) mukaan mahdollisim-

man suuri. Kanadalaisen CLT-käsikirjan (Popovski & Karacabeyli 2019, s. 12) ja uudis-

tuvan eurokoodi 5:n (CEN/TC 250/SC 5 2021, s. 298) mukaan seinä voi toimia jäykistä-

vänä rakenteena ja ottaa vastaan vaakakuormia, kun sen korkeus-leveyssuhde on 

h/b≤4. Luntan (2013) mukaan CLT-seinän toimintaan vaikuttaa erityisesti ankkurointilii-

tosten jäykkyys. Liitosjäykkyyttä on tarkasteltu luvussa 3.5.4.  

Puurakenteiden keveyden ja välipohjien lyhyiden jännevälien vuoksi tilaelementtiraken-

teisen puukerrostalon kantaville ja jäykistäville seinälinjoille kerääntyy pystykuormaa 

suhteellisen vähän ja pieneltä kuormitusalueelta, jolloin seiniin kohdistuvan pystykuor-

man suuruus jää niin vähäiseksi, ettei se estä seinää kiertymästä. Tällöin jäykistävään 

seinään kohdistuva pystykuorma on pienempi kuin vaakakuorman aiheuttama noste-

voima, jolloin päällekkäisten tilaelementtien seinät on kytkettävä vetovoimia 𝐹𝑡,𝑖 välittä-

villä liitoksilla. Tällöin Laakkosen (2016, s. 13) mukaan jäykistävän seinälinjan jokainen 

seinä täytyy ankkuroida alapuoliseen seinään molemmista päädyistä ja alin seinä perus-

tuksiin, jotta nostevoima saadaan välitettyä perustuksille asti.  

Rakenteiden omapaino voidaan huomioida vain kuormitusalueelta, joka pysyy mukana, 

kun ankkurointipisteestä nostetaan (H8, haastattelu 21.3.2022). Pystykuormaa voidaan 

hyödyntää haastateltavan (H1, haastattelu 26.10.2021) mukaan tilaelementin painosta 

1/8–1/4 (12,5–25 %), joka vaikuttaa tilaelementin nurkassa jäykistävän seinän päädyssä. 
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Jos yhteen tilaelementin nurkkaan vaikuttaa pystykuormaa 25 % tilaelementin painosta 

eli puolet seinälle kohdistuvasta välipohjan kuormitusalueesta, vetorasituksia ei välttä-

mättä synny rakennukseen lainkaan matalissa rakennuksissa. Myös haastateltavan (H2, 

haastattelu 30.3.2022) mukaan pystykuorma jakautuu puoliksi yleensä tilaelementin pi-

tuussuuntaisille seinille, sillä välipohja on yhteen suuntaan kantava. Kuitenkin jos pysty-

kuormasta olettaa 12,5 % tilaelementin painosta vaikuttavan yhdessä nurkassa, isoja 

ankkurointiliittimiä voidaan joutua käyttämään suuren ankkurointivoiman takia (H1, haas-

tattelu 26.10.2021). Haastateltavien (H2, haastattelu 30.3.2022; H4, haastattelu 

23.3.2022; H8, haastattelu 21.3.2022) mukaan FEM-analyysilla saadaan todellinen kuor-

makertymä perustuen seinän tuentaan ja seinien jäykkyyteen pystykuorman alla. Pysty-

kuorman suuruudesta ankkurointivoimien määrityksessä ei ole siis yksiselitteistä suu-

ruutta ja se jää yleensä suunnittelijan oman harkinnan varaan. Tämän vuoksi olisi oleel-

lista määrittää yksiselitteinen pystykuorman jakautuminen jäykistäville seinille, kuten lu-

vussa 7.2 on esitetty. 

Ankkurointivoimien vähentämiseksi on olemassa muutamia keinoja. Haastateltavien 

(H1, haastattelu 26.10.2021; H3, haastattelu 2.11.2021; H4, haastattelu 3.11.2021; H7, 

haastattelu 19.11.2021; H9, haastattelu 26.11.2021) mukaan ankkurointivoimien vähen-

tämiseksi ohjataan jäykistäville seinälinjoille mahdollisimman paljon pystykuormaa. Riit-

tävän pitkät ja useat jäykistävät seinälinjat, joihin kohdistuu mahdollisimman paljon pys-

tykuormaa, auttavat vähentämään ankkuroinnin tarvetta (H3, haastattelu 2.11.2021; H7, 

haastattelu 19.11.2021). Lisäksi rakennuksen massaa kasvattamalla, kuten yläpohjaan 

betonilaatan sijoittaminen, saadaan pienennettyä ankkurointivoimia (H1, haastattelu 

26.10.2021; H4, haastattelu 3.11.2021). Myöskin rakennuksen geometrialla pystytään 

vaikuttamaan ankkuroinnin tarpeeseen: rakennuksen suuri syvyys pienentää ankkuroin-

tivoimia huomattavasti (H5, haastattelu 11.11.2021). Haastateltavan (H10, haastattelu 

7.12.2021) mukaan tehokkain keino olisi suunnitella rakennuksen muoto sellaiseksi, että 

ankkuroinnin tarve saataisiin mahdollisimman pieneksi. Lisäksi haastateltava (H10, 

haastattelu 7.12.2021) pitää järkevänä suunnitella ensimmäinen kerros betonista, jolloin 

rakennuksen pohjaan saadaan ikään kuin punttipaino, johon ankkurointivoimat saadaan 

siirrettyä. 

3.4.3 Plastisuusteorian hyödyntäminen jäykistävissä seinissä 

Rankarakenteisille seinille ei ole Suomessa selkeää ja tarkempaa jäykistävien seinien 

ankkurointivoimien määrittämismenetelmää, kuten edellisestä luvusta 3.4.2 selviää. 

Ruotsissa hyödynnettävässä plastisuusteorian mukaisessa menetelmässä Girhammar 
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ja Källsner (2016a; 2016b; 2016c; 2016d) ovat tutkimuksessaan esittäneet, että ankku-

rointivoimat voidaan siirtää eteenpäin perustuksille joko vetopuolen päätytolpan avulla, 

mikä vastaa täysin ankkuroitua jäykistysseinää, tai levytyksen ja rankarungon välisten 

liitosten kautta, mikä vastaa osittain ankkuroitua jäykistysseinää. Tällöin siis täysin ank-

kuroidussa seinässä pystytolppiin ei synny nostetta, mutta osittain ankkuroidussa sei-

nässä pystytolppiin syntyy nostetta. Plastisella menetelmällä on siis useita mahdollisia 

vaihtoehtoja seinän ankkuroimiseksi. Vaihtoehdot voidaan myös yhdistää siten, että sei-

nän eri osat, kuten vaakakuormaa vastaan poikittaiset seinät, ottavat osan nostevoi-

masta. (Girhammar & Källsner 2016a, s. 618–619) Poikittaisten seinien vaikutusta tila-

elementin kokonaisjäykkyyteen on tarkasteltu luvussa 3.5.5. Kuvassa 27 on esitetty vaa-

kakuorman jakautuminen seinälle kimmo- ja plastisuusteorian mukaisesti. 

 

 

Kuva 27. Vaakakuorman jakautuminen seinälle a) kimmoteorialla ja b) plastisuus-
teorialla (Girhammar & Källsner 2016a, s. 626). 

Kuvan 27 kohdassa (a) perinteisessä kimmoteorian mukaisessa suunnittelussa vetopuo-

len päätytolppa on ankkuroitava nostevoimaa vastaan, jotta laskentamalli olisi pätevä. 

Tätä varten käytetään yleensä erillisiä ankkurointikiinnikkeitä. Plastisuusteorian mukai-

sessa menetelmässä (kuva 27b) alaohjauspuu ankkuroidaan alustaan hyödyntäen levy-

tyksen ja rankarungon välisiä liittimiä, jolloin vetopuolen päätytolppaa ei ole ankkuroitu. 

Tällöin kuorman jakautuminen seinässä on sellainen, että seinän oikeanpuoleinen osa 

on täysin plastisoitunut ja vasen puoli toimii kimmoisalla alueella. Tämä tarkoittaa sitä, 

että rakenteiden omasta painosta aiheutuvat pystysuuntaiset voimat eivät auta vakaut-

tamaan seinän oikeaa puolta (kuva 27b), vaan ainoastaan seinän vasenta osaa. (Gir-

hammar & Källsner 2016a, s. 622–624, 626) 

Plastisuusmenetelmä mahdollistaa tehokkaamman materiaalin käytön, tuottavuuden ja 

suuremman arkkitehtonisen vapauden kuin nykyiset kimmoteorian mukaiset menetel-

mät. Menetelmän osittainen ankkurointisysteemi johtaa aina pienempään kantavuuteen 

kuin täysi ankkurointi, mutta toisaalta osittain ankkurointi kykenee huomioimaan leik-

kausseinien todellisen ankkurointitarpeen käytännön rakenteissa, ja sen avulla voidaan 
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välttää kallis ja monimutkainen ankkurointisysteemi. (Girhammar & Källsner 2016a, s. 

619–620, 623) Haastattelun (H10, haastattelu 7.12.2021) mukaan ruotsalaisella mene-

telmällä on myös sellainen tavoite, että ankkurointitarvetta ei syntyisi. Kuitenkin käytän-

nössä menetelmää sovelletaan yleensä 4–5-kerroksisiin rakennuksiin, jolloin korkeam-

missa rakennuksissa tarvitaan usein erityisiä ankkurointimenetelmiä (Girhammar & 

Källsner 2016a, s. 620). Girhammar ja Källsner (2016a, s. 625) suosittelevat, että plasti-

suusmenetelmää käytetään murtorajatilatarkastelussa ja kimmoteoriaan pohjautuvaa 

menetelmää käyttörajatilatarkasteluun, kuten muodonmuutosten määrittämiseen. Ruot-

salaisten plastisuusteorian mukaisessa menetelmässä on merkittävästi pienemmät nos-

teen aiheuttamat voimat kuin suomalaisten käytössä olevissa menetelmissä (H11, haas-

tattelu 16.12.2021). 

3.5 Rakenteiden muodonmuutokset ja jäykkyydet 

Rakennuksissa voi tapahtua suuria muodonmuutoksia ennen murtorajatilan saavutta-

mista, jolloin käyttörajatilamitoituksella on suuri merkitys varsinkin korkeilla puukerrosta-

loilla (Vessby 2011, s. 9). Mitä korkeampi rakennus on, sitä haasteellisempi on jäykistys, 

sillä hoikempi rakennus on alttiimpi muodonmuutoksille, kun taas korkeammissa raken-

nuksissa käyttörajatilan ilmiöt tulevat helpommin esille. Puurakenteiden keveyden ja lii-

tosjäykkyyden takia puukerrostalojen käyttörajatila tulee merkittäväksi matalammilla ra-

kennuskorkeuksilla kuin betonikerrostaloissa (Sorri 2017, s. 53).  

Kuormista aiheutuvaa siirtymää voi tapahtua rakennuksessa pysty- ja vaakasuunnassa, 

joista pystykuormat synnyttävät rakenteisiin painumia ja vaakakuormat, tuuli ja lisävaa-

kavoima, voivat aiheuttaa vaakasiirtymiä välipohjiin ja seiniin. Lisäksi rakennukseen syn-

tyy kiertymiä, jos vaakakuormat eivät ole keskeisiä, mikä johtaa lisäkuormiin ja muodon-

muutoksiin (Puurakenteiden jäykistyssuunnittelun ohje 2006, s. 34; RIL 244-2007, s. 50). 

Yleensä vaakakuormat ovat hetkellisiä, jolloin ne eivät aiheuta rakenteisiin pysyviä vaa-

kasuuntaisia muodonmuutoksia (Tolppanen et al. 2013, s. 87). Suurimmat pysty- ja vaa-

kasiirtymät kohdistuvat rakennuksen ylimpään kerrokseen. Kuvassa 28 on esitetty tila-

elementtirakenteisen puukerrostalon mahdolliset vaakasuuntaiset muodonmuutokset.  
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Kuva 28. Tilaelementtirakenteisen puukerrostalon mahdolliset vaakasuuntaiset 
muodonmuutokset.  

Tilaelementtirakenteiseen puukerrostaloon voi syntyä leikkaus- tai taivutusmuodonmuu-

toksia itse tilaelementtien muodonmuutoksista, kuten kuvassa 28 on esitetty. Lisäksi jäy-

kistysseinien väliset vaakaliitokset voivat aiheuttaa tilaelementtien liukumista, jota tila-

elementtien väliset tärinäeristimet voivat kasvattaa. Pystyliitoksien, kuten vetoliitosten, 

liitossiirtymistä voi aiheutua tilaelementtien kiertymistä rakennuksessa. Lisäksi vaaka-

kuormituksen takia puristuspuolen tärinäeristimet puristuvat jonkin verran normaalivoi-

man vaikutuksesta tilaelementtien välillä, jolloin se aiheuttaa koko rakennuksen kierty-

mistä (Kotrbaty 2020, s. 22).  

Pysty- ja vaakarakenteiden jäykkyys on oltava riittävä kaatavien voimien siirtämiseksi 

perustuksille. Jäykkyys kuvaa rakenteen tai liitoksen kykyä vastustaa kuorman aiheutta-

maa siirtymää. Tilaelementin on oltava riittävän jäykkä, sillä jäykistäville rakenteille tulee 

yleensä sitä suurempi kuorma, mitä suuremmat siirtymät rakenteeseen syntyvät (Puura-

kenteiden jäykistyssuunnittelun ohje 2006, s. 14). Yksittäisen CLT-levyn jäykkyys tason 

suunnassa on noin 25 % vastaavan betonielementin jäykkyydestä (Luntta 2013, s. 13). 

Haastatteluissa nousi esiin rakenteiden ja liitosten jäykkyyksien merkitys tilaelementtira-

kenteisen puukerrostalon jäykistämisessä.  

3.5.1 Välipohjan tasonsuuntainen muodonmuutos ja jäykkyys 

Välipohjan tasonsuuntaista muodonmuutosta ei haastatteluiden perusteella huomioida 

rakennuksen jäykistämisessä, ja välipohjan jäykkyydestä tehdään oletus, jolloin sen to-

denmukaista käyttäytymistä ei tarkastella. Yhdysvaltojen puurakenteiden suunnitteluoh-

jeessa ’Design of Wood Structures’ (Breyer et al. 2019) todetaan, että välipohjan tason-

suuntaiselle taipumalle ei ole raja-arvoa. Tällöin välipohjan jäykkyydellä on merkitystä 

vain kuormien siirtymisen kannalta, mitä on tarkasteltu luvuissa 3.3.1 ja 3.3.2. 
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Haastattelun (H4, haastattelu 3.11.2021) mukaan tuulivoimien suunnasta riippumatta ti-

laelementtien ja liitosten välille syntyy jonkin verran kiertymää, jolloin tilaelementtien vä-

liset liitokset ottavat kiertymästä aiheutuvan taivutusmomentin vastaan. Myöskin itse jäy-

kistyslevy lähtee kiertymään, mutta puupintojen välillä voima kulkeutuu leikkauksena 

eteenpäin, jolloin puuosien väliset leikkausvoimat välittyvät teräksisten puikkoliittimien 

avulla (H4, haastattelu 3.11.2021). Haastateltavan (H1, haastattelu 26.10.2021) mukaan 

tasonsuuntaista kiertymää tarkastellaan vain tilaelementtikohtaisesti, jolloin koko raken-

nuksen kiertymän tarkasteleminen jää huomioimatta.  

Välipohjan jäykkyys määritetään usein välipohjan ja siihen liittyvien jäykistävien seinien 

jäykkyyksien suhteen perusteella. Yleisesti voidaan sanoa, että välipohja toimii sitä jous-

tavampana, mitä jäykempiin seiniin se tukeutuu. (Luntta 2013, s. 21) Maailmalta löytyy 

erilaisia raja-arvoja välipohjan jäykkyysvaatimukselle. Välipohjan tulee täyttää jäykkyys-

vaatimus, jotta välipohjaa voidaan käsitellä joko jäykkänä (IBC 2012; Lahtela 2018), osit-

tain jäykkänä (APEGBC 2009; Lahtela 2018) tai joustavana (ASCE/SEI 7-10 2010, s. 

81; Lahtela 2018). 

Välipohjan todellinen käyttäytyminen on jäykän ja joustavan rakenteen väliltä, kuten 

aiemmin on todettu, jolloin jäykistävät levyt taipuvat ja liitoksissa tapahtuu joustamista eli 

siirtymää. Moroderin (2016) väitöstyössä on tarkasteltu välipohjan tasonsuuntaisia muo-

donmuutoksia, ja Brignolan et al. (2008, s. 12) tutkimuksessa on tarkasteltu välipohjan 

todellista käyttäytymistä välipohjan ekvivalentin jäykkyyden avulla mallintamalla väli-

pohja yhden vapausasteen jousimallilla. Myös Moroderin (2016, s. 59) tutkimuksessa on 

esitetty tämä ajatusmalli. Brignolan et al. (2008) mukaan ekvivalentin jäykkyysmenetel-

män on osoitettu tarjoavan riittävän tarkkuuden välipohjien mallintamiseen monikerrok-

sisissa rakennuksissa. 

3.5.2 Seinän vaakasiirtymän ja jäykkyyden muodostuminen 

Jäykistävän seinän vaakasiirtymän arvioiminen vaatii itse seinäpaneelin leikkaus- ja tai-

vutusmuodonmuutoksen, jotka perustuvat seinämateriaalin jäykkyysominaisuuksiin, 

sekä seinien välisten liitosten jäykkyydestä riippuvan seinän kiertymisen ja liukumisen 

laskemista. Seinä voi siirtyä vaakasuunnassa monesta syystä: seinän kiertymisen 𝑢𝑟, 

liukumisen 𝑢𝑡, taipumisen 𝑢𝑏 ja leikkausmuodonmuutoksen 𝑢𝑠 takia. Lisäksi rankaraken-

teisessa seinässä vaakasiirtymä 𝑢𝑠ℎ voi syntyä rankarungon ja levytyksen välisestä lii-

toksesta. Seinän kokonaisvaakasiirtymä voidaan tällöin esittää muodossa (Kotrbaty 

2020, s. 17) 

             𝑢𝑡𝑜𝑡 = 𝑢𝑟 + 𝑢𝑡 + 𝑢𝑏 + 𝑢𝑠 + 𝑢𝑠ℎ .                                                                                            (22) 
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Seinän vaakasiirtymään vaikuttavat tekijät voidaan laskea esimerkiksi yksinkertaistetun 

ja kimmoisan mallin (Casagrande et al. 2016) mukaan, missä kyseiset muuttujat riippu-

vat seinän rankarungon jäykkyydestä ja mitoista, liitoksien jäykkyydestä ja sijainnista, 

seinän mitoista sekä vaaka- ja pystykuormasta (Kotrbaty 2020, s. 16). Kokonaisvaaka-

siirtymä voidaan myös jakaa seinäosien mukaan (Kotrbaty 2020, s. 17), jos esimerkiksi 

seinä on jakautunut aukotuksen vuoksi osiin. Aukotuksen vaikutusta levyjäykistykseen 

on tarkasteltu luvussa 3.6. Kuvassa 29 on esitetty yksittäisen massiivipuuseinän muo-

donmuutokset, kun vaakavoima kohdistuu seinäelementtiin. 

 

Kuva 29. CLT-seinän muodonmuutokset, suomennettu ja muokattu lähteestä (Lu-
kacs et al. 2019, s. 137). 

Kuvan 29 seinän kiertymisestä aiheutuva vaakasiirtymä 𝑢𝑟 saadaan laskettua kaavasta 

(Casagrande et al. 2016, s. 1104) 

             𝑢𝑟 = γℎ = (
𝐹ℎ

τ𝑙
−

𝑔𝑙

2
)

ℎ

𝐾ℎτ𝑙
,                                                                                                            (23) 

missä 𝛾 on seinän kiertymä, ℎ seinän korkeus, 𝐹 seinän yläpäähän kohdistuva vaaka-

voima, 𝑔 pystykuorma, 𝑙 seinän leveys, 𝜏 seinätyypistä johtuva kerroin ja 𝐾ℎ vetoliitoksen 

jäykkyys, joka saadaan määritettyä luvun 3.5.4 kaavasta (37). CLT-seinällä kerroin 𝜏 =

 0,90–0,95 ja rankarakenteisella seinällä 𝜏 = 1 (Sustersic & Dujic 2012, s. 3; Casagrande 

et al. 2016, s. 1104). Kaavan (23) siirtymässä seinä oletetaan jäykäksi kappaleeksi. Ta-

pauksessa, jossa seinään ei kohdistu nostevoimaa, seinä ei kierry, jolloin 𝑢𝑟 = 0 (Casa-

grande et al. 2016, s. 1104; Kotrbaty 2020, s. 17). Toisin sanoen vaakakuorman aiheut-

tama kaatava momentti on pienempi kuin pystykuorman synnyttämä stabiloiva momentti. 

Toisaalta, jos seinään kohdistuu nostevoimaa eli seinän päähän syntyy vetoa, kokonais-

siirtymä ei ole ainoastaan riippuvainen vaakakuormasta vaan myös pystykuormasta ja 

vetoliitoksen jäykkyydestä (Kotrbaty 2020, s. 16), kuten kaavassa (23) on esitetty. Sei-

nän kiertymästä aiheutuvassa vaakasiirtymässä vaaka- ja pystykuormien suuruus on 

riippuvainen välipohjan jäykkyyden oletuksesta. 
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Seinän liukumisesta aiheutuva vaakasiirtymä 𝑢𝑡, kun seinä oletetaan jäykäksi kappa-

leeksi, saadaan laskettua kaavasta (Casagrande et al. 2016, s. 1104) 

             𝑢𝑡 =
𝐹

𝑛𝑐𝐾𝑐,𝑡𝑜𝑡
,                                                                                                                              (24) 

missä 𝑛𝑐 on päällekkäisten tilaelementtien välisten leikkausliitosten lukumäärä ja 𝐾𝑐,𝑡𝑜𝑡 

yhden leikkausliitoksen kokonaisjäykkyys, joka on esitetty luvun 3.5.4 kaavassa (37). 

Kaavassa (24) ei ole huomioitu kitkan vaikutusta, jolloin siirtymä 𝑢𝑡 ei ole riippuvainen 

pystykuormasta.  

Tutkimuksesta (Casagrande et al. 2016, s. 1102) ilmenee, että tutkimuksen (Conte et al. 

2011) mukaan yksinkertaistetussa lähestymistavassa seinän taivutuksesta aiheutuva 

siirtymä 𝑢𝑏 voidaan jättää huomioimatta, sillä sen vaikutus on pieni verrattuna muihin 

siirtymätekijöihin, koska taipumista ei pääse kunnolla syntymään seinän kiinnittyessä 

joustavasti alapinnastaan. Taipumisesta aiheutuva siirtymä olisi merkittävämpi, jos seinä 

olisi jäykästi tuettu alapinnastaan, kuten alimman kerroksen seinän liittyminen perustuk-

siin. Taipumisesta aiheutuva vaakasiirtymä CLT-seinälle voidaan tarvittaessa määrittää 

kaavasta (Shahnewaz et al. 2018) 

             𝑢𝑏,𝐶𝐿𝑇 =
𝐹ℎ3

3(𝐸𝐼)𝑒𝑓
,                                                                                                                       (25) 

missä (𝐸𝐼)𝑒𝑓 on tehollinen taivutusjäykkyys, joka voidaan määrittää seinän netto- tai 

bruttopoikkileikkaussuureiden avulla. Nettopoikkileikkauksessa huomioidaan CLT-levyn 

ne kerrokset, joissa syysuunta on ulkoisten kuormien suuntainen. Bruttopoikkileikkauk-

sessa levyn poikkileikkaus homogenisoidaan lamellikerrosten kimmokertoimien suh-

teessa samaksi materiaaliksi, jolloin kuormituksen suunta ja poikittaisten kerrosten vai-

kutus jäykkyysominaisuuksiin voidaan huomioida esimerkiksi komposiittikertoimilla. 

(Luntta 2013, s. 61) Komposiittikerroinmenetelmä on esitetty saksalaisessa tutkimuk-

sessa (Blass & Fellmoser 2004). 

Seinän leikkausmuodonmuutoksen synnyttämä vaakasiirtymä eli leikkaussiirtymä saa-

daan määritettyä kaavasta (Casagrande et al. 2016, s. 1104)  

             𝑢𝑠 = ξℎ =
𝐹ℎ

𝐺𝑡𝑙
,                                                                                                                                      (26) 

missä 𝜉 on seinän liukuma, 𝐺 levyn liukumoduuli, jonka arvona voidaan käyttää 𝐺 =

𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛 (Luntta 2013, s. 61; Laakkonen 2016, s. 28), ja 𝑡 levyn paksuus. Puolestaan Ti-

moshenko-palkkiteorian mukaan esitetty seinän leikkaussiirtymä vastaa kaavaa (26), 

mutta Timoshenko-palkkiteoriassa seinän leikkaussiirtymän suuruus on 6/5 suurempi 
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kuin kaava (26) (Laakkonen 2016, s. 27). Siirtymäkerroin 6/5 on johdettu suorakaide-

poikkileikkaukselle Junttilan (2015, s. 18) diplomityössä. Jos seinä koostuu useammasta 

peräkkäisestä elementistä, liitosten jäykkyys jokaisen yksittäisen elementin välillä täytyy 

ottaa huomioon leikkaussiirtymässä 𝑢𝑠 (Kotrbaty 2020, s. 17).  

Muita seinän vaakasiirtymämenetelmiä on esitetty Hummelin et al. (2016), Wallner-No-

vakin et al. (2013), Gavricin et al. (2015) ja Flatscherin & Schickhoferin (2016) tutkimuk-

sissa, joita on vertailtu Lukacsin et al. (2019) CLT-leikkausseinän kapasiteetti- ja jäyk-

kyyden määrityksen tutkimuksessa. Tutkimuksessa (Lukacs et al. 2019, s. 145) esitetty-

jen vaakasiirtymämenetelmien tulokset kuormitus-muodonmuutoskäyttäytymisestä ker-

tovat, että menetelmät antavat samanlaisia tuloksia ja siksi ovat melko vertailukelpoisia 

keskenään. Tällöin ei ole suurtakaan merkitystä, mitä menetelmää hyödyntää seinän 

vaakasiirtymän määrityksessä. Kuvassa 30 on esitetty vaakasiirtymän suuruuteen vai-

kuttavien tekijöiden osuudet seinän kokonaisvaakasiirtymästä eri menetelmillä.  

 

Kuva 30. Vaakasiirtymän suuruuteen vaikuttavien tekijöiden osuudet kokonaisvaa-
kasiirtymästä eri menetelmillä, suomennettu lähteestä (Lukacs et al. 2019, s. 146). 

Kuvasta 30 nähdään, että suurin osa jäykistävän CLT-seinän jäykkyydestä riippuu liitos-

ten jäykkyydestä, sillä menetelmien kokonaisvaakasiirtymistä suurin osuus muodostuu 

liitoksista riippuvasta seinän kiertymisestä ja liukumisesta. Kuvasta 30 myös nähdään, 

että kaikissa muissa menetelmissä on huomioitu CLT-seinän taipuminen paitsi Casa-

granden et al. (2016) menetelmässä, vaikka taivutuksen osuus on kokonaisvaakasiirty-

mään nähden hyvin pieni.  
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Kuitenkin Lukacsin et al. (2019, s. 146) mukaan jos liitosjärjestelmää (kuva 29) muute-

taan, vaakasiirtymään vaikuttavien tekijöiden osuudet muuttuvat merkittävästi (kuva 30), 

mikä osoittaa sen, että mallit ovat herkkiä leikkausliitosten pysty- ja vaakajäykkyydelle. 

On siis syytä huomata, että vaakasiirtymämenetelmät kuvaavat vain yhtä seinäpaneelia 

ja sen liitoksia (kuva 29), jolloin Lukacsin et al. (2019) tutkimuksessa saadut tulokset 

(kuva 30) eivät täysin kuvasta todellista rakennetta. Esimerkiksi, jos seinän pituutta kas-

vatetaan, kiertymisen osuus kokonaisvaakasiirtymästä pienenee merkittävästi. Nyt tar-

kasteltavan seinän korkeus-leveyssuhde on 1 (kuva 29).  

Rankarakenteisen seinän vaakasiirtymän määrittämisessä täytyy vielä huomioida ran-

karungon ja levytyksen välinen vaakasiirtymä, joka saadaan laskettua kaavasta (Casa-

grande et al. 2016, s. 1103) 

             𝑢𝑠ℎ =
𝐹𝜆(𝛼)𝑠𝑐

𝐾𝑠𝑒𝑟𝑙𝑛𝑏𝑠
,                                                                                                                           (27) 

missä 𝑠𝑐 on liitinjako, 𝐾𝑠𝑒𝑟 puikkoliittimen siirtymäkerroin (taulukko 1) ja 𝑛𝑏𝑠 seinän jäy-

kistävien puolien lukumäärä, jossa 𝑛𝑏𝑠 ∈ [1; 2]. Lisäksi 𝜆(𝛼) on muotofunktio, joka riippuu 

geometrisesta parametrista 𝛼, jossa (Casagrande et al. 2016, s. 1103) 

             𝛼 =
ℎ

𝑏
,                                                                                                                                            (28) 

missä ℎ on seinän korkeus ja 𝑏 seinäosan leveys. Muotofunktio saadaan määritettyä 

kaavasta (Casagrande et al. 2016, s. 1103) 

             𝜆(𝛼) = 0,81 + 1,85𝛼.                                                                                                                (29) 

Kaava (27) huomioi seinän useamman levytyksen rankarunkoisessa seinässä, jossa sei-

näosan leveys on sama kaikilla seinän osilla. Lisäksi kaava (27) olettaa, että käytössä 

on samanlaiset puikkoliittimet ja liitinjako on vakio. Luonnollisesti massiivipuisessa sei-

nässä ei oteta huomioon siirtymää 𝑢𝑠ℎ, sillä rankarungon ja levytyksen välistä liitosta ei 

ole. 

Suomalaisessa ohjeistuksessa RIL (RIL 205-1-2017, s. 160) on esittänyt rankarakentei-

sen seinän vaakasiirtymäksi 

             𝑢𝑡𝑜𝑡,𝐿𝑇𝐹 =
𝐹

𝐾𝑖
,                                                                                                                                         (30) 

missä 𝐾𝑖 on yksittäisen levyn jäykkyyskerroin. Levyn jäykkyyskerroin rankarakenteisessa 

seinäelementissä määritetään kaavasta (RIL 205-1-2017, s. 159) 
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             𝐾𝑖 =
1

β𝑖
𝑠𝑖ℎ𝑖

2

𝐾𝑠𝑒𝑟,𝑖𝑏𝑖
3 +

ℎ𝑖
𝑏𝑖𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑖𝑡𝑖

,                                                                                                       (31) 

missä 𝛽𝑖 on kiinnitystapakerroin (liite D), 𝑠𝑖 liitinjako, ℎ𝑖 levyn korkeus, 𝑏𝑖 levyn leveys, 𝑡𝑖 

levyn paksuus, 𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑖 levyn liukumoduuli ja 𝐾𝑠𝑒𝑟,𝑖 liittimen siirtymäkerroin, joka on esi-

tetty taulukossa 1. Levyn jäykkyyskertoimessa otetaan huomioon levyn kiinnitystapa. 

Kaava (31) huomioi seinän vaakasiirtymässä levyn leikkausmuodonmuutoksen ja levyn 

ja rankarungon välisen liitossiirtymän. Flankkumäen (2018, s. 45) mukaan kaavan (31) 

kiinnitystapakertoimet soveltuvat myös vaakasuuntaisiin levyjäykistystasoihin. 

RIL:n (RIL 205-1-2017) esittämä levyjäykisteen yleinen mitoitusmenetelmä on katta-

vampi kuin nykyisessä eurokoodi 5:ssa (SFS-EN 1995-1-1 2014) esitetty yksinkertais-

tettu analyysi, mutta levyn jäykkyyskertoimeen 𝐾𝑖 liittyvät kiinnitystapakertoimet rajoitta-

vat menetelmän käyttöä, sillä liitteen D mukaiset kiinnitystapakertoimet on rajattu kah-

deksaan kiinnitystapaan. Kaavan (31) kiinnitystapakertoimista ei selviä, huomioidaanko 

niissä kiinnittimien reunaetäisyyksiä, mikä aiheuttaa pienen virheen laskentaan. Kiinnit-

timien reunaetäisyyksiin liittyvä virhe on korjattu muun muassa Gyprocin käsikirjassa 

(2021), jossa reunaetäisyyksien vaikutus kertoimissa on huomioitu. Lisäksi RIL:n yleinen 

levyjäykisteen mitoitusmenetelmä ei huomioi levyjäykistystason rakennemallivalintaa, 

monimuotoisuutta, liittyviä rakenteita tai päällekkäisten levyjen vaikutusta (Flankkumäki 

2018, s. 18). Luntan (2013, s. 62) mukaan levysaumat joustavat todellisuudessa liitos-

pintaa vastaan kohtisuorassa suunnassa, jolloin kiinnitystapakertoimilla tehty laskenta 

saattaa antaa väärän käsityksen yksittäisestä levyn jäykkyydestä. Kaavan (31) käyttö 

edellyttääkin, että liitokseen kohdistuu pelkästään liitospinnan suuntainen leikkausvoima 

ja yksittäisen levyn kaikilla liitospinnoilla on sama jäykkyys (Luntta 2013, s. 62), joka 

vaatii samoja liittimiä ja vakioliitinjakoa. Lisäksi kaava (31) on luonteeltaan lineaarisesti 

kimmoisa, missä oletetaan rungon rakenneosat jäykiksi ja kiinnitykset toisiinsa nivelelli-

siksi, jolloin rakenneosien välisiä muodonmuutoksia ei esiinny (Flankkumäki 2018, s. 

45). 

Uudistuvassa eurokoodi 5:ssa (CEN/TC 250/SC 5 2021, s. 285–288) on esitetty kehitty-

neempi rankarakenteisen seinän vaakasiirtymä kuin nykyisessä RIL:n (RIL 205-1-2017) 

ohjeessa. Tässä uudistuvassa standardissa on yhtä lailla huomioitu levytyksen ja ranka-

rungon välinen liitossiirtymä, seinän kiertyminen, liukuminen ja leikkausmuodonmuutos, 

kuten edellä esitetyssä Casagranden et al. (2016) menetelmässä. Kuitenkin uudistu-

vassa eurokoodi 5:ssa (CEN/TC 250/SC 5 2021, s. 285–288) esitetyssä rankaseinän 

vaakasiirtymässä on lisäksi huomioitu rankarungon taipuminen ja alaohjauspuun syitä 

vastaan kohtisuoran suunnan painumisesta aiheutuva seinän vaakasiirtymä.  
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Seinän tasonsuuntainen jäykkyys vastustaa vaakasuuntaista voimaa. Jäykistävän sei-

nän jäykkyydellä on suuri merkitys jäykistysjärjestelmän kokonaistoiminnan kannalta, 

sillä seinän jäykkyys vaikuttaa välipohjalta siirtyvän leikkausrasituksen suuruuteen 

(Luntta 2013, s. 9). Luntan (2013, s. 82) mukaan liitossiirtymillä on merkittävä vaikutus 

seinän jäykkyyteen. Puukerrostaloissa kerrosten välillä käytettävien tärinäeristimien on 

havaittu vaikuttavan merkittävästi vaakasiirtymän suuruuteen. Näslund ja Johnsson 

(2014) ovat saaneet tutkimuksessaan tulokseksi, että rankarakenteisessa puukerrosta-

lossa vaakasiirtymä voi pudota jopa kolmasosaan, kun tärinäeristimet poistetaan raken-

nemallista.  

Seinäelementin kokonaisjäykkyys vaakasuunnassa muodostuu erilaisista tekijöistä mas-

siivipuisella ja rankarakenteisella seinällä. Tällöin massiivipuisen seinäelementin koko-

naisjäykkyys Casagranden et al. (2016) menetelmän mukaan voidaan laskea kaavasta  

             𝐾𝑡𝑜𝑡,𝐶𝐿𝑇 =
𝐹

𝑢𝑡𝑜𝑡
= 𝐹 (

1

𝐾𝑟
+

1

𝐾𝑡
+

1

𝐾𝑠
)

−1

,                                                                                (32) 

missä 𝐾𝑟, 𝐾𝑡 ja 𝐾𝑠 ovat seinän vaakasiirtymäkaavojen (23), (24) ja (26) mukaiset jäyk-

kyydet. Rankarakenteisen (LTF, engl. Light Timber Frame) seinäelementin kokonais-

jäykkyys voidaan puolestaan määrittää Casagranden et al. (2016) menetelmän mukaan 

kaavasta 

             𝐾𝑡𝑜𝑡,𝐿𝑇𝐹 =
𝐹

𝑢𝑡𝑜𝑡
= 𝐹 (

1

𝐾𝑟
+

1

𝐾𝑡
+

1

𝐾𝑠
+

1

𝐾𝑠ℎ
)

−1

,                                                                    (33) 

missä 𝐾𝑠ℎ on seinän vaakasiirtymäkaavan (27) mukainen jäykkyys. Seinän vaakasiirty-

mistä muodostuvat yksittäiset jäykkyyskomponentit voidaan mallintaa sarjaan kytket-

tyinä jousina (Kotrbaty 2020, s. 17) kuvan 31 mukaisesti. 

 

Kuva 31. Seinän kokonaisjäykkyys jousimallina. 

Edellä on tarkasteltu yksittäisen seinäelementin muodostamaa kokonaisvaakasiirtymää 

ja jäykkyyttä. Tarkemmassa analyysissa seinän kokonaisvaakasiirtymään ja jäykkyyteen 

vaikuttavat myös seinään liittyvät rakenteet, kuten tilaelementin kattorakenne, poikittai-

set seinät ja mahdolliset pystysuuntaiset levysaumat. Näitä tekijöitä kokonaisvaakasiir-

tymän muodostumiseen CLT-seinällä on tutkittu Shahnewazin (2018) väitöstyössä. 
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Rankarakenteisen seinäelementin jäykkyyden arvioinnissa tehdään haastateltavan (H9, 

haastattelu 26.11.2021) mukaan suuria yksinkertaistuksia, joilla saadaan helposti vir-

heitä aikaan. Rankaseinän levyjäykistyksen koostuessa ulko- ja sisäpinnan levytyksestä, 

jotka ovat levytyypiltään erilaiset, levytyksille annetaan prosentuaalisia jäykkyysosuuk-

sia, joita ei ole laskelmin todistettu (H9, haastattelu 26.11.2021). Seinälevyn jäykkyy-

dessä on huomioitava liittimien kapasiteetti, joka määrää seinälevyn jäykkyyden. Jäy-

kempi rakenne kerää enemmän kuormaa, jolloin seinän jäykkyyden virheellinen arviointi 

voi johtaa liittimien pettämiseen, vaikka itse seinälevy kestäisikin siihen kohdistuvan 

kuorman (H9, haastattelu 26.11.2021). Tällaisia prosentuaalisia osuuksia seinälevyille 

on esitetty RIL:n (RIL 205-1-2017, s. 158) ohjeessa. 

3.5.3 Painumat ja niiden merkitys 

Puurakenteille on ominaista sen rakennusrungon painuminen, joka johtuu yleensä saha-

tavaran kuivumiskutistumasta, kuormien aiheuttamasta kokokoonpuristumisesta ja puun 

virumisesta (Leivo 2015, s. 3). Kuivumiskutistumista tapahtuu erityisesti rungossa lap-

peellaan tai syrjällään olevalla sahatavaralla. Insinööripuutuotteissa, kuten CLT:ssä ja 

LVL:ssä, rakenteiden painumat ovat vähäisiä, mutta painumat tulee silti ottaa huomioon 

liitoksissa, varsinkin veto- ja puristusliitoksissa. Puun viruminen on voimakkainta vaaka-

suorassa lappeellaan olevassa puutavarassa, johon kohdistuu syitä vastaan kohtisuora 

puristus. Rankarunkoisessa tilaelementissä virumista voi myös tapahtua runkotolpissa 

syiden suunnassa, mutta se on hyvin vähäistä verrattuna syitä vastaan kohtisuoraan vi-

rumiseen. (Tolppanen et al. 2013, s. 42, 87–88) Painumat tulevat hyvin kriittisiksi varsin-

kin korkeammissa puukerrostaloissa (H10, haastattelu 7.12.2021). 

Pystykuorman aiheuttama kokoonpuristuma ∆𝑙 voidaan laskea statiikan ja lujuusopin pe-

ruskaavalla 

             ∆𝑙 =
𝐹𝐿

𝐸𝐴
,                                                                                                                                        (34) 

missä 𝐹 on puristava voima, 𝐿 kappaleen pituus, 𝐸 kappaleen kimmomoduuli ja 𝐴 kap-

paleen poikkileikkausala. Rakennusrungon pystysuoraa painumisen suuruutta on haas-

tava arvioida laskennallisesti (Tolppanen et al. 2013, s. 87). Suomessa rakennetuissa 

kohteissa, joissa välipohja sijaitsee seinien välissä, on mitattu välipohjassa 5–10 mm:n 

painumia (Leivo 2015, s. 8). Painumista tapahtuu eniten rakennuksen alimmissa kerrok-

sissa, mutta painuman vaikutukset kumuloituvat ylempiin kerroksiin. 

Tilaelementin osien asema toistensa suhteen vaikuttaa rakennusrungon painuman suu-

ruuteen, myös massiivipuutilaelementeissä. Kattoelementin sijaitessa seinäelementtien 
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päällä (kuva 8) pystysuuntaiset muodonmuutokset ovat suuremmat kuin tilanteessa, 

jossa kattoelementti sijaitsisi seinäelementtien kyljissä (Stora Enso 2016, s. 23). Stora 

Enson (2016, s. 23) mukaan poikittainen puu, jossa puun syysuunta on kohtisuorassa 

puristusta vastaan, kasvattaa rakennusrungon painumaa 1,2 mm kerrosta kohti, kun 

CLT-kattoelementti sijaitsee CLT-seinäelementtien päällä. Tällä on vaikutusta tilaele-

menttien välisten liitosten siirtymiin ja jäykkyyteen sekä rakennusrungon jäykkyyteen, 

sillä tilaelementtien väliset liitokset ovat kriittisiä jäykistämisessä. Siksi poikittaista puuta 

pitäisi välttää kuormaa vastaan kohtisuorassa suunnassa, sillä se voi vaikuttaa käyttöra-

jatilailmiöihin heikentävästi. 

Tilaelementtien välisten tärinäeristekumien kuormitettavuus vaihtelee kumityypistä riip-

puen välillä 0,005–3,0 N/mm2 (Leivo 2015, s. 13), joissa voi tapahtua painumaa ja joka 

on huomioitava erityisesti ankkurointiliitosten jäykkyyden määrittämisessä, sillä ankku-

rointiliitoksesta tulee raollinen liitos tärinäeristimen sijaitessa tilaelementtien välissä. Ti-

laelementtien välisiin tärinäeristimiin kohdistuvaan kuormitukseen vaikuttaa myös oletta-

mus jäykästä tai joustavasta rakenteesta (H7, haastattelu 19.11.2021). 

Tärinäeristimen muodonmuutos aiheutuu ensisijaisesti leikkausmuodonmuutoksesta ja 

normaalivoiman aiheuttamasta liittimien kokoonpuristumasta. Laskennassa on huomioi-

tava, että tärinäeristimen materiaaliominaisuudet eivät täysin kuvaa lineaarista kimmo-

teoriaa, vaan kimmokerroin riippuu eristimessä olevasta jännitystilasta ja eristimen muo-

dosta. (Junttila 2015, s. 14, 17) Esimerkiksi tärinäeristintyypin Sylomer SR110 kimmo-

kertoimen riippuvuus jännityksestä on esitetty kuvassa 32. 

 

Kuva 32. Sylomer SR110 -tärinäeristintyypin jännitystila-kimmomoduuli riippuvuus, 
suomennettu lähteestä (Getzner 2018). 
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Tärinäeristimien materiaaliominaisuudet on esitetty valmistajakohtaisesti. Tärinäeristi-

men käyttäytyminen rasituksen alaisena on ymmärrettävä, jotta eristintä voidaan riittä-

vällä tarkkuudella käyttää laskentamallissa (Junttila 2015, s. 17). 

Päällekkäisten tilaelementtien välissä sijaitsevat tärinäeristimet ja poikittainen puu riip-

puen tilaelementin rakennetavasta, josta mainittiin luvussa 2.3 ja kuvassa 8, kasvattavat 

teräslevyllisen liitoksen siirtymiä ja vähentävät siten rakennuksen kokonaisjäykkyyttä. 

Tällöin tilaelementtien välisessä raollisessa ja teräslevyllisessä liitoksessa on huomioi-

tava puurakenteiden ja tärinäeristimien mahdollinen painuminen. Siten teräslevyllisen lii-

toksen pystysuuntainen liitossiirtymä 𝑢𝑐 saadaan kaavasta 

             𝑢𝑐 =
𝐹

𝐾𝑐,𝑡𝑜𝑡
+ 𝑐,                                                                                                                            (35) 

missä 𝑐 on ylemmän tilaelementin puikkoliitinryhmässä olevan teräslevyn uritettujen rei-

kien välys eli reiän pystysuuntainen halkaisija. Reiän välys 𝑐 käsittää rakenteiden ja tä-

rinäeristimien painumisesta aiheutuvan pystysuuntaisen siirtymän.  

3.5.4 Liitosjäykkyys  

Rakenteen toiminnan kannalta on tärkeää, että voimat siirtyvät liitosten kautta raken-

teelta toiselle, jotta voimat saadaan välitettyä eteenpäin. Haastatteluissa nousi esiin lii-

tosten merkityksen tärkeys jäykistämisessä. Ankkurointiliitoksiin syntyvä vetorasitus ai-

heuttaa venymää kyseisiin liitoksiin, mikä aiheuttaa seinien kiertymistä. Tämä saattaa 

heikentää koko systeemin kokonaisjäykkyyttä. Lisäksi korkeammissa rakennuksissa lii-

tosvoimat kasvavat suuriksi ja tilaelementtien välisistä liitoksista voi tulla järeitä. Siten 

liitosjäykkyys on merkittävä tekijä rakennuksen jäykistämisessä. 

Liitokset ovat kriittisiä, sillä tilaelementtirakenteiden jäykkyydet riippuvat liitosten jäykkyy-

destä, jolloin myös liitosten joustavuudella on suuri vaikutus kuormien jakautumiseen ja 

rakennuksen muodonmuutoksiin. Puulevyjäykistyksessä liitosten aiheuttamat siirtymät 

ja joustavuus tulevat hallitseviksi riippumatta itse levyn jäykkyyden suuruudesta (H2, 

haastattelu 27.10.2021; H10, haastattelu 7.12.2021). Yleisesti rakennesuunnittelussa lii-

tos yksinkertaistetaan joko jäykäksi tai nivelelliseksi. Tilaelementtien välisten liitosten on 

oltava joustavia akustiikan takia, mutta tarpeeksi jäykkiä voimien siirtymisen kannalta 

(H1, haastattelu 26.10.2021; H2, haastattelu 27.10.2021; H5, haastattelu 11.11.2021; 

H6, haastattelu 16.11.2021). Tällöin tilaelementtien välisissä mekaanisissa liitoksissa 

kumpikaan yksinkertaistuksista ei esitä rakennemallin todenmukaista käyttäytymistä, 

sillä siirtymät on otettava huomioon liitoksissa, jolloin tarvitsee määrittää liitosjäykkyys. 
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Siten liitoksen todenmukaisempi käyttäytyminen kuvataan jousilla, joihin sisältyy siirty-

mää (H2, haastattelu 27.10.2021) ja joita usein myös hyödynnetään numeerisissa las-

kentamalleissa niiden yksinkertaisuuden ja helpon kalibroinnin vuoksi (Jönsson 2019, s. 

14). Liitoksen jäykkyyden on oltava riittävän suuri ja tarkkaan tunnettu, jotta liiallisilta 

muodonmuutoksilta vältytään, kun huomioidaan myös pitkäaikaisvaikutuksista aiheu-

tuva liitoksen löystyminen (Luntta 2013, s. 54). 

Nykyisessä eurokoodi 5:ssa (SFS-EN 1995-1-1, s. 50) ja RIL:n ohjeessa (RIL 205-1-

2017, s. 97) on esitetty puikkoliittimille siirtymäkertoimet 𝐾𝑠𝑒𝑟, joissa on huomioitu aino-

astaan liitettävän puun tiheys 𝜌𝑚, joka on 𝜌𝑚 = ρ𝑚𝑒𝑎𝑛, ja liittimen halkaisija 𝑑. Nämä 

siirtymäkertoimet on esitetty taulukossa 1, ja ne saadaan määritettyä käyttökuormilla 

leikkaustasoa ja liitintä kohti. Taulukon 1 mukainen siirtymäkerroin on määritetty kimmoi-

salla mallilla, jota on myös havainnollistettu puurakenteiden käsikirjassa ’Handbook 1: 

Timber Structures’ (Augustin 2008, s. 142). 

Taulukko 1. Puikkoliittimien siirtymäkertoimet 𝑲𝒔𝒆𝒓 (SFS-EN 1995-1-1, s. 50; RIL 

205-1-2017, s. 97). 

Liitintyyppi 𝐾𝑠𝑒𝑟 [N/mm] 

Ruuvit 
  

ρ𝑚
1,5𝑑

23
 

 

Naulat (puussa esiporattu reikä) 

Pultita 

Tappivaarnat 

Naulat (ilman esiporausta) 
ρ𝑚

1,5𝑑0,8

30
 

      a Reiän välys on lisättävä pulttiliitoksen siirtymään 

Nykyisen eurokoodi 5:n (SFS-EN 1995-1-1, s. 50) mukaan puikkoliittimen siirtymäkerroin 

taulukon 1 mukaisesti voidaan kertoa kahdella, jos kyseessä on puu-teräsliitos, sillä te-

räslevy on niin jäykkä, ettei siinä tapahdu siirtymää. Nykyinen ohjeistus siis huomioi ai-

noastaan liitoksen jäykkyyden yhden liittimen avulla, jolloin tilaelementtien välisissä lii-

toksissa olevien tärinäeristimien vaikutus ja liitinryhmät jäävät huomioimatta.  

Uudistuvassa eurokoodissa 5 (CEN/TC 250/SC 5 2021) on esitetty väliaineellisessa lii-

toksessa olevan yksittäisen ruuvin siirtymäkerroin käyttörajatilassa, joka saadaan lasket-

tua kaavasta (CEN/TC 250/SC 5 2021, s. 429) 

             𝐾𝑠𝑒𝑟,𝑚𝑒𝑎𝑛 = 0,22ρ𝑚
1,02−0,026𝑡𝑖𝑡1

0,075−0,0022𝑡𝑖𝑑1,24+0,047𝑡𝑖(1 + 1,1−𝑡𝑖) + 0,62𝑡𝑖,          (36) 

missä 𝑡1 on ruuvin tunkeumasyvyys puuosaan ja 𝑡𝑖 väliaineen eli tärinäeristimen pak-

suus. Kaavan (36) luonteesta voidaan nähdä, että kaava on johdettu empiiristen koetu-
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losten perusteella. Kaavan (36) mukaan ruuvit on kiinnitetty 90 asteen kulmassa liitos-

pintaan nähden, kuten kuvassa 33 on esitetty, jossa liitoksessa teräslevy on kiinnitetty 

ruuveilla puuosaan, joiden välissä sijaitsee tärinäeristin. 

 

Kuva 33. Väliaineellinen liitos, jossa 1) puuosa 2) tärinäeristin 3) teräslevy. Muo-
kattu lähteestä (CEN/TC 250/SC 5 2021, s. 430). 

Käytännön teräslevyliitoksessa tärinäeristinlevy sijaitsee myös ruuvin ja teräslevyn vä-

lissä, mikä on todennäköisesti yksinkertaistettu kaavassa (36) niin, että liitoksessa sijait-

sevien tärinäeristimien vaikutus on sijoitettu ja summattu kokonaan teräslevyn ja puu-

osan väliin. Väliaineellisen liitoksen siirtymäkerroin (kaava 36) olettaa, ettei väliaineker-

ros lisää liittimen kapasiteettia, jolloin haastateltavien (H2, haastattelu 27.10.2021, H4, 

haastattelu 3.11.2021; H6, haastattelu 16.11.2021; H8, haastattelu 21.3.2022) mukaan 

puikkoliittimen kapasiteettia on tarkasteltu olettamalla liitin ulokkeelliseksi. Saksalai-

sessa puurakenteiden liitoskapasiteettien tutkimuksessa (Blass & Laskewitz 2003, s. 1), 

johon myös uudistuvan eurokoodi 5:n (CEN/TC 250/SC 5 2021, s. 423–432) liitinkapa-

siteetit perustuvat, välikerrosta ei huomioida, jolloin tärinäeristintä ei ikään kuin olisi. Tä-

män puikkoliitosteorian mukaan haastateltavat määrittävät raollisen liitoksen liitinkapasi-

teetit. 

Tilaelementtien välisen mekaanisen liitoksen muodostuessa teräs- tai vanerilevystä lii-

tinryhmineen liitoksen kokonaisjäykkyys saadaan määritettyä kaavasta (Schickhofer & 

Ringhofer 2012, s. 51–52)  

             𝐾𝑐,𝑡𝑜𝑡 =
1

1
𝐾𝑠𝑒𝑟,1

+
1

𝐾𝑠𝑒𝑟,2

,                                                                                                                    (37) 

missä 𝐾𝑠𝑒𝑟,1 on levyliitoksen puikkoliitinryhmän jäykkyys osassa 1 ja 𝐾𝑠𝑒𝑟,2 levyliitoksen 

puikkoliitinryhmän jäykkyys osassa 2. Kuvassa 34 on havainnollistettu levyliitoksen puik-

koliitinryhmiä. 
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Kuva 34. Latta- ja kulmateräsliitososat ja niiden puikkoliitinryhmät (Laakkonen 
2016, s. 22). 

Liitoksessa teräsosa on huomattavasti jäykempi kuin liitettävät puuosat, jolloin liitoksen 

jäykkyyteen vaikuttaa puikkoliittimien määrä ja niiden jäykkyys (Laakkonen 2016, s. 21–

22). Tällöin tilaelementtien välisen teräslevyliitoksen puikkoliitinryhmän jäykkyys on 

             𝐾𝑠𝑒𝑟,𝑖 = 𝑛𝐾𝑠𝑒𝑟,𝑚𝑒𝑎𝑛,                                                                                                                    (38) 

missä 𝑛 on puikkoliittimien määrä. Nykyisellä eurokoodi 5:n (SFS-EN 1995-1-1) mukai-

sella ohjeistuksella voidaan määrittää tilaelementtien välisen vanerilevyliitoksen jäyk-

kyys, jolloin puikkoliitinryhmän jäykkyys saadaan kaavasta  

             𝐾𝑠𝑒𝑟,𝑖 = 𝑛𝐾𝑠𝑒𝑟 ,                                                                                                                              (39) 

missä 𝐾𝑠𝑒𝑟 on taulukon 1 mukainen puikkoliittimen siirtymäkerroin. Vanerilevyliitoksessa 

käytetään nimenomaan taulukon 1 mukaista liittimen siirtymäkerrointa, sillä haastatelta-

van (H6, haastattelu 16.11.2021) mukaan vanerilevyliitoksessa ei tarvita tärinäeristimiä 

liittimien välissä. Vanerilevyliitoksessa toisiinsa liitettävien puuosien keskimääräisten ti-

heyksien ρ𝑚,1 ja ρ𝑚,2 ollessa erisuuret taulukossa 1 keskimääräinen tiheys 𝜌𝑚 korvataan 

suureella (RIL 205-1-2017, s. 97) 

             ρ𝑚 = √ρ𝑚,1ρ𝑚,2.                                                                                                                                  (40) 

Tilaelementtien välisten liitosten jäykkyyden määrittämisen lisäksi joissain tilanteissa voi-

daan joutua huomioimaan myös tilaelementtien levysaumojen jäykkyys, jos jäykistävä 

vaaka- tai pystyelementti koostuu useammasta levystä. Liitosalueiden ollessa joustavia 

rakenteesta saadaan sitä jäykempi, mitä vähemmän saumakohtia rakenteiden välillä on. 

Luntan (2013) ja Laakkosen (2016) diplomitöissä on tarkasteltu levysaumojen jäykkyy-

den vaikutusta kuormien siirtymiseen. Jäykistävä massiivipuinen seinäelementti pysty-

tään usein toteuttamaan yhtenäisenä levynä, jolloin pystysuuntaisia levysaumoja ei ole. 

Rankarakenteisessa tilaelementissä sijaitsevien levysaumojen jäykkyys on huomioitu lu-

vun 3.5.2 kaavassa (31). 

Liitteessä B on vertailtu raollisen liitoksen jäykkyyttä eri tärinäeristinpaksuuksilla uudis-

tuvan eurokoodi 5:n (CEN/TC 250/SC 5 2021) mukaan. Kaavan (36) mukaan liitoksessa 
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vaikuttavat tärinäeristimet pienentävät liitoksen jäykkyyttä noin 47 %, kun tärinäeristimen 

paksuus on 6 mm ja noin 70 % tärinäeristimen paksuuden ollessa 12,5 mm. Tilaelement-

tien välinen liitoksen jäykkyys on siis hyvin riippuvainen tärinäeristimien vaikutuksesta, 

sillä liitosjäykkyys alenee puoleen tai jopa kolmasosaan kovasta liitoksesta tärinäeristi-

mien takia.  

Lisäksi liitteessä B on tehty vertailu nykyisen (SFS-EN 1995-1-1) sekä uudistuvan 

(CEN/TC 250/SC 5 2021) eurokoodi 5:n esittämien kaavojen välillä, missä teräslevyllisen 

liitoksen liitosjäykkyyttä on tarkasteltu ilman tärinäeristintä kaavojen vertailukelpoisuu-

den vuoksi. Tulokseksi saatiin, että nykyinen ohjeistus tuottaa noin 38 % suuremman 

liitosjäykkyyden kuin uudistuva ohjeistus. Ero on todella merkittävä, vaikka uudistuva 

ohjeistus huomioi myös ruuvin tunkeumasyvyyden puuosassa, johon vaikuttaa ruuvin 

pituus ja teräslevyn paksuus. Ruuvin tunkeumasyvyys ei kuitenkaan vaikuta liitosjäyk-

kyyden suuruuteen merkittävästi, joka voidaan havaita kaavan (36) herkkyysanalyysista, 

jolloin nykyisen ja uudistuvan eurokoodi 5:n esittämät siirtymäkerroinkaavat ovat vertai-

lukelpoisia. Nykyinen ohjeistus siis yliarvioi liitosjäykkyyttä, sillä se esittää yksinkertais-

tetumman tavan liitosjäykkyydestä. Tämä voi johtaa virheellisiin rakennuksen jäykistys-

laskelmiin, jolloin liitos voi pettää, kun liitoksen laskennallinen jäykkyys on todellisuutta 

suurempi. On kuitenkin huomioitava, että myös uudistuva ohjeistus voi aliarvioida liitok-

sen jäykkyyttä, mutta laskenta olisi tällöin varmemmalla puolella. 

3.5.5 Poikittaisten seinien vaikutus tilaelementin kokonaisjäyk-
kyyteen 

Analyyttiset menetelmät, joihin kuuluu käsin laskenta, ovat kaksiulotteisia malleja, jolloin 

mallit eivät huomioi rakennuksen kolmiulotteista käyttäytymistä. Tällöin vaakakuormaa 

vastaan kohtisuorassa olevat tilaelementin poikittaiset seinät jäävät huomioimatta raken-

nuksen varsinaisessa jäykistämisessä, mikä mahdollistaisi ankkurointiliitosten tarpeen 

vähentämisen. Rakennuksen geometriasta aiheutuvat vaikutukset, kuten jäykistävien 

seinien ankkuroiminen poikittaisseiniin, vaikuttavat suuresti kuorman jakautumiseen 

(Jönsson 2019, s. 17). Gavricin & Popovskin (2015) mukaan vaakakuormaa vastaan 

kohtisuorat seinät voivat toimia vetoliitoksen tavoin ja niillä on merkittävä vaikutus vaa-

kakuormituskestävyyteen ja muodonmuutoskykyyn varsinkin CLT-rakenteilla. Kun poi-

kittaisia seiniä hyödynnetään rakennuksen jäykistämisessä, voitaisiin haastateltavan 

(H6, haastattelu 16.11.2021) mukaan hyödyntää niin sanottua laatikkoanalogiaa. Kuiten-

kin on ehdotettu, että vaakakuormaa vastaan kohtisuorassa suunnassa olevia seiniä ei 

huomioida laskennassa (Gavric & Popovski 2015). Tällöin rakenteista voi tulla mahdolli-

sesti ylimitoitettuja, kun jäykistyksessä ja ankkuroinnissa ei huomioida vaakakuormaa 
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vastaan kohtisuorassa suunnassa olevia seiniä, jolloin niiden kapasiteetti jää hyödyntä-

mättä jäykistyksessä ja ankkuroinnissa (Laakkonen 2016).  

Jäykistävien seinien ankkuroimisen tarkoituksena poikittaisiin seiniin on estää tilaele-

mentin kohoaminen ja siten lisätä vakautta. Nosteen riski kasvaa jäykistävien seinien 

pituuden pienentyessä. (Jönsson 2019, s. 17) Tilaelementin ankkurointivoimaa voidaan 

pienentää poikittaisten seinien pystykuorman avulla, jos ankkurointi on hoidettu poikit-

taisten seinien välityksellä. Ruotsalaisessa plastisuusteoriaan perustuvassa menetel-

mässä (Girhammar & Källsner 2016a), joka on esitelty luvussa 3.4.3, poikittaisia seiniä 

hyödynnetään ankkurointivoimien vähentämiseksi. Tällöin tilaelementti toimii kokonai-

suudessaan jäykistävänä kotelorakenteena. Jos tilaelementin seinät eivät toimi tehok-

kaasti yhdessä, kotelorakenteen jäykkyys pienenee ja ankkurointivoimat yksittäisissä 

seinissä voivat kasvaa tavallista suuremmiksi. Tämä vaatii riittävän jäykän nurkkaliitok-

sen tilaelementillä, sillä sen jäykkyys vaikuttaa merkittävästi muun muassa tilaelement-

titornin toimintaan. Kuvassa 35 on havainnollistettu vaakavoiman siirtymistä poikittaisen 

ja jäykistävän seinän välillä. 

 

Kuva 35. Vaakavoiman siirtyminen poikittaisen ja jäykistävän seinän välillä (Jöns-
son 2019, s. 17). 

Kotrbatyn (2020, s. 32–39) diplomityössä vertailtiin 2D- ja 3D-FEM-mallien eroavaisuuk-

sia tilaelementtirakenteiselle puukerrostalolle. Kotrbatyn (2020, s. 35–37) tutkimuksessa 

6-kerroksisen tilaelementtirakenteisen puukerrostalon FEM-tarkastelussa 2D-mallissa 

kuorman siirtyminen leikkausseiniin ylemmissä kerroksissa on yliarvioitu ja vastaavasti 

alemmissa kerroksissa aliarvioitu verrattuna 3D-malliin. Kotrbatyn (2020, s. 37) mukaan 

tämä ero vaikuttaa myös kuorman jakautumiseen viereisissä leikkausseinissä. Lisäksi 

2D-mallin suhteellisen harva elementtiverkko vaatii huomattavaa yksinkertaistamista ti-

laelementtien välisissä liitoksissa, kun tilaelementit sijoitetaan poikittain kuorman suun-

taan nähden (Kotrbaty 2020, s. 37). Kuitenkin kokonaisuudessaan 2D- ja 3D-mallit an-

tavat samansuuntaisia arvoja vaakakuorman jakautumisesta, kun kuorma jakautuu leik-

kausseinille niiden jäykkyyksien suhteessa. Pienet erot mallien välillä syntyvät todennä-

köisesti tilaelementtirakenteiden jäykkyyksistä, joten molemmissa malleissa oikeat syöt-

töarvot ovat kriittisiä tulosten tarkkuuden kannalta. Siispä 3D-mallikaan ei välttämättä 
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anna tarkkaa kuorman jakautumista, sillä tilaelementtien mallinnus on kompleksista. 

(Kotrbaty 2020, s. 38) Tilaelementin jäykkyyteen vaikuttavat vaaka- ja pystyrakenteet 

sekä kaikkien tilaelementin sisäisten liitosten jäykkyydet. Käyttäytyminen voidaan ha-

vaita mallintamalla moduulit FEM:llä. Kuitenkin olisi hyödyllistä saada jäykkyys- ja kuor-

mansiirtotiedot todellisista kokeista, joita verrattaisiin FEM-tuloksiin. (Kotrbaty 2020, s. 

19) 

Jönssonin (2019) diplomityössä tutkittiin tilaelementtien sisäisten ja tilaelementtien välis-

ten liitosten vaikutusta tilaelementin stabiilisuuteen rakennejärjestelmässä. Tilaelemen-

tin kokonaisjäykkyys kasvoi lähes 40 % poikittaisten seinien takia, kun katto- ja lattiara-

kennetta ei sisällytetty tilaelementtirakenteeseen. Suurin tilaelementin jäykkyyden kasvu 

tuli lattia- ja kattorakenteen lisäyksestä, sillä tilaelementin jäykkyys kasvoi lähes 70 % 

lisää lattiarakenteen takia ja vielä yli 30 % kattorakenteen takia. (Jönsson 2019, s. 46) 

Diplomityössä (Jönsson 2019) havaittiin, että tilaelementin poikittaisilla seinillä oli mer-

kittävä vaikutus kuormien jakautumiseen, sillä kiertymä ja tason ulkopuoliset siirtymät 

leikkausseinissä lisääntyivät rakennuksen korkeuden kasvaessa. Tuulikuorman suun-

nasta ja mallista riippuen 17–40 % vaakakuormasta siirtyi poikittaisten seinien kautta 

(Jönsson 2019, s. 61). 

Gavricin & Popovskin (2015) tutkimuksessa, jossa testattiin 2-kerroksisen CLT-runkoi-

sen rakennuksen vaakakuormituskestävyyttä, kaikki suunnittelumallit ennustivat raken-

nuksen kiertymisen murtotilanteeksi, kun ei huomioitu vaakakuormaa vastaan kohtisuo-

ria seiniä. Puolestaan, kun vaakakuormaa vastaan kohtisuorat seinät otettiin huomioon 

laskennassa, liukumisesta tuli määräävä suunnitteluehto, sillä rakennuksen kaatumisen 

vastus kasvoi kohtisuorien seinien vuoksi. (Gavric & Popovski 2015, s. 9–11) 

FEM-laskennassa, jossa pystytään mallintamaan 3-ulotteisesti, voidaan huomioida 

myös vaakakuormaa vastaan poikittaiset seinät, kuten haastateltava (H8, haastattelu 

23.11.2021) hyödyntää rakennuksen jäykistämisessä. Tämä kuitenkin vaatii tilaelemen-

tin nurkkaliitosten voimien siirtämisen ymmärtämistä seinäelementiltä poikittaiselle sei-

nälle, mistä ei kuitenkaan haastateltavan (H7, haastattelu 19.11.2021) mukaan ole tutki-

mustietoa, kuinka se tapahtuu. Tämä saattaa olla osasyy sille, miksi poikittaisia seiniä ei 

hyödynnetä varsinaisessa jäykistämisessä, sillä tutkimustietoa nurkkaliitosten voimien 

siirtämiskyvystä ei ole. Tällöin nurkkaliitokset oletetaan usein nivellisiksi, jolloin poikittai-

set seinät eivät tuo lisäjäykkyyttä tuulen suuntaisille seinille (H1, haastattelu 25.4.2022). 

Lisäksi haastateltavan (H1, haastattelu 25.4.2022) mukaan tilaelementtien päätyseinissä 

on usein paljon aukkoja, jotka edelleen pienentävät jäykistysvaikutusta. Laakkosen 

(2016, s. 18) mukaan pystysaumojen jäykkyys vaikuttaa kotelomaisen rakenteen toimin-

taan ja kuormien siirtymiseen. Siten poikittaisten seinien hyödyntämistä rakennuksen 
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jäykistämisessä ja ankkuroinnissa tulisi tutkia niiden potentiaalisen hyödyn vuoksi, kuten 

luvussa 7.2 on esitetty.  

Haastateltavien (H2, haastattelu 27.10.2021; H5, haastattelu 11.11.2021) mukaan vaa-

kakuormaa vastaan poikittaisia seiniä ei hyödynnetä varsinaisessa jäykistämisessä, sillä 

niiden ajatellaan osallistuvan jäykistykseen vain vaakakuorman suunnassa. Kuitenkin 

poikittaiset seinät osallistuvat osaltaan itse tilaelementin jäykistämiseen rakennusvai-

heessa (H2, haastattelu 27.10.2021) esimerkiksi elementtinostojen vuoksi. 

3.6 Aukotuksen vaikutus levyjäykisteisessä seinässä 

Ovi- ja ikkuna-aukot seinissä kasvattavat ankkuroinnin tarvetta levyjäykistyksessä, sillä 

veto- ja puristuskuormien on välttämätöntä siirtyä seinäosien päätyjen kautta eteenpäin. 

Tämä rajoittaa ovien ja ikkunoiden sijoittamista, jolloin suuremmat ikkunat ja ovet sijoite-

taan päällekkäin (Thörnqvist 1998, s. 33). Siten aukkojen suuruudella ja sijainnilla on 

merkittävä vaikutus vaakakuormitetun seinän jäykkyyteen, sillä seinän jäykistyskapasi-

teetti pienenee aukotuksen kokonaispinta-alan kasvaessa.  

Aukotuksen vaikutus kuormien siirtymisessä voidaan huomioida joko yksinkertaistetulla 

tai tarkemmalla analyysilla, jolloin joko aukon kohdalla olevaa seinäosuutta ei huomioida 

kuormien siirtymisessä, mikä on myös eurokoodi 5:n (SFS-EN 1995-1-1) näkemys, tai 

koko seinä aukkoineen osallistuu kuormien välittämiseen. Yksinkertaistettua analyysia 

hyödynnetään varsinkin rankaseinässä, ja jälkimmäinen menetelmä soveltuu parhaiten 

massiivipuuseinälle, sillä se on rakenteeltaan yhtenäisempi ja saumattomampi kuin ran-

kaseinä. 

Rankarakenteisessa seinässä aukon kohta ei ole toimiva, jolloin aukon kohdalla oleva 

seinäosa ei siirrä voimia. Ovi- ja ikkuna-aukkojen vuoksi seinää on staattisesti pidettävä 

useampina yhteisvaikutteisina osalevyinä (Thörnqvist et al. 1998, s. 33). Tämä aiheuttaa 

ankkurointitarpeen lisäämisen, sillä jokainen seinäosa aukon molemmin puolin täytyy 

ankkuroida alempiin tilaelementteihin. Kuvassa 36 on esitetty voimien siirtyminen auko-

tetussa ja jäykistävässä seinässä, kun aukotettua seinäosaa ei huomioida kuormien siir-

tämisessä. Kuvan 36 mukaista tapausta voidaan kutsua yksinkertaistetuksi menetel-

mäksi, kun aukkojen pituiset seinäosat eivät osallistu kuormien siirtämiseen. 
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Kuva 36. Voimien siirtyminen aukotetussa ja jäykistävässä seinässä yksinkertaiste-
tussa menetelmässä, muokattu ja suomennettu lähteestä (Vessby 2011, s. 15). 

Massiivipuiset seinät ikkuna-aukon ylä- ja alapuolella voivat välittää ankkurointivoimat 

aukon ohitse. Tarkemmassa analyysissa huomioidaan seinän aukotuksien pinta-ala suh-

teessa seinän kokonaispinta-alaan. Tällöin CLT-seinän redusoitu jäykkyys 𝐾𝑡𝑜𝑡,𝐶𝐿𝑇,𝑟𝑒𝑑, 

kun huomioidaan myös aukkojen kohdalla olevat ehjät seinäosat, saadaan kaavasta 

(Dujic et al. 2007, s. 16; Shahnewaz et al. 2016; Shahnewaz 2018, s. 13) 

             𝐾𝑡𝑜𝑡,𝐶𝐿𝑇,𝑟𝑒𝑑 = 𝐾𝑡𝑜𝑡,𝐶𝐿𝑇

𝑟

2 − 𝑟
,                                                                                                           (41) 

missä 𝐾𝑡𝑜𝑡,𝐶𝐿𝑇 on kaavan (32) mukainen CLT-seinän kokonaisjäykkyys ilman aukotusta 

ja 𝑟 CLT-levyn pinta-alasuhde, joka saadaan kaavasta (Dujic et al. 2007, s. 6; Shah-

newaz et al. 2016; Shahnewaz 2018, s. 13) 

             𝑟 =
ℎ ∑ 𝑏𝑖

ℎ ∑ 𝑏𝑖 + ∑ 𝐴𝑖
,                                                                                                                       (42) 

missä ℎ on seinän korkeus, ∑ 𝑏𝑖 seinäelementin kokonaispituus pois lukien aukkojen pi-

tuudet ja ∑ 𝐴𝑖 aukkojen kokonaispinta-ala seinäelementissä. 

Kun massiivipuiselle aukotetulle seinälle hyödynnetään tarkempaa analyysia (kaava 41), 

seinää ei tarvitse ankkuroida alempiin rakenteisiin aukkojen vierestä (The CLT Hand-

book 2019, s. 119), jolloin ankkuroinnin tarve ja kustannukset vähenevät. Usein korke-

ammissa rakennuksissa tarkempaa analyysia olisi hyvä käyttää (Kaukojärvi 2021, s. 25). 

Tällöin levyissä on kuitenkin huolehdittava aukkojen ylä- ja alapuolelle jäävän puun riit-

tävyys aukkopalkeiksi, jolloin ne siirtävät välipohjilta tulevat kuormat viereisille ehjille sei-

näosuuksille tukireaktioiden kautta (Sorri 2017, s. 35). Joissain tapauksissa CLT-tilaele-

menttien aukotettuja seiniä ei haluta välttämättä ankkuroida jokaisen aukon vierestä, jol-
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loin CLT-seinän ajatellaan toimivan kehärakenteena (H8, haastattelu 23.11.2021). Täl-

löin kuitenkin on mietittävä, miten aukkojen nurkat tullaan toteuttamaan (H8, haastattelu 

23.11.2021). 

Haastatteluissa selvisi, että aukotetuissa seinissä voimat siirtyvät yksinkertaistetulla ta-

valla kuvan 36 mukaisesti sekä ranka- että massiivipuuseinillä. Usein oviaukko katkaisee 

levyn sen verran suuresti, että seinää tarkastellaan kahdessa osassa (H4, haastattelu 

3.11.2021), sillä myös aukon alapuolista seinäosuutta ei ole. Vaikka aukon ylä- ja ala-

puolista seinäosuutta ei huomioida myöskään massiivipuuseinissä, niiden osuuksien 

ajatellaan tuovan lisävarmuutta laskentaan (H2, haastattelu 27.10.2021). Yksinkertainen 

menetelmä kuitenkin aiheuttaa suuria nostevoimia aukotuksen katkaistaessa seinän ka-

peampiin osiin (Vessby 2011, s. 16), jolloin jokaisen seinäosan ankkurointi alempaan 

tilaelementtiin voi muodostua haasteelliseksi. Tämän vuoksi olisi syytä tutkia tarkemmin 

yksityiskohtaisemman analyysin käyttömahdollisuutta CLT-seinillä (kaava 41), mikä lu-

vussa 7.2 on esitetty. 

Kun aukotettu seinä suunnitellaan yksinkertaistetulla menetelmällä, seinään kohdistuva 

vaakavoima jakautuu levyjäykisteiden jäykkyyksien suhteessa. Tällöin yksittäisen levyn 

vaakavoima 𝐹𝑣,𝑖 määritetään kaavasta (RIL 205-1-2017, s. 160) 

             𝐹𝑣,𝑖 = (
𝐾𝑡𝑜𝑡,𝑖

∑ 𝐾𝑡𝑜𝑡,𝑖
) 𝐹𝑖,                                                                                                                    (43) 

missä 𝐹𝑖 on levyjonoa kuormittava vaakavoima, 𝐾𝑡𝑜𝑡,𝑖 yksittäisen levyn kokonaisjäykkyys 

riippuen seinärakenteesta, mitkä on määritetty luvussa 3.5.2, ja ∑ 𝐾𝑡𝑜𝑡,𝑖 levyjonossa ole-

vien levyjen kokonaisjäykkyyksien summa. 

3.7 Kitkan vaikutus liitospinnoilla 

Nykyisessä eurokoodi 5:ssa (SFS-EN 1995-1-1) tai RIL:n (RIL 205-1-2017) ohjeessa ei 

ole mainintaa kitkan hyödyntämisestä. Jäykistäviin seiniin syntyvä ankkurointivoima voi-

daan vähentää liitospinnoilla vaikuttavan kitkavoiman avulla. Liitoksissa tilaelementtien 

ja tärinäeristimien välinen kitka on mahdollista hyödyntää, varsinkin ei-jäykistävien sei-

nien vaakasuuntaisilla liitospinnoilla, jolloin rakennuksen kokonaisjäykkyyttä saadaan 

kasvatettua. Kitkaliitoksessa vaakasuuntaiset leikkausvoimat välittyvät kahden rakenne-

osan välisen kitkan avulla, jolloin huoneistojen väliset molemmat seinät voidaan huomi-

oida jäykistysjärjestelmässä (Junttila 2015, s. 35). Hyödyntämällä sekä kitka- että teräs- 

tai vaneriliitoksia on muistettava, että osa seinistä saattaa välittää leikkausvoimia aino-
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astaan kitkan välityksellä. Kitkan huomiointi jäykistyslaskennassa lisäisi liitoksen jäyk-

kyyttä ja vähentäisi leikkausliittimien tarvetta (Laakkonen 2016, s. 23). Kitkavoiman 

avulla voitaisiin vähentää kiinnitettäviä vaakavoimia 20–50 % (Vainio 2017, s. 2). 

Kahden rakenneosan väliseen saumaan kohdistuva pystykuorma 𝑁 voi muodostaa vaa-

kasuuntaisen kitkavoiman, jonka suuruus saadaan kaavasta 

             𝐹𝜇 = 𝜇𝑁,                                                                                                                                        (44) 

missä 𝜇 on rakenneosien välinen kitkakerroin, joka riippuu kontaktipintojen ominaisuuk-

sista. Uudistuvassa eurokoodissa 5 (CEN/TC 250/SC 5 N 2021, s. 212) on esitetty puu-

pintojen väliselle kitkakertoimelle arvoksi 0,25. Vainion (2017) diplomityössä tehtyjen las-

kelmien perusteella kitkakertoimien arvoiksi saatiin 0,13–0,49 puupintojen välille. Vai-

nion (2017, s. 76) tutkimustulosten perusteella liukukitkakertoimet pääsääntöisesti laski-

vat epälineaarisesti puristusjännitysten noustessa, kun koemateriaaleina käytettiin puu–

puuliitoksia. Tällöin kitkakertoimen määrittämisessä on otettava mahdollisimman suuri 

normaalivoima huomioon, jos kitkaa hyödynnetään vaakavoimia vähentävänä voimana 

(Vainio 2017, s. 81). Hummelin (2017) väitöstyössä tutkittiin muun muassa CLT-seinien 

ja tärinäeristimien välistä kitkakäyttäytymistä epälineaarisella jousimallilla, missä kokeel-

liset testit antoivat kitkakertoimen arvoksi parhaimmillaan 0,38. Hummel (2017, s. 92) 

havaitsi kantavuuden olevan merkittävästi aliarvioitu ilman kitkan huomioimista. 

Kitka voidaan hyödyntää liitospinnoilla silloin, kun liitosalue on puristettuna. Kitkaan pe-

rustuvan leikkausliitoksen kapasiteetti on suoraan verrannollinen liitoksessa vaikuttavan 

puristavan normaalivoiman suuruuteen. Kitkavoimien on pysyttävä lepokitkan alueella 

jäykistysjärjestelmän toiminnan takaamiseksi, jolloin liukumia ei pääse syntymään. (Junt-

tila 2015, s. 6, 41) Kitkaliitoksen toiminta on epälineaarista, kun tarkastellaan staattista 

jäykistystapausta, jossa liitospinnoilla vaikuttaa lepokitka. Liikkeen alkamista vastustava 

lepokitkakerroin on suurempi kuin liikettä vastustava liukukitkakerroin (Vainio 2017, s. 

29). Lepokitkarajan ylittyessä jäykistystilanne muuttuu dynaamiseksi, jolloin liikettä vas-

tustaa liukukitka. Kuitenkin Junttilan (2015, s. 41) mukaan liukukitka oletetaan nollaksi, 

joka on konservatiivinen oletus, koska pystykuormat jakautuvat tärinäeristimille epäta-

saisesti, jolloin liitokset eivät pienen kapasiteetin takia kykene välittämään vaakavoimia. 

Tällöin siis oletetaan, ettei liikettä vastustavaa kitkavoimaa ole rakenneosien liitospinto-

jen liukuessa. Toinen konservatiivinen oletus on käyttää staattisessa jäykistystilanteessa 

lepokitkakertoimen sijaan liukukitkakerrointa, jolloin kitkaliitoksen epälineaarisuus hä-

viää (Junttila 2015, s. 41). Kuitenkaan kyseinen liitos ei yksinään estä rakenteen liuku-

mista liukukitkakerrointa käytettäessä, joten liitoksessa täytyy aina olla jokin ensisijainen 
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leikkausvoiman vastaanottava liitososa, kuten teräslevy. Tällöin kitka toimii pelkästään 

lisätekijänä liitoksen jäykkyydessä ja leikkausvoimien välittäjänä. (Junttila 2015, s. 41) 

Liitospintojen kitkan suuruuteen vaikuttavat monet samanaikaiset tekijät, kuten puun 

kosteuspitoisuus, syiden suunta liukusuuntaan nähden ja normaalivoiman aiheuttama 

puristusjännitys kontaktipintaan (Vainio 2017, s. 31). Vainion (2017, s. 81) mukaan sel-

keää ja yksiselitteistä ohjeistusta kitkakertoimelle voi olla vaikeaa laatia, sillä kitkakertoi-

mien arvoihin vaikuttavat yhtäaikaisesti monet eri tekijät. Junttilan (2015, s. 28–32) dip-

lomityön esimerkissä tarkasteltiin kosteusmuodonmuutoksen merkitystä kitkaliitoksessa. 

Esimerkki osoitti sen, että kosteuden vaikutusta kitkaliitoksessa on arvioitava tapauskoh-

taisesti ja kosteudella voi olla merkittävä vaikutus kitkaliitoksessa vaikuttavaan leikkaus-

voimaan. Vainion (2017, s. 81) mukaan kitkakertoimien arvot kasvavat puun kosteuspi-

toisuuden lähestyessä sen kyllästymispistettä. Tällöin rakenteiden käyttöluokka on myös 

huomioitava kitkakertoimen arvoa määrittäessä (Vainio 2017, s. 81). Lisäksi Junttilan 

(2015, s. 36–37) työssä esitettyjen kitkakertoimien sahatun tai höylätyn puun ja eristin-

materiaalin välillä voidaan todeta, että kitkapinnan kosteudella on suurempi merkitys kuin 

sillä, onko puu höylä- vai sahapintainen. Lisäksi syitä vastaan kohtisuorat pinnat ovat 

karkeampia, jolloin kitkakerroin on suurempi (Vainio 2017, s. 76). 

Tilaelementtien ja tärinäeristimen välisen kitkan huomioiminen vähentää teräsosien tar-

vetta ja samalla parantaa rakennuksen ääneneristävyyttä. Ääneneristysvaatimukset ja 

teräsosat aiheuttavat lisäkustannuksia puurakentamisessa. Kustannustehokkuuden 

kannalta olisi edullisempaa, jos jäykistämisessä pystyttäisiin hyödyntämään myös raken-

neosien välinen kitka, kuten esimerkiksi betonielementtitaloissa hyödynnetään.  Kuiten-

kin kitkan hyödyntäminen puurakentamisessa on haasteellista puukerrostalojen kevey-

den ja siten pienen pystykuorman takia, mikä pienentää kitkaliitosten kapasiteettia. 

(Junttila 2015, s. 1–2, 4) 

Kuvassa 37 on esitetty kitkaliitoksen käyttömahdollisuudet tuulen maastoluokan ja puu-

kerrostalon korkeuden mukaan. Käyttömahdollisuuksissa on oletettu välipohjan toimivan 

yhtenäisenä kokonaisuutena ja elementtien pystysaumoissa olevan teräksiset liitososat. 

 

Kuva 37. Kitkaliitoksen soveltuvuus tuulen maastoluokan ja rakennuskorkeuden 
mukaan (Junttila 2015, s. 75). 



71 
 

Kuvan 37 mukaan kitkaliitos soveltuu maastoluokkien I – III mukaisiin eri korkuisiin ra-

kennuksiin. Kuitenkin Junttilan (2015, s. 75) mukaan siirtymät kasvavat suuriksi maasto-

luokissa I–III, vaikka kitkaliitokset kykenisivät välittämään vaakavoiman tapauksissa, 

joissa teräsosat puuttuvat vaakaliitoksista. Suurilla tuulikuormilla kitkaliitoksen toiminta 

on epävarmaa, joten maastoluokassa 0 pelkän kitkaliitoksen käyttö ei sovellu. Kitkaliitos 

toimii sitä paremmin, mitä matalampi rakennus on. Junttilan (2015, s. 75) testitulosten 

perusteella kitkaliitos pettää hauraasti, joten tämän perusteella tilaelementtien välillä olisi 

hyvä olla tarpeeksi teräsosia, jotta murtumistavasta saataisiin sitkeä. 

Kitkalla voi olla suuri vaikutus liitosten jäykkyyteen ja kapasiteettiin. Kitkaliitoksissa väli-

pohjan olettaminen jäykäksi tasoksi voi johtaa epävarmalla puolella oleviin tuloksiin, sillä 

jännityserot liittimien välillä voivat aiheuttaa yhden seinälinjan kitkavoiman ylittymisen ja 

koko rakenteen pettämisen (Junttila 2015, s. 77). 

Haastateltavista suunnittelijoista 50 % hyödyntää kitkan vaikutuksen jäykistyslasken-

nassa. Muut suunnittelijat kokevat kitkan lisävarmuutta tuovana tekijänä. Kitkan huomi-

oiminen on haastavaa, jos seinän päähän syntyy vaakakuorman aiheuttamana pienikin 

vetorasitus, jolloin kitkan vaikutus häviää vedetyltä osalta (H1, haastattelu 26.10.2021). 

Seinän pitäisi olla siis kokonaan puristettuna, jotta kitka voitaisiin ottaa huomioon. Tällöin 

kuitenkaan liitosten kapasiteettia tai jäykkyyttä ei pitäisi huomioida lainkaan. (H1, haas-

tattelu 26.10.2021) Haastateltavan (H2, haastattelu 27.10.2021) mukaan tärinäeristys-

kumien kitkakertoimista ei ole luotettavaa tutkimustietoa saatavilla, joten kitkan oletetaan 

olevan nolla rakennuksessa, vaikka todellisuudessa kyseisillä kumeilla on suuri kitka. 

Tärinäeristimien suuri kitka voisi pitää tilaelementtikerrostalon pystyssä ilman kaatumista 

(H2, haastattelu 27.10.2021). Kitkaa voidaan esimerkiksi hyödyntää käyttörajatilamitoi-

tuksessa, mutta mitä suuremmista riskeistä on kyse, sitä vähemmän kitka otetaan huo-

mioon, sillä kitka on kuitenkin epävarma tekijä (H3, haastattelu 2.11.2021).  

Tilaelementtikohteissa ei välttämättä tarvittaisi teräslevykiinnikkeitä ollenkaan, jolloin ra-

kennus pysyisi pystyssä pelkästään kitkan avulla. Kuitenkin vielä tällä hetkellä voimat 

välitetään teräs- tai vanerilevyjen kautta, sillä tärinäeristimien välistä kitkakäyttäytymistä 

ei vielä täysin tunneta. Esimerkiksi ei vielä tiedetä, millaiset kitkaominaisuudet tärinäeris-

timellä on pitkällä aikavälillä ja miten nämä ominaisuudet muuttuvat. (H4, haastattelu 

3.11.2021) Edellä esitetyn mukaisesti kitkan huomiointiin ei siis ole yleispätevää ohjeis-

tusta, mutta sen sisältämän suuren potentiaalisen hyödyn vuoksi asiaa olisi syytä tutkia, 

kuten luvussa 7.2 on esitetty. 
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Kitka voidaan huomioida silloin, kun rakennuksen stabiiliuskuormat ovat pienimmillään, 

jolloin puristuskuormien vaikutus täytyy tarkastella kuormitustapauskohtaisesti. Tilaele-

menttien välissä olevien tärinäeristimien kitkaominaisuuksia voitaisiin pitää kitkan käytön 

ylärajaa rajoittavana tekijänä, jolloin rakennuksessa ei voitaisi hyödyntää enempää kit-

kavoimaa kuin tärinäeristimet pystyvät välittämään. (H10, haastattelu 7.12.2021) Kiriste-

tyt vetotangot pystyvät teoriassa lisäämään tärinäeristimien puristusta ja siten kitkaliitok-

sen kapasiteettia. Tällöin tankojen löystyminen on otettava huomioon pitkällä aikavälillä. 

(Junttila 2015, s. 2, 19) 
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4. MITOITUSMENETELMÄT  

4.1 Käsinlaskumenetelmät ja numeeriset menetelmät lasken-
nassa 

Laskennallisiin tarkasteluihin liittyy aina yksinkertaistuksia menetelmästä riippumatta. 

Avaintekijä onkin, kuinka tarkasti pystytään mallintamaan rakenteen todellinen käyttäy-

tyminen. Siihen vaikuttavat olennaisesti lähtötietojen tarkkuus ja rakenteen lujuusopilli-

sen toiminnan ymmärtäminen. Tilaelementtirakenteisessa puukerrostalossa kriittisiksi 

tekijöiksi muodostuvat rakennemallin ulotteisuus (2D vai 3D), rakenteiden ja liitoksien 

jäykkyyksien määrittäminen sekä tehtyjen oletuksien vaikutukset. Kuvassa 38 on esitetty 

haastatteluissa esiin tulleiden menetelmien jakauma, josta nähdään, että haastatelta-

vista 56 % tekevät jäykistyslaskennan tilaelementtirakenteisille puukerrostaloille käsin-

laskennalla hyödyntäen Exceliä ja Mathcadia, ja 44 % haastateltavista käyttävät lasken-

nassaan FEM:ään perustuvia numeerisia menetelmiä. 

 

Kuva 38. Haastateltavien jakauma käsinlaskumenetelmissä ja numeerisissa mene-
telmissä. 

Osa haastateltavista ei käytä lainkaan numeerisia menetelmiä osaamisen puutteen ta-

kia, jota kuva 38 havainnollistaa. Puolestaan numeerisin menetelmin laskevat haastatel-

tavat kokevat käsin laskennan työlääksi ja haastavaksi kuormien jakautumisen kannalta 

ja siten epätarkaksi verrattuna FEM-laskentaan, jolloin heidän mielestään FEM-pohjai-

nen laskenta nopeuttaa suunnittelua ja antaa tarkempia tuloksia. Lisäksi osa numeerisia 

menetelmiä käyttävistä haastateltavista kokee käsinlaskumenetelmien pohjautuvan liian 

karkeisiin yksinkertaistuksiin, jolloin laskennasta voidaan saada epävarmoja ja aliarvioi-

tuja tuloksia.  
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Käsinlaskumenetelmissä haastateltavien laskentapohjat perustuvat nykyiseen euro-

koodi 5:een (SFS-EN 1995-1-1) ja RIL:n (RIL 205-1-2017) ohjeistukseen, joiden avulla 

on suoritettu jäykistävien levyseinien jäykkyys- ja kapasiteettilaskenta. Lisäksi täyden-

nyslaskentaa on suoritettu Mathcadin avulla muun muassa liitosmitoituksessa. Myös kä-

sinlaskennan apuna osa haastateltavista hyödyntää Puuinfon (2020c) levyjäykisteen mi-

toitusohjelmaa.  

Käsikaavoissa rakenteen toiminta oletetaan yleensä lineaariseksi, ja käytössä olevat kä-

sikaavat ja yksinkertaistukset perustuvat empiiriseen tutkimukseen ja olemassa olevien 

rakennuskohteiden toimintaan. Junttilan (2015, s. 52) mukaan todellinen rakenne on kui-

tenkin monimutkainen kokonaisuus, joten rakennemallissa tehtyjen oletusten selvittämi-

nen vaatii empiirisiä koetuloksia. Tämän myötä helppokäyttöisten laskentapohjien teke-

minen olisi mahdollista, kun muuttuja pystyttäisiin valitsemaan paremmin ja nykyisiä kä-

sinlaskentamenetelmiä kehitettäisiin vastaamaan paremmin rakenteiden todellista toi-

mintaa. (Junttila 2015, s. 50, 52). Haastateltavan (H9, haastattelu 26.11.2021) mukaan 

käsin tehdyssä laskennassa merkityksellistä on se, kuinka yksinkertainen rakennemalli 

pystytään luomaan rakennuksen rungosta. Jönssonin (2019, s. 6) mukaan yksinkertaiset 

analyyttiset laskentamallit ovat tehottomia kolmiulotteisen rakenteellisen käyttäytymisen 

tarkastelussa, jota selittää se, että Jönssonin (2019, s. 46) diplomityössä numeerisella 

menetelmällä saatiin tilaelementin jäykkyyttä kasvatettua 30 % verrattuna analyyttisiin 

menetelmiin.  

Numeerisia menetelmiä käyttävät haastateltavat hyödyntävät myös jonkin verran erilai-

sia laskentapohjia, joilla he tehostavat FEM-ohjelmien laskentaa. Esimerkiksi liitosjäyk-

kyys on määritettävä etukäteen, jotta saadaan FEM-mallissa jousille oikeanlainen jäyk-

kyys. Siten on ymmärrettävä, että FEM-tulosten tarkkuus riippuu siihen syötettävien läh-

tötietojen oikeellisuudesta, jolloin FEM-mallillakin on mahdollisuus tuottaa vääriä tulok-

sia. Lähtökohtaisesti FEM-laskennassa tiheämmällä elementtiverkolla saadaan tarkem-

pia tuloksia, mutta vastaavasti se aiheuttaa usein raskaita laskentamalleja ja pitkiä las-

kenta-aikoja. Tämän vuoksi FEM-mallista on parempi tehdä mahdollisimman yksinker-

tainen. Haastateltavista noin 91 % kokee käsinlaskennalla olevan vielä paikkansa muun 

muassa ehdotussuunnittelussa ja laskelmien tarkistamisessa tulosten oikeellisuuden 

varmistamiseksi. 

Numeerisissa menetelmissä pystytään kuormien jakautuminen rakennuksessa määrittä-

mään rakenteiden jäykkyyksien suhteessa (H4, haastattelu 3.11.2021), jolloin FEM-las-

kennassa pystytään huomioimaan rakenteiden osittain jäykkä käyttäytyminen, joka ku-

vastaa parhaiten rakenteiden todellista käyttäytymistä. Kotrbatyn (2020, s. 43) tutkimus-

tulosten perusteella todettiin, että 2D-FEM-malli, joka kuvastaa paremmin yksinkertaisia 
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menetelmiä kuin 3D-FEM-malli, sopii hyvin tilaelementtirakenteisen puukerrostalon jäy-

kistyslaskentaan suunnittelun esivaiheessa. Tällöin kaksiulotteisessa FEM-laskennassa 

tärkeinä oletuksina ovat muun muassa ne, että huomioidaan vain tasonsuuntaiset jänni-

tykset eikä tasosta poispäin olevia jännityksiä, toimitaan kimmoisalla muodonmuutosalu-

eella ja käytetään lineaarista analyysia sekä puulla on ortotrooppiset materiaaliominai-

suudet (Kotrbaty 2020, s. 25). CLT-levyjen mallintaminen 3D-solidielementeillä on ylei-

sesti hyväksytty menetelmä tutkijoiden keskuudessa. Kolmiulotteisessa mallissa CLT-

levyjen yksittäiset lamellikerrokset mallinnetaan ortotrooppisilla materiaaliparametreilla. 

Kuitenkin usein levyrakenteiden suunnittelu tehdään 3D-elementtien sijaan 2D-kuoriele-

menteillä, jolloin CLT-levyjen ei ajatella koostuvan useista erillisistä lamellikerroksista, 

vaan yhdestä homogenisoidusta levystä. (Luntta 2013, s. 84–85, 88)  

FEM-malli on yleensä epälineaarinen johtuen liitosten epälineaarisesta käyttäytymisestä 

kuormituksen vaikuttaessa pitkäaikaisesti. Liitokset mallinnetaan pistemäisinä jousikiin-

nityksinä, joille on määritetty jäykkyys, jolloin tilaelementtien väliset liitokset on mahdol-

lista mallintaa sauvoina tai erillisinä levyinä. Junttilan (2015, s. 47) mukaan yksinkertaisin 

tapa on mallintaa liitokset sauvoina, joiden jäykkyydellä ja sauvan päiden vapautuksilla 

huomioidaan liittimen jäykkyys ja epälineaarinen käyttäytyminen. Tällöin sauvamaisen 

liitoksen on mahdollista välittää joko puristus- tai vetovoimia. Kaksiulotteisten levymäis-

ten liitosten toiminnassa vapautuksia voidaan myös ohjata samalla tavalla kuin sauva-

mallissa. Monimutkaisemmissa liitososissa voidaan hyödyntää kolmiulotteisia solidiele-

menttejä. (Junttila 2015, s. 47) Haastateltavan (H2, haastattelu 27.10.2021) mukaan 

FEM-mallin luonnissa laskentaa yksinkertaistetaan siten, että keskitytään mallintamaan 

ensin pelkät pystysuuntaiset liitokset tilaelementtien välillä ja sen jälkeen tarvittaessa li-

sätään vaakasuuntaiset liitokset tilaelementtien välille.  

FEM-laskentaan sisältyy kuitenkin asioita, jotka eivät ole täysin läpinäkyviä. Kuten aiem-

mista haastateltavien kommenteista on huomattu, esimerkiksi kuormien jakautuminen 

rakennuksessa ja jäykistävien seinien jäykkyys lukuun ottamatta liitosjäykkyyttä tapah-

tuu sisäisesti FEM-ohjelmassa. FEM-laskennan monipuolisemman toiminnan ja sieltä 

tarkempien tulosten saamisen takia olisi syytä kehitellä läpinäkyvä ohjeistus FEM-mallin 

muodostamisesta, kuten luvussa 7.2 on esitetty. 

4.2 Kimmoteorian mukaiset menetelmät 

Suomessa puukerrostalojen jäykistyssuunnittelussa käytetään eurokoodiin pohjautuvia 

menetelmiä, jotka perustuvat kimmoteoriaan, jolloin rakenteet toimivat lineaarisesti elas-

tisella alueella eikä rakenteisiin synny pysyviä muodonmuutoksia. Tällöin jäykistävissä 
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rakenteissa ja liitoksissa vaikuttavat mitoitusvoimat määräytyvät staattisen tasapainon 

mukaan. Seuraavissa luvuissa 4.2.1 ja 4.2.2 on esitetty haastatteluissa esiin tulleet mi-

toitusmenetelmät, joita tällä hetkellä käytetään tilaelementtirakenteisten puukerrostalo-

jen jäykistyslaskennassa. Näihin menetelmiin liittyy oleellisesti myös kuormien jakautu-

miseen liittyvät oletukset. Haastateltavista 20 % olettaa välipohjan toimivan joustavana, 

kun taas 40 % haastateltavista olettaa välipohjan toimivan jäykkänä, sillä haastateltavan 

(H4, haastattelu 23.3.2022) mukaan välipohjan pinta-ala on varsin pieni, kun jäykistä-

mistä tarkastellaan tilaelementtikohtaisesti. Lisäksi haastateltavista 40 % suosittelee 

hyödynnettävän niin kutsuttua konservatiivista haarukointimenetelmää (luku 3.3.3), jol-

loin välipohja tarkasteltaisiin sekä joustavana että jäykkänä.  

Tuulikuorman määrittämisessä rakennukselle voima- tai painekertoimiin perustuvissa 

menetelmissä, jotka esiteltiin luvussa 3.3, haastateltavat hyödyntävät molempia tapoja. 

Voimakertoimiin perustuvassa menetelmässä tuuli aiheuttaa ainoastaan painekuorman 

rakennuksen yhdelle sivulle, jolloin ainoastaan tuulen puoleiset tilaelementit vastaanot-

tavat tuulen aiheuttaman vaakakuorman, joka siirretään perustuksille. Puolestaan pai-

nekertoimiin perustuvassa menetelmässä tuulen puoleiset tilaelementit vastaanottavat 

tuulen aiheuttaman painekuorman ja rakennuksen toisella puolella olevat tilaelementit 

ottavat imukuorman. Tällöin rakennuksen kaikki tilaelementit vastaanottavat tuulikuor-

maa. Kuitenkin painekuormilla tehtyä laskentaa on yksinkertaistettu niin, että keskikäy-

tävällisessä talossa käytävän yli ei siirry vaakakuormia, jolloin käytävän molemmin puolin 

on omat itsenäiset jäykistyssysteemit (H1, haastattelu 26.10.2021; H9, haastattelu 

26.11.2021).  

Yksittäisen seinän vaakasiirtymien määrittämisessä haastateltavista ainakin 25 % jättää 

seinän taivutuksesta aiheutuvan vaakasiirtymän huomioimatta sen vaikutuksen ollessa 

lähes merkityksetön. FEM-laskentaa hyödyntävät määrittävät seinän vaakasiirtymän täy-

sin FEM-ohjelmaan sisältyvällä lähestymistavalla, jossa ohjelma käsittelee mahdollisesti 

muun muassa massiivipuuseinän lamellikerrokset eri tavalla kuin muissa ohjelmissa. 

Kuitenkin seinän vaakasiirtymissä huomioidaan ainakin seinän leikkaus- ja kiertymis-

jäykkyydet. Haastateltavien (H1, haastattelu 22.4.2022; H2, haastattelu 30.3.2022; H7, 

haastattelu 19.11.2021) mukaan rakennuksen kokonaisvaakasiirtymä lasketaan kerros-

kohtaisesti kumuloituvasti, sillä tilaelementeistä koottua rakennusta ei voida käsitellä 

jäykkänä mastorakenteena, kun kerrokset katkeavat joustavien tärinäeristimien takia. 
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4.2.1 Mastomainen seinälinjamenetelmä 

Haastateltavista noin 56 % hyödyntää mastomaista seinälinjamenetelmää jäykistyslas-

kennassa. Mastomaisessa seinälinjamenetelmässä vaakakuorman suuntaisista sei-

nälinjoista vain huoneiston toinen seinä kykenee osallistumaan jäykistykseen kuvan 39 

mukaisesti, jossa mastomaiset seinälinjat toimivat itsenäisesti. Vaakakuormaa vastaan 

poikittaiset seinät eivät osallistu rakennuksen varsinaiseen jäykistämiseen, jolloin mas-

tomaiset seinälinjat ankkuroidaan kerroksittain jokaisen jäykistävän seinän päädyistä 

veto- ja puristusliitoksin. 

 

Kuva 39. Jäykistävät seinälinjat mastomaisessa seinälinjamenetelmässä (Laakko-
nen 2016, s.10). 

Päällekkäisten tilaelementtien välissä olevat joustavat tärinäeristimet muodostavat sei-

nien väliin epäjatkuvuuskohdan, jolloin jäykistävät seinät katkeavat jokaisen kerroksen 

kohdalla. Näin ollen jäykistävät seinät eivät pysty toimimaan jäykkänä mastona, vaan 

liitoksissa tapahtuvat liitossiirtymät vaikuttavat rakenteen muodonmuutoksiin, jotka voi-

vat olla hyvinkin merkittäviä korkeissa rakennuksissa (Kaukojärvi 2021, s. 23). Siten 

mastoseinä käsitteenä voi johtaa harhaan, joten on parempi puhua mastomaisesta sei-

nästä, joka koostuu kerroksen korkuisista jäykistävistä seinistä, jotka liittyvät ala- ja ylä-

puolisiin seiniin joustavin liitoksin. Tällöin vaakakuormista aiheutuvat vaakasiirtymät ku-

muloituvat rakennuksessa, minkä mukaan saadaan laskettua rakennuksen kokonais-

vaakasiirtymä.  
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4.2.2 Osittainen ja täysi tornimenetelmä 

Haastateltavista noin 44 % hyödyntää tornimenetelmää jäykistyslaskennassa, missä 33 

% hyödyntää osittaista tornimenetelmää ja loput 11 % täyttä tornimenetelmää. Yleisesti 

tornimenetelmässä päällekkäiset tilaelementit muodostavat itsenäisiä jäykistystorneja, 

jossa tilaelementtien seinät muodostavat ikään kuin mastokotelon, joka voi välittää kai-

ken sille kohdistuvan vaakakuorman perustuksille. Tällöin siis myös tilaelementtien vaa-

kakuormaa vastaan poikittaiset seinät osallistuvat myös jäykistykseen stabiloimalla sei-

niin kohdistuvaa vetovoimaa. Päällekkäisten tilaelementtien muodostamat tornit muistut-

tavat betonikerrostalon jäykistämisessä hyödynnettäviä hissikuiluja tai porrastorneja. Ti-

laelementtitorneja ei pystytä kuitenkaan käsittelemään jäykkinä torneina, kuten beto-

nikerrostalossa, sillä tilaelementtien väliset liitokset ovat yhtä lailla joustavia (Laakkonen 

2016, s. 9), kuten mastomaisessa seinälinjamenetelmässä ollen epäjatkuvia kerroksit-

tain. Tilaelementtitornit kytketään pistemäisesti toisiinsa vaakasuunnassa, jolloin raken-

nus saadaan toimimaan yhtenäisenä. 

Osittaisessa tornimenetelmässä jäykistykseen osallistuvat sellaiset jäykistävät tilaele-

menttitornit, joissa jäykistävät liitokset pystytään tekemään päällekkäisten tilaelement-

tien välisen vaakasauman yli, kuten mastomaisessa seinälinjamenetelmässä. Tällöin 

yleensä joka toinen tilaelementtitorni osallistuu jäykistykseen, mikä on huomioitava 

asennusjärjestyksessä. Kuvassa 40 on esitetty jäykistävät tilaelementtitornit välipohjata-

sossa, kun kyseessä on osittainen tornimenetelmä. 

 

Kuva 40. Jäykistävät tilaelementtitornit osittaisessa tornimenetelmässä (Laakkonen 
2016, s. 11). 

Puolestaan täydessä tornimenetelmässä kaikki huoneiston väliset seinät osallistuvat jäy-

kistykseen, jolloin jokainen tilaelementtitorni osallistuu jäykistyslaskentaan. Jotta kaikki 
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tilaelementtien väliset jäykistävät seinät saadaan hyödynnettyä jäykistyksessä, tarvitaan 

liitosratkaisu, joka mahdollistaa niin kutsutun kuolleen kulman liittämisen. Kuvassa 41 on 

havainnollistettu kuolleen kulman liitoksen sijainti tilaelementillä. 

 

Kuva 41. Kuolleen kulman liitos sijaitsee tilaelementin päätyseinissä. 

Tilaelementit 1 ja 3 saadaan liitettyä niiden välisen vaakasauman kautta normaalisti toi-

siinsa leikkaus- ja vetorasituksia vastaan. Tilaelementtien 2 ja 4 vasemman puolen jäy-

kistäviä seiniä ei saada liitettyä toisiinsa sauman puolelta asennusjärjestyksen vuoksi. 

Tällöin yksi mahdollisuus on siirtää tilaelementin 4 leikkaus- ja vetorasitukset alapuoli-

selle tilaelementille ulkopuolelta asennetulla liitososalla, kuten niin sanotulla puskuliitok-

sella kuvan 41 mukaisesti. Vaikka jokainen tilaelementtitorni osallistuu jäykistykseen täy-

dessä tornimenetelmässä, jokainen jäykistystorni tutkitaan erillisenä osana muusta ra-

kennuksesta. Kuvassa 42 on esitetty jäykistävät tilaelementtitornit välipohjatasossa, kun 

kyseessä on täysi tornimenetelmä. 
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Kuva 42. Jäykistävät tilaelementtitornit täydessä tornimenetelmässä, muokattu läh-
teestä (Laakkonen 2016, s. 11). 

Myös ruotsalaisessa plastisuusteoriaan perustuvassa menetelmässä (luku 3.4.3) on pe-

riaatteena se, että laskennassa hyödynnetään yksittäisiä tilaelementtien muodostamia 

torneja, jotka kytketään kerroksittain vaakasuunnassa toisiin torneihin. Kaikki tilaelemen-

teistä pinotut tornit osallistuvat kokonaan tai osittain rakennuksen jäykistykseen. Tällöin 

tornit olisivat sen verran painavia ja niitä olisi tarpeeksi monta, että rakennuksen kaatu-

mista ei pääse tapahtumaan, jolloin tornit yhdessä vastaanottavat niille kohdistuvan vaa-

kakuormituksen. (H10, haastattelu 7.12.2021) 

Tuotannollisesti saattaa olla tehokkaampaa keskittää jäykistys yksittäisiin tilaelementti-

torneihin osittaisen tornimenetelmän mukaisesti sen sijaan, että kaikista seinistä tehtäi-

siin jäykistäviä. Tällöin osittainen tornimenetelmä ei vaadi puskuliitoksia, sillä jäykistä-

mättömät tilaelementit asennetaan jäykistyslohkojen väliin. Siten jäykistämättömät tila-

elementit ovat luonnollisesti kustannustehokkaampia valmistaa. (H1, haastattelu 

22.4.2022) 
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5. MITOITUSMENETELMIEN LASKENNALLINEN 
TARKASTELU  

5.1 Esimerkkikohde ja laskentaoletukset 

Mitoitusmenetelmien jäykistyslaskennat suoritettiin Tampereen TOAS Kauppi -opiskeli-

japuukerrostalolle. Rakennuskohde on 8-kerroksinen CLT-tilaelementeistä koottu puu-

kerrostalo, jossa pohjakerros on toteutettu betonirakenteisena. Puurunkoiset asunnot si-

joittuvat kerroksiin 2–8. Kuvassa 43 on esitetty kohteen julkisivut edestä ja sivusta päin 

kuvattuna.  

 

Kuva 43. Kohteen julkisivu. 

Yhteen suuntaan kallistuvan lapekaton alla sijaitsee iv-konehuone. Kuvassa 44 on esi-

tetty välipohjan tasopiirustus, josta nähdään rakennuksen pituussuuntaisen julkisivun 

taitteinen muoto, ja samassa on esitetty tilaelementtien seinien moduulilinjat. 
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Kuva 44. Rakennuksen pohjapiirustus ja seinien moduulilinjat (2–8 krs). 

Rakennuksen pohjaratkaisu on keskikäytävällinen, ja siinä keskikäytävän molemmin 

puolin on tilaelementtejä. Tilaelementtien lyhyempi sivu sijaitsee rakennuksen ulkosei-

nällä, jolloin tilaelementtien pidemmät seinät ovat rakennuksen lyhyemmän sivun suun-

taisia. Rakennuksen CLT-hissikuilu ja sitä ympäröivä porrashuone, jotka eivät osallistu 

jäykistykseen, sijaitsevat lähellä rakennuksen keskikohtaa.  

Tarkemmat tiedot rakennuksen mitoista ja rakenteiden ominaisuuksista on esitetty tau-

lukossa 2. CLT-levyn ominaisuudet on katsottu tuotevalmistaja CrossLam Kuhmon (Ke-

varinmäki 2017a) mukaan. Tilaelementtien pisin seinä on pituudeltaan 9,2 m, joten CLT-

seinät ovat yhtenäisiä koko pituudeltaan, jolloin seinien välisiä levysaumoja ei ole tilaele-

menttikohtaisesti.  
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Taulukko 2. Tarkasteltavan rakennuskohteen tiedot ja rakenteiden ominaisuudet. 

Rakennus  

Korkeus 29 m 

Syvyys 17,4 m 

Pituus 24,5 m 

Kerroskorkeus 3 m 

Kerrosten lukumäärä 8 

Tilaelementti  

Seinäelementtien korkeus 2,5 m 

CLT-elementti  

Kattoelementin paksuus 80 mm 

Seinäelementtien paksuudet 80 mm 

Käytäväelementin paksuus 120 mm 

Kimmomoduuli, E0,mean 11500 N/mm2 

Liukumoduuli, Gmean  690 N/mm2 

 

Laskennassa tuulikuorma määritetään sekä paine- että voimakertoimien avulla, joista 

valitaan määräävimmät tapaukset kokonaisvoimamenettelyyn. Tällöin ei tarkastella erik-

seen paine- ja imukuorman vaikutuksia rakennuksessa. Myös tuulikuorman määrittämi-

sen yksinkertaistamiseksi rakennuksen muoto oletetaan suorakulmaiseksi neliöksi. Ka-

tolle kohdistuvan tuulikuorman imuvaikutusta ei tässä tapauksessa oteta huomioon, 

mikä vaikuttaisi ankkurointivoimien määrittämiseen.  

Rakennuksen yläpohjassa sijaitsee iv-konehuone, jonka paino on huomioitu osassa sei-

nälinjoja. Lisäksi asuntojen märkätilaelementtien sijoittuessa lähelle rakennuksen keski-

käytävää niiden omapainon oletetaan vaikuttavan ainoastaan tilaelementtien käytävän 

puoleiselle seinälle. Rakennuksen pidemmän suunnan seinille, tilaelementtien päätysei-

nille, on huomioitu ylä- ja välipohjilta kerääntyvä pystykuorma CLT-levyn maksimileveys 

huomioiden sekä käytäväelementin omapaino, kun se tukeutuu tilaelementeistä. 

Rakennuksen betonista 1. kerrosta ei huomioida laskennassa, vaan keskitytään tarkas-

telemaan ainoastaan 2.–8. kerrosten ja yläpohjan rakenteita. Lisäksi CLT-seinien jäyk-

kyyksien määrittämisessä ei ole huomioitu taivutusjäykkyyttä sen vaikutuksen ollessa 

suhteellisen pieni. Myös seinän kiertymisjäykkyys on jätetty huomioimatta, sillä sen suu-

ruus riippuu välipohjan jäykkyyden oletuksesta. Jäykässä välipohjassa seinän kiertymis-

jäykkyys on työlästä määrittää käsin laskennalla, sillä kiertymisjäykkyys on riippuvainen 

muun muassa seinään kohdistuvasta vaakakuormasta, joka puolestaan on riippuvainen 

tilaelementtien seinien kokonaisjäykkyyksistä. Kuitenkin seinän kiertymisestä aiheutuva 

vaakasiirtymä on varsinkin pituussuuntaisilla seinillä hyvin pieni, sillä seinän korkeus-
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leveyssuhde on alle 1. Seinän liitosjäykkyys oletettiin jokaiselle seinälle samaksi vertai-

lulaskennan yksinkertaistamiseksi, vaikka todellisuudessa seinien liitosjäykkyys määräy-

tyy kuormituksen perusteella. Ankkurointivoimien määrittämisessä on hyödynnetty yk-

sinkertaistettua menetelmää, jossa on lisäksi huomioitu 25 % tilaelementin painosta. Li-

säksi aukotuksen vaikutus seinissä jätetään laskelmissa huomioimatta, jolloin seinä ole-

tetaan täysin ehjäksi seinäksi laskennan yksinkertaistamiseksi. Nämä edellä mainitut 

oletukset ja yksinkertaistukset eivät kuitenkaan vaikuta tarkasteltavien mitoitusmenetel-

mien vertailukelpoisuuteen. 

5.2 Tulokset ja menetelmien erot 

Rakennuksen jäykistyslaskenta suoritettiin käsinlaskentamenetelmin luvussa 4.2 esiin 

tulleilla mitoitusmenetelmillä, joiden tarkemmat laskelmat on esitetty liitteessä C. Liitteen 

C mukaisissa tarkemmissa laskelmissa on tarkasteltu ainoastaan yhden tilaelementtitor-

nin jäykistämistä, joihin sisältyvät moduulilinjojen mukaan seinälinjat E/3-4(o), H/3-4(v), 

3/E-H ja 4/E-H. Muiden seinälinjojen ja jäykistystornien tulokset on esitetty taulukoituna 

liitteen C lopussa, missä laskenta perustuu samoihin kaavoihin kuin tarkemmissa laskel-

missa, sillä laskenta on geneeristä myös muille seinälinjoille.  

Rakennukseen kohdistuva tuulikuorma määritettiin sekä voima- että painekertoimien 

avulla. Painekertoimilla määritetty tuulikuorman suuruus rakennuksen pitkälle sivulle (Y-

suunta) on noin 4 % pienempi kuin voimakertoimilla laskettuna. Kuitenkin painekertoi-

milla määritetty tuulikuorman suuruus rakennuksen päätyyn (X-suunta) on noin 16 % 

suurempi kuin voimakertoimilla laskettuna. Tuulikuormamenetelmät eivät siis anna sa-

mansuuruisia kuormia, joten tuulikuormassa huomioitiin molemmat määritystavat, joista 

valittiin määräävimmät kuormitukset laskentaa varten. 

Vertailulaskennassa tarkasteltiin ensin vaakavoimien suuruutta seinille, kun välipohja 

oletettiin joko joustavaksi tai jäykäksi. Taulukossa 3 on esitetty alimman kerroksen tila-

elementtien seinille kohdistuvat vaakavoimat, kun välipohja on oletettu joko joustavaksi 

tai jäykäksi rakenteeksi.  
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Taulukko 3. Vaakavoimat rakennuksen seinälinjoille välipohjan ollessa joko jous-
tava tai jäykkä. 

 

Taulukon 3 tuloksista voidaan havaita, että välipohjan jäykkyyden olettaminen joko jous-

tavaksi tai jäykäksi ei ole yksiselitteistä, sillä seinälinjasta riippuen vaakavoimat ovat joil-

lain seinillä suuremmat jäykällä välipohjalla kuin joustavalla välipohjalla ja päinvastoin. 

Vaakavoiman suuruus vaikuttaa samalla rakennuksen kokonaisvaakasiirtymään ja ank-

kurointivoimiin. Taulukon 3 mukaan ero vaakavoimien välillä voi olla yli 6 %, ja liitosjäyk-

kyyttä pienentämällä erot joustavan ja jäykän välipohjarakenteen vaakavoimien välillä 

kasvaisivat, sillä jäykistävien seinien liitosjäykkyys vaikuttaa vaakavoimien suuruuteen 

jäykässä välipohjassa. Lisäksi tuloksista on huomattava, että tässä tapauksessa liitos-

jäykkyydessä ei ole huomioitu murtorajatilatarkastelua, joka osaltaan vaikuttaa liitoksen 

lujuuteen ja kapasiteettiin tilaelementtien välillä ja siten myös liitosjäykkyyteen. Mitoitus-

menetelmien vertailussa laskennassa edettiin määräävimmän vaakavoiman mukaan 

hyödyntämällä konservatiivista haarukointimenetelmää. 

Laskelmissa vertailtiin keskenään mastomaista seinälinjamenetelmää, osittaista ja täyttä 

tornimenetelmää. Taulukossa 4 on esitetty rakennuksen kokonaisvaakasiirtymät eri mi-

toitusmenetelmillä. Taulukossa viivalla (-) on havainnollistettu menetelmässä jäykistä-

mättömät seinät, jotka eivät osallistu jäykistykseen. 
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Taulukko 4. Rakennuksen kokonaisvaakasiirtymät eri mitoitusmenetelmillä. 

 

Taulukosta 4 nähdään, että jäykistäviin seiniin syntyy mastomaisessa seinälinjamene-

telmässä (MSLM) ja osittaisessa tornimenetelmässä (OTM) enemmän vaakasiirtymää 

kuin täydessä tornimenetelmässä (TTM), sillä viereisen huoneiston jäykistämättömän 

seinän vaakakuormat joudutaan siirtämään jäykistävälle seinälle mastomaisessa sei-

nälinjamenetelmässä ja osittaisessa tornimenetelmässä. Tällöin myös osittaisessa torni-

menetelmässä syntyy tilaelementtiin enemmän kiertymää kuin täydessä tornimenetel-

mässä, kun jäykistystä tarkastellaan tilaelementtikohtaisesti. Kuvassa 45 on esitetty ku-

vaaja rakennuksen kokonaisvaakasiirtymistä Y-suunnassa keskikäytävän yhdellä puo-

lella sijaitseville tilaelementeille. 

 

Kuva 45. Mitoitusmenetelmistä saadut rakennuksen kokonaisvaakasiirtymät Y-
suunnassa keskikäytävän yhdellä puolella (seinälinjat väliltä A/1-2…L/1-2). 

Kuvasta 45 nähdään, että täysi tornimenetelmä tuottaa pienimmät ja tasaisimmat vaa-

kasiirtymät rakennukselle, jolloin tilaelementtiin ei kohdistu juurikaan vääntöä tilaelemen-

tin seiniin kohdistuessa hyvin samansuuruiset vaakavoimat. Lisäksi mastomaisessa sei-

nälinjamenetelmässä yksittäiseen tilaelementtiin kohdistuu suurempi vääntörasitus kuin 

osittaisessa tornimenetelmässä, sillä mastomaisessa seinälinjamenetelmässä huoneis-

tojen välisistä seinistä aina toinen on jäykistämätön seinä. Taulukossa 5 on esitetty alim-

massa tilaelementtikerroksessa vaikuttavat ankkurointivoimat eri mitoitusmenetelmillä. 
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Taulukko 5. Ankkurointivoimat eri mitoitusmenetelmillä. 

 

Taulukosta 5 voidaan havaita, että täysi tornimenetelmä tuottaa pienimmät ankkurointi-

voimat rakennukselle, mikä johtuu siitä, että jokainen tilaelementtitorni osallistuu raken-

nuksen jäykistykseen, jolloin luonnollisesti Y-suunnassa viereisen huoneiston seinän ve-

tovoimia ei tarvitse siirtää jäykistävälle tilaelementille. Lisäksi molemmissa tornimenetel-

missä poikittaiset seinät osallistuvat vetovoimien pienentämiseksi stabiloimalla raken-

nusta. Tästä syystä suurimmat ankkurointivoimat syntyvät mastomaisessa seinälinjame-

netelmässä, jossa poikittaiset seinät eivät osallistu jäykistämiseen. Muun muassa osit-

tainen tornimenetelmä pienentää ankkuroinnin tarvetta rakennuksen lyhyemmässä 

suunnassa (Y-suunta) parhaimmillaan noin 47 % ja rakennuksen pituussuunnassa (X-

suunta) noin 83 % verrattuna mastomaiseen seinälinjamenetelmään. Lisäksi täysi torni-

menetelmä vähentää ankkuroinnin tarvetta parhaimmillaan Y-suunnassa noin 12 % ja 

X-suunnassa noin 11 % verrattuna osittaiseen tornimenetelmään. Tarkasteltavassa ra-

kennuskohteessa jäykistäviin seiniin ei kohdistu vetovoimia missään menetelmässä, kun 

ankkurointivoimat ovat negatiivisia, joten seinät ovat täysin puristettuna rakenteena. Ku-

vassa 46 on havainnollistettu rakennuksen ankkurointivoimia Y-suunnassa keskikäytä-

vän yhdellä puolella sijaitseville tilaelementeille. 

 



88 
 

 

Kuva 46. Rakennuksen ankkurointivoimat Y-suunnassa keskikäytävän yhdellä puo-
lella (seinälinjat väliltä A/1-2…L/1-2). 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että täysi tornimenetelmä on kokonaisuudessaan 

parhain menetelmä jäykistämisen näkökulmasta, sillä se aiheuttaa pienimmät vaakasiir-

tymät ja ankkurointivoimat rakennukselle. Kuitenkin täyden tornimenetelmän käyttö vaa-

tii kuolleen kulman liitokset jokaiselle tilaelementille (kuva 41), jotta jokainen seinä on 

mahdollista hyödyntää rakennuksen jäykistämisessä. Tällöin ylimääräiset liitososat li-

säävät työmäärää suunnitteluun. Tästä syystä täysi tornimenetelmä saattaa olla myös 

kallein mitoitusmenetelmä, jolloin osittainen tornimenetelmä voisi olla kannattavin vaih-

toehto. Tilaelementtitornit joudutaan kuitenkin kytkemään toisiinsa pistemäisesti vaaka-

suunnassa molemmissa tornimenetelmissä, jolloin vaakasuunnan liitososat eivät juuri-

kaan tuota kustannuseroja tornimenetelmien välillä.  

Yleisesti tornimenetelmissä saadaan hyödynnettyä tilaelementit tehokkaammin jäykistä-

misessä kuin yksittäiset seinät mastomaisessa seinälinjamenetelmässä, sillä poikittaiset 

seinät saadaan osallistumaan ankkurointivoimien pienentämiseen. Lisäksi tornimenetel-

missä rakennuksen vaakasiirtymät saataisiin nykyistä pienemmiksi, jos tilaelementin 

jäykkyys määritettäisiin huomioiden sen kotelomainen rakenne.  

Rakennuksen pituussuunnassa (X-suunta) tilaelementtien seinälinjat ovat tyypillisesti 

aukotettuja julkisivun ikkunoiden ja parvekerakenteiden sekä käytävän oviaukkojen 

vuoksi, jolloin jäykistävistä seinäosista tulee helposti kapeita verrattuna seinän korkeu-

teen. Tällöin varsinkin mastomaisessa seinälinjamenetelmässä ankkurointivoimien suu-

ruus voi kasvaa todella suureksi, jolloin vetoliitosten jäykkyyden merkitys on suuri, kun 

seinän kiertymisjäykkyys tulisi määrääväksi tekijäksi kapeilla seinillä. Tästä syystä jäy-

kistämistä rakennuksen pituussuunnassa olisi kannattavaa tarkastella tornimenetel-

mällä, jolloin poikittaiset seinät huomioidaan laskennassa. 
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6. YHTENÄISEN MITOITUSOHJEEN PÄÄPIIRTEET 

Tämän työn yhtenä tavoitteena oli myös antaa suosituksia jäykistysmitoituksen yhden-

mukaistamisesta. Tilaelementtirakenteisen puukerrostalon jäykistämiseen soveltuva yh-

tenäisen mitoitusohjeen mahdollistaminen vaatii vielä jatkotutkimusta jäykistämiseen liit-

tyvistä tekijöistä. Taulukossa 6 on esitetty yhtenäiseen mitoitusohjeeseen vaadittavien 

tekijöiden pääpiirteet ja niihin liittyvät haasteet. Ehdotetut jatkotutkimustarpeet on esitetty 

luvussa 7.2. 

Taulukko 6. Yhtenäisen mitoitusohjeen pääpiirteet ja niihin liittyvät haasteet. 

Yhtenäisen mitoitusohjeen pääpiirteet 

Tekijä Haaste 

Välipohjan jäykkyys Poikkeavat näkemykset 

Lisävaakavoima Monitulkintaisuus 

Pystykuorman suuruus ankkuroinnissa 
Pystykuorman jakautuminen jäykistäville 
seinille harkinnan varaista 

Tärinäeristimen vaikutus liitoksessa 
Tilaelementtien välinen raollinen liitos ja 
sen jäykkyys 

Poikittaisten seinien hyödyntäminen 
Tutkimustiedon puuttuminen ja nurkkalii-
toksen voimansiirtokyky 

Aukotuksen huomioiminen 
Yksinkertaistetussa menetelmässä ankku-
rointitarpeen kasvaminen 

Kitkan hyödyntäminen liitoksissa Epävarma tekijä 

FEM-laskennan käyttö Osaamisen puute ja läpinäkymättömyys 

Raja-arvot ja toleranssit Puuttuvat tilaelementtirakentamisesta 

 

Välipohjan jäykkyyden oletuksessa on poikkeavia näkemyksiä luvun 4.2 perusteella. Tä-

hän varmin tapa käsin laskennassa on laskea jäykistäville seinille kohdistuva vaaka-

kuorma luvun 3.3.3 konservatiivisella haarukointimenetelmällä. Toisaalta voitaisiin mää-

rittää jäykistysrakenteiden suhteellisten jäykkyyksien raja-arvot, joilla voitaisiin käsitellä 

välipohjatasoa yksinkertaistetusti joustavana tai jäykkänä tilanteesta riippuen. Numeeri-

nen FEM-laskenta yhdenmukaistaisi kuormien jakautumista välipohjassa, sillä FEM-las-
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kennalla pystytään käsittelemään välipohja osittain jäykkänä rakenteena, joka kuvaa vä-

lipohjan todellista käyttäytymistä. Lisäksi tilaelementti on kotelomainen rakenne, jossa 

katto- ja lattiarakenne itsessään ovat sen verran jäykkiä, että tilaelementin pidemmälle 

sivulle kohdistuva tuulikuorma aiheuttaa vaakavoimia myös pituussuuntaisille seinille. 

Lisävaakavoiman määrityksessä on monitulkintaisuutta, jolloin nykyistä saatavilla olevaa 

ohjeistusta täytyisi selkeyttää. Epäkeskisyyksien vaikutus tulee ottaa huomioon tilaele-

menttirakentamisessa kerroskohtaisesti, kuten kuvassa 24 on esitetty. 

Puurakenteiden ollessa hyvin kevyitä ankkuroinnin merkitys ja haasteellisuus tulevat 

esiin, jolloin puukerrostaloissa nostevoimien huomioiminen on keskeisessä asemassa. 

Ankkurointivoimien suuruuteen vaikuttaa oleellisesti pystykuormien suuruus, joiden 

määritys on asetettu suunnittelijan oman harkinnan varaan ja FEM-mallin antamien tu-

losten luotettavuuteen.  

Liitoksissa tulee ottaa huomioon tärinäeristimen vaikutus, josta väliaineellisen liitoksen 

jäykkyys on esitetty luvussa 3.5.4. Mikäli muuta lähdettä ei ole käytettävissä, tulevaa 

eurokoodi 5:n (CEN/TC 250/SC 5 2021) luonnosta voidaan käyttää lähteenä.  

Vaakakuormien jakautumisesta poikittaisille seinille ei ole tutkimustietoa saatavilla, mikä 

saattaa vaikuttaa siihen, että jäykistyslaskennassa käytetään mastomaista seinälinjame-

netelmää. Haastateltavat, jotka huomioivat poikittaisen seinän jäykistämisessä, määrit-

tävät kuormien jakautumisen ja koko tilaelementin jäykkyyden FEM:n avulla, jolloin tark-

kaa kuorman jakautumista poikittaisille seinille ei tunneta. 

Tällä hetkellä jäykistävien seinien aukotuksen vaikutus huomioidaan helposti yksinker-

taistetulla menetelmällä, jolloin aukon kohdalla oleva seinäosa jää huomioimatta. Tämä 

johtaa ankkurointitarpeen lisääntymiseen. Aukotuksen vaikutuksesta on saatavilla tar-

kempikin laskentamenetelmä, mutta aukkojen nurkka-alueiden jännitysten jakautumista 

ei täysin tunneta. 

Kitkalla on suuri potentiaali liitosjäykkyydessä ja pelkän kitkan avulla olisi teoriassa mah-

dollista kytkeä tilaelementit toisiinsa ilman erillisiä mekaanisia levyliitoksia. Kuitenkin 

haastateltavista puolet kokevat kitkan epävarmana tekijänä, jonka ajatellaan tuovan vain 

lisävarmuutta laskentaan. 

Yksinkertaisissa rakennuskohteissa käsinlaskennalla pystytään tuottamaan riittävän 

tarkkoja tuloksia, mutta monimutkaisemmissa kohteissa FEM-laskennalla pystytään saa-

maan tarkempia tuloksia, jolloin käsinlaskennassa saataisiin joko yli- tai aliarvioituja tu-

loksia. Kuitenkaan FEM-laskentamallin luomisesta ei ole vielä yhteistä näkemystä, ja 

saatavien tulosten oikeellisuudesta täytyisi aina varmistua käsinlaskennalla. 
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Tilaelementtirakentaminen vaatii normaalia suurempaa tarkkuutta suunnittelussa ja 

asentamisessa, joten asennustoleransseihin ja siirtymän raja-arvoihin on kiinnitettävä 

huomiota. Tilaelementtirakentamiseen liittyviä toleransseja ei ole tarkkaan määritetty, jol-

loin saatavilla olevia toleransseja sovelletaan tilaelementtikohteisiin, jotka eivät välttä-

mättä ole tarpeeksi tiukkoja vaatimuksia. Toleranssien ja raja-arvojen määrittäminen olisi 

tarpeellista määrittää raja-arvot ja toleranssit tilaelementtitekniikkaan soveltuvaksi. 

 

 

 



92 
 

7. YHTEENVETO  

7.1 Keskeiset havainnot 

Tämän työn tavoitteena oli tutkia tilaelementeistä kootun puukerrostalon jäykistämistä 

sekä selvittää nykyisen ohjeistuksen saatavuus ja se, millä tavalla suunnittelijat suoritta-

vat jäykistyslaskennan tilaelementtirakenteiselle puukerrostalolle. Lisäksi työssä pohdit-

tiin tilaelementtitekniikassa hyödynnettävää jäykistysmitoitusta soveltuvaksi suurele-

menttitekniikkaan. Työssä hyödynnettiin haastattelumenetelmää kirjallisuuskatsauksen 

lisäksi, minkä avulla saatiin käsitys jäykistyslaskennan nykytilasta Suomessa tilaele-

menttirakenteisilla puukerrostaloilla.  

Tilaelementtirakenteisessa puukerrostalossa jäykistys suoritetaan levymäisten vaaka- ja 

pystyelementtien avulla, missä tilaelementin kattoelementti ja seinäelementit osallistuvat 

jäykistykseen ja kuormien siirtämiseen perustuksille. Lisäksi tilaelementtirakenteisen 

puukerrostalon välipohja on epäjatkuva ja katkonainen huoneistojen välillä. Tällöin ra-

kennuksen välipohja koostuu itsenäisesti toimivista, yksiaukkoisista ja tilaelementtikoh-

taisista välipohjista. Kuormien siirtyminen tilaelementtien välillä suoritetaan pistemäisesti 

teräs- tai vanerilevyliitoksilla vaaka- ja pystysuunnassa, jolloin perinteinen liitostekniikka 

johtaa siihen, että tilaelementtien välisestä kaksoisrunkoseinärakenteesta vain toinen 

seinä kykenee osallistumaan jäykistykseen.  

Rakennuksen välipohjan jäykkyys vaikuttaa merkittävästi kuormien jakautumiseen tila-

elementtien jäykistäville seinille. Tilaelementin välipohjan toiminta on riippuvainen pää-

asiassa liitosten jäykkyydestä, mutta jäykistyslaskentaa yksinkertaistetaan siten, että vä-

lipohja oletetaan joko joustavaksi tai jäykäksi. Haastatteluista selvisi, että 20 % haasta-

teltavista olettaa välipohjan toimivan joustavana rakenteena, jolloin tuulesta aiheutuva 

vaakakuorma jakautuu jäykistäville seinille välipohjan kuormitusleveyden mukaisesti. 

Vastaavasti haastateltavista 40 % olettaa välipohjan toimivan jäykkänä rakenteena, jol-

loin vaakakuorma jakautuu jäykistäville seinille niiden jäykkyyksien suhteessa. Tuulen 

suunnalla suhteessa tilaelementin välipohjan levytyksen kantosuuntaan nähden on mer-

kitystä, jolloin välipohjan jäykkyyden oletukseen vaikuttaa vaakakuorman suunta suh-

teessa tilaelementtiin. Tällöin välipohjaa ei välttämättä voida olettaa ainoastaan joko 

joustavaksi tai jäykäksi tilaelementin molemmissa suunnissa. 

Välipohjan todellinen käyttäytyminen on kuitenkin osittain jäykkä, jolloin haastateltavista 

40 % on sitä mieltä, että välipohjaan kohdistuva vaakakuormitus tulisi laskea konserva-
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tiivisesti olettaen välipohja sekä joustavaksi että jäykäksi, jolloin jäykistäville seinille koh-

distuva vaakakuorma määräytyy rasitetuimman tapauksen mukaan. Konservatiivinen 

haarukointimenetelmä on esitetty myös muun muassa uudistuvassa eurokoodi 5:ssa. 

Laskennassa tehdyt yksinkertaistukset voivat johtaa vääriin kuormajakaumiin rakennuk-

sessa ja virheellisiin rakenteiden kestävyys- ja siirtymäarvoihin varsinkin muuttujamää-

rän ollessa suuri, jolloin yksinkertaistukset eivät johda välttämättä varmalla puolella ole-

vaan suunnitteluratkaisuun, vaan tulos onkin kriittisellä puolella. Tämän vuoksi käsinlas-

kentamenetelmissä olisi varmempaa hyödyntää konservatiivista haarukointimenetelmää 

tulosten oikeellisuuden varmentamiseksi. Numeerisessa FEM-laskennassa pystytään 

mallintamaan välipohja osittain jäykkänä, kunhan tunnetaan liitosjäykkyys, joka on mää-

ritettävä käsin. 

Liitosjäykkyys vaikuttaa merkittävästi kuormien jakautumiseen ja rakenteiden siirtymiin. 

Seinän kokonaisvaakasiirtymän suuruuteen vaikuttavat merkittävämmin liitosjäykkyy-

destä riippuvat liukumisesta ja kiertymisestä aiheutuvat vaakasiirtymät kuin itse seinän 

ominaisuuksista muodostuvat taivutus- ja leikkausmuodonmuutosten synnyttämät vaa-

kasiirtymät. Seinän kiertymisestä aiheutuva vaakasiirtymä todettiin haastavaksi käsin-

laskennalla silloin, kun välipohja oletetaan jäykäksi. Seinän kiertyminen tulee määrää-

väksi lyhyillä seinillä, joiden korkeus-leveyssuhde on yli 1. Välipohjan tasonsuuntaista 

muodonmuutosta ei haastattelujen perusteella huomioida vaakasiirtymissä, jolloin aino-

astaan seinien vaakasiirtymät määrittävät rakennuksen kokonaisvaakasiirtymän. 

Rakennuksen kokonaisvaakasiirtymän ja kuormien jakautumisen kulminoituessa liitos-

jäykkyyteen sen määrittäminen koetaan kuitenkin haastatteluiden perusteella epävar-

maksi. Tämä johtuu siitä, että nykyinen saatavilla oleva eurokoodi 5:n ohjeistus (SFS-

EN 1995-1-1) ei huomioi tärinäeristimen vaikutusta liitoksessa, mikä vaikuttaa oleellisesti 

liitoksen kapasiteettiin ja jäykkyyteen. Nykyisellä eurokoodi 5:n ohjeistuksella pystytään 

laskemaan vanerilevyllisen liitoksen jäykkyys, jossa ei tarvita tärinäeristimiä liitoksessa. 

Ohjeistuksessa esitetään kuitenkin vain yhden puikkoliittimen jäykkyys, jolloin kokonai-

suudessaan levyliitoksen jäykkyys jää esittämättä. Toistaiseksi julkaisemattomassa ja 

uudistuvassa eurokoodi 5:ssa (CEN/TC 250/SC 5 2021) on esitetty väliaineellisen puik-

koliitoksen jäykkyys teräslevyllä, mikä huomioi tärinäeristimen liitoksessa. Uudistuvan 

ohjeistuksen mukaan tilaelementtien välisen teräslevyliitoksen jäykkyys alenee noin 47 

% tärinäeristimen paksuuden ollessa 6 mm ja noin 70 % tärinäeristimen paksuuden ol-

lessa 12,5 mm. Tilaelementtien välinen liitoksen jäykkyys on siis hyvin riippuvainen täri-

näeristimien vaikutuksesta, sillä liitosjäykkyys alenee puoleen tai jopa kolmasosaan ko-

vasta liitoksesta tärinäeristimien takia. Lisäksi nykyinen eurokoodi 5:n ohjeistus tuottaa 
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noin 38 % suuremman liitosjäykkyyden kuin uudistuva ohjeistus, kun tärinäeristin ei vai-

kuta liitoksessa ohjeistuksien vertailukelpoisuuden vuoksi. Ero on merkittävän suuri, jol-

loin nykyisen ohjeistuksen liitosjäykkyyden yksinkertaistetumpi laskentatapa voi yliarvi-

oida liitosjäykkyyden teräslevyllisellä liitoksella. 

Haastateltavista suunnittelijoista 50 % huomioi kitkan vaikutuksen tilaelementtien väli-

sissä liitoksissa, minkä avulla saadaan jäykistämätönkin seinä paremmin osallistumaan 

rakennuksen jäykistämiseen, vaikka seinää ei saada levyliitoksin kiinnitettyä. Kuitenkin 

puolet haastateltavista pitävät kitkan hyödyntämistä epävarmana tekijänä, sillä seinän 

täytyisi pysyä kokonaan puristettuna, jotta kitkaa voitaisiin hyödyntää. Kuitenkaan ei ole 

täyttä varmuutta siitä, pysyykö seinä täysin puristettuna dynaamisen tuulikuorman vai-

kuttaessa ja huomioiden pitkäaikaismuodonmuutokset liitoksessa, kuten viruminen. Täl-

löin myös liitosten epälineaarinen käyttäytyminen hankaloittaa konservatiivisten yksin-

kertaistusten tekemistä. 

Tällä hetkellä suomalaisessa suunnittelussa hyödynnetään ainoastaan kimmoteorian 

mukaisia menetelmiä, vaikka ruotsalainen plastisuusteoriaan perustuva menetelmäkin 

olisi mahdollinen. Haastateltavista 56 % hyödyntää mastomaista seinälinjamenetelmää, 

33 % osittaista tornimenetelmää ja 11 % täyttä tornimenetelmää jäykistyslaskennassa. 

Mastomainen seinälinjamenetelmä tuottaa suurimman kiertymän yksittäiselle tilaele-

mentille ja suurimmat ankkurointivoimat rakennuksessa. Tornimenetelmät vähentävät 

ankkuroinnin tarvetta poikittaisten seinien osallistuessa vetovoimien pienentämiseksi. 

Jäykistämisen kannalta parhain mitoitusmenetelmä olisi täysi tornimenetelmä, jolloin ra-

kennukseen kohdistuu pienimmät vaakasiirtymät, ankkurointivoimat ja kiertymät. Kuiten-

kin osittainen tornimenetelmä saattaisi olla kustannustehokkain mitoitusmenetelmä, joka 

sisältäisi vähiten tilaelementtien välisiä liitososia.  

Tilaelementtitekniikkaan soveltuvat mitoitusmenetelmät jäykistämisessä eivät suoraan 

sovellu suurelementtitekniikkaan. Tämä johtuu siitä, että suurelementtitekniikassa kuor-

mansiirtoreitti tapahtuu kehäpalkiston avulla, mikä poikkeaa tilaelementtitekniikan kuor-

mansiirtotavasta. Lisäksi suurelementtitekniikassa huoneistojen välinen seinä voidaan 

kiinnittää molemmilta puolilta kokonaisuudessaan, jolloin vaakasuuntaista rakoa ei 

synny huoneistojen välille. Kuitenkin esimerkiksi yksittäistä seinää voidaan analysoida 

samalla tavalla suurelementtitekniikassa kuin tilaelementtitekniikassakin.  
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7.2 Jatkotutkimustarve 

Tilaelementeistä kootun puukerrostalon jäykistysmitoituksen yhtenäistämiseksi tarvitaan 

vielä jatkotutkimusta mitoitukseen vaikuttavista tekijöistä, joita esitettiin luvussa 6. En-

siksi pystykuorman suuruus ankkurointilaskennassa täytyisi varmentaa, sillä se vaikuttaa 

ankkurointitarpeeseen. Lisäksi pystykuorman suuruuteen vaikuttaa myös oleellisesti 

märkätilaelementin omapainon jakautuminen tilaelementissä, mikä jää tällä hetkellä 

suunnittelijan oman harkinnan varaan, jolloin pystykuormien jakautumista kantaville ra-

kenteille olisi tutkittava enemmän. 

Toiseksi tilaelementtien välisten tärinäeristimien epälineaarisen käyttäytymisen vaiku-

tusta rakennuksen painumiin ja raollisen liitoksen kapasiteettikykyyn pitäisi tutkia, jotta 

saataisiin luotettavampaa tietoa pystysuuntaisten levyliitosten siirtymistä ja vetoliitosten 

jäykkyydestä. Tämä voitaisiin toteuttaa kokeellisesti tekemällä testisarjoja erilaisille raol-

lisille liitoksille todellisen jäykkyyden määrittämiseksi. 

Tuulen suuntaisen jäykistysseinän siirtämää vaakakuormaa poikittaiselle seinälle olisi 

tärkeää selvittää, jolloin olisi tutkittava kokeellisesti tilaelementin nurkkaliitosten jäyk-

kyyttä ja voimanvälityskykyä. Tällöin voitaisiin hyödyntää vaakakuormaa vastaan olevia 

poikittaisia seiniä rakennuksen jäykistämisessä, jolloin ankkurointikapasiteetti pienenisi 

jäykistäviltä seiniltä, kun voimia saadaan siirrettyä muille seinille. Lisäksi tilaelementin 

kotelomaista rakennetta voitaisiin hyödyntää tilaelementin jäykkyyden määrityksessä, 

mikä vähentäisi rakennuksen vaakasiirtymiä. 

Seinien aukotuksien aiheuttaman jännityksen muodostumista aukkojen nurkka-alueilla 

täytyisi tutkia, jotta saataisiin parempi käsitys niiden halkeilusta. Tällöin voitaisiin hyö-

dyntää luotettavammin tarkempaa menetelmää, jolloin seinän jäykistyskapasiteettia saa-

taisiin kasvatettua. 

Kitkan hyödyntämisestä tilaelementtitekniikassa tarvitaan jatkotutkimusta olemassa ole-

vista liitoksista koekuormittamalla niitä ja selvittämällä kitkan yläraja-arvo. Lisäksi täytyisi 

tutkia dynaamisen tuulikuorman vaikutusta kitkavoiman suuruuteen liitospinnalla. Näiden 

jälkeen voidaan kirjoittaa selkeä ohje kitkan laskennallisesta hyödyntämisestä jäykistä-

misessä. 

FEM-laskennan hyödyntämisessä rakenteiden jäykkyyksien muodostuminen ja kuor-

mien siirtyminen sekä jakautuminen rakenteiden välillä ei ole aina selkeää. Tämän 

vuoksi FEM-mallin luomisesta täytyisi tehdä läpinäkyvä ohjeistus. Lisäksi FEM-mallinta-

misessa liitosten mallintamisessa jousien määrän tietämys tulisi määrittää. Tämän jäl-

keen pystytään kirjoittamaan ohje tilaelementtirakenteisen puukerrostalon FEM-mallin 

muodostumisesta. 
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LIITE A: 1/(1) 
 

LIITE A: HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Taustatiedot haastateltavasta  
1. Mikä on tehtävänimikkeesi ja missä roolissa toimit tällä hetkellä?  
2. Millainen kokemus sinulla on puurakenteista ja puukerrostalojen jäykistämi-

sestä?   
3. Onko sinulla pätevyyksiä, esimerkiksi FISE:ltä?  

 
Varsinaiset haastattelukysymykset  

1. Mitä kriteerejä vastaan tilaelementeistä koottu puukerrostalo jäykistetään?  
2. Millä menetelmällä tai menetelmin tilaelementeistä koottu puukerrostalo jäykis-

tetään?  
3. Millaisia käsinlasku- ja/tai numeerisia menetelmiä on käytössä?  
4. Mitä lähtötietoja tarvitaan puukerrostalon jäykistysmitoituksessa?  
5. Miten puukerrostalon jäykistäminen eroaa betonisesta kerrostalosta?  
6. Mitä haasteita tilaelementeillä jäykistäminen aiheuttaa suunnittelussa ja erityi-

sesti mitoituksessa?  
7. Mitä asioita on huomioitava tilaelementtirakenteisen puukerrostalon jäykistyk-

sessä, erityisesti liitosten ja aukotusten osalta?  
8. Millaisia oletuksia ja yksinkertaistuksia teette laskennassa ja mallinnuksessa?  
9. Käsitelläänkö tilaelementtirakenteisen puukerrostalon jäykistys jäykistävillä tor-

neilla, seinälinjoilla vai jollakin muulla tavalla?  
10. Osallistuuko kaikki tilaelementin osat (ulko- ja väliseinät, katto, lattia) jäykistyk-

seen?   
11. Miten määritetään kerroskohtaiset rasitukset tilaelementeille välipohjassa?  
12. Millainen on tilaelementin liitostekniikka?  
13. Miten lasketaan kahden tilaelementin välillä vaikuttavat liitosvoimat?  
14. Miten ratkaistaan raollinen liitos tilaelementtien välillä? Mitä tietoa asiasta pitäisi 

tietää tai tutkia?  
15. Millä tavalla tilaelementtien ankkurointi toteutetaan?  
16. Millaisia tiedonsiirto-ongelmia esiintyy eri tahojen välillä, esimerkiksi rakenne-

suunnittelijan ja elementtivalmistajan välillä? Ovatko jotkin asiat ristiriidassa 
keskenään?  

17. Onko tilaelementtien asennuksessa tai purkamisessa joitakin haasteita?  
 
Mahdolliset lisäkysymykset 

1. Voidaanko tilaelementtien jäykistysmitoitusta hyödyntää suoraan suurelement-
teihin? Jos ei, niin miksi?  

2. Mitä on otettava eri tavalla huomioon jäykistyksessä, jos tilaelementti on valmis-
tettu esimerkiksi rankarakenteisena massiivipuun sijaan?   

3. Millaista rakennuksen vaakasiirtymän raja-arvoa käytätte? 
4. Miten lisävaakavoima määritetään? 
5. Mikä on seinäosan korkeus-leveyssuhde, jotta se voi osallistua jäykistykseen? 
6. Mitä jäykkyystekijöitä huomioidaan seinän kokonaisjäykkyydessä? 
7. Miten tärinäeristinlevy huomioidaan väliaineellisen liitoksen kapasiteetissa ja lii-

toksen jäykkyydessä? 
8. Oletetaanko laskennassa välipohja jäykäksi vai joustavaksi? 
9. Minkä suuruinen pystykuorma huomioidaan ankkurointivoimien määrittämi-

sessä? 
10. Hyödynnättekö kitkaa jäykistyslaskennassa? 
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LIITE B: RAOLLISEN LIITOKSEN JÄYKKYYDEN 
TARKASTELU

1. Liitoksen lähtötiedot

Liitettävän puun tiheys: ≔ρm 500 ――kg
m3

Ruuvin halkaisija: ≔d 10 mm
Ruuviryhmän lukumäärä osassa 1: ≔n1 20
Ruuviryhmän lukumäärä osassa 2: ≔n2 25
Ruuvin pituus: ≔lruuvi 80 mm
Teräslevyn paksuus: ≔dlevy 3 mm

2. Tilaelementtien välisen teräslevyliitoksen jäykkyys
(CEN/TC 250/SC 5 2021)

2.1. Liitosjäykkyys, kun tärinäeristinlevyn paksuus 6 mm

Tärinäeristinlevyn paksuus: ≔ti.1 6 mm
Ruuvin tunkeumasyvyys: ≔t1.1 =--lruuvi dlevy ti.1 71 mm

Ruuvin siirtymäkerroin: 
≔Kser.mean.1 =

+⋅
 ↲⋅⋅⋅0.22 ρm

-1.02 ⋅0.026 ti.1 t1.1
-0.075 ⋅0.0022 ti.1 d +1.24 ⋅0.047 ti.1

⎛⎝ +1 1.1-ti.1⎞⎠ ⋅0.62 ti.1

3203.42 ――
N
mm

Ruuviryhmän siirtymäkerroin osassa 1: ≔Kser.1.1 =⋅n1 Kser.mean.1 64068.34 ――N
mm

Ruuviryhmän siirtymäkerroin osassa 2: ≔Kser.2.1 =⋅n2 Kser.mean.1 80085.43 ――
N
mm

Raollisen liitoksen kokonaisjäykkyys: ≔Kc.tot.1 =――――――
1

+―――1
Kser.1.1

―――1
Kser.2.1

35593.52 ――
N
mm

2.2. Liitosjäykkyys, kun tärinäeristinlevyn paksuus 12,5 mm

Tärinäeristinlevyn paksuus: ≔ti.2 12.5 mm
Ruuvin tunkeumasyvyys: ≔t1.2 =--lruuvi dlevy ti.2 64.5 mm

Ruuvin siirtymäkerroin: 
≔Kser.mean.2 =

+⋅
 ↲⋅⋅⋅0.22 ρm

-1.02 ⋅0.026 ti.2 t1.2
-0.075 ⋅0.0022 ti.2 d +1.24 ⋅0.047 ti.2

⎛⎝ +1 1.1-ti.2⎞⎠ ⋅0.62 ti.2

1773.27 ――
N
mm
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Ruuviryhmän siirtymäkerroin osassa 1: ≔Kser.1.2 =⋅n1 Kser.mean.2 35465.41 ――
N
mm

Ruuviryhmän siirtymäkerroin osassa 2: ≔Kser.2.2 =⋅n2 Kser.mean.2 44331.76 ――N
mm

Raollisen liitoksen kokonaisjäykkyys: ≔Kc.tot.2 =――――――1

+―――
1

Kser.1.2
―――

1
Kser.2.2

19703.00 ――N
mm

2.3. Liitosjäykkyys ilman tärinäeristinlevyä

Tärinäeristinlevyn paksuus: ≔ti.3 0 mm
Ruuvin tunkeumasyvyys: ≔t1.3 =--lruuvi dlevy ti.3 77 mm

Ruuvin siirtymäkerroin: 
≔Kser.mean.3 =

+⋅
 ↲⋅⋅⋅0.22 ρm

-1.02 ⋅0.026 ti.3 t1.3
-0.075 ⋅0.0022 ti.3 d +1.24 ⋅0.047 ti.3

⎛⎝ +1 1.1-ti.3⎞⎠ ⋅0.62 ti.3

5996.38 ――
N
mm

Ruuviryhmän siirtymäkerroin osassa 1: ≔Kser.1.3 =⋅n1 Kser.mean.3 119927.53 ――
N
mm

Ruuviryhmän siirtymäkerroin osassa 2: ≔Kser.2.3 =⋅n2 Kser.mean.3 149909.41 ――N
mm

Raollisen liitoksen kokonaisjäykkyys: ≔Kc.tot.3 =――――――1

+―――
1

Kser.1.3
―――

1
Kser.2.3

66626.40 ――N
mm

3. Tilaelementtien välisen teräslevyliitoksen jäykkyys ilman 
tärinäeristintä nykyisen eurokoodi 5:n mukaan
(SFS-EN 1995-1-1)

Ruuvin siirtymäkerroin: ≔Kser =―――
⋅ρm

1.5 d
23

4861.02 ――
N
mm

Ruuviryhmän siirtymäkerroin osassa 1: ≔Kser.1 =⋅⋅2 n1 Kser 194440.69 ――
N
mm

Ruuviryhmän siirtymäkerroin osassa 2: ≔Kser.2 =⋅⋅2 n2 Kser 243050.87 ――N
mm

Raollisen liitoksen kokonaisjäykkyys: ≔Kc.tot =―――――
1

+――1
Kser.1

――1
Kser.2

108022.61 ――
N
mm
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4. Liitosjäykkyyksien vertailu

Uudistuva eurokoodi 5:

% =⋅―――――
-Kc.tot.3 Kc.tot.1

Kc.tot.3
100 46.6

--> Liitosjäykkyys alenee noin 47 %, kun tärinäeristimen paksuus on 6 mm verrattuna 
liitosjäykkyyteen ilman tärinäeristintä.

Uudistuva eurokoodi 5:

% =⋅―――――
-Kc.tot.3 Kc.tot.2

Kc.tot.3
100 70.4

--> Liitosjäykkyys alenee noin 70 %, kun tärinäeristimen paksuus on 12,5 mm verrattuna 
liitosjäykkyyteen ilman tärinäeristintä.

Nykyinen vs. uudistuva eurokoodi 5:

% =⋅―――――
-Kc.tot Kc.tot.3
Kc.tot

100 38.3

--> Nykyinen eurokoodi 5 tuottaa noin 38 % suuremman liitosjäykkyyden kuin uudistuva 
eurokoodi 5.



LIITE C: /(48)1

LIITE C: MITOITUSMENETELMIEN LASKELMAT
Tässä liitteessä on esitetty laskelmat luvun 4 haastatteluissa esiin tulleista 
mitoitusmenetelmistä. Laskelmissa keskitytään tarkastelemaan alla olevassa kuvassa 
merkittyjä seinälinjoja E/3-4(o), H/3-4(v), 3/E-H ja 4/E-H, jotka muodostavat yhden 
tilaelementin tarkasteltavassa rakennuksen kerrospohjassa. Muiden seinälinjojen tulokset 
on taulukoitu tämän liitteen loppuun samojen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Merkinnät:
(o) = moduulilinjan oikeanpuoleinen seinä
(v) = moduulilinjan vasemmanpuoleinen seinä

Rakennuksen välipohja, moduulilinjat ja tarkasteltavat seinälinjat.
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Rakennuksen yläpohja.

1. LÄHTÖTIEDOT

Rakennus
Rakennuksen korkeus maanpinnasta: ≔H 29 m
Rakennuksen korkeus maanpinnasta ylimpään lattiatasoon: ≔Hi 22.7 m
Rakennuksen syvyys: ≔B 17.4 m
Rakennuksen pituus: ≔L 24.5 m

Tilaelementti
Seinäelementtien korkeus: ≔hel 2500 mm
Huoneiston välisen CLT-seinäelementin paksuus: ≔dvs 80 mm
CLT-ulkoseinäelementin paksuus: ≔dus 80 mm
CLT-kattoelementin paksuus: ≔dvp 80 mm
CLT-käytäväelementin paksuus: ≔dktv 120 mm

Seinälinjojen pituudet
E/3-4(o): ≔lE.y 6.35 m
H/3-4(v): ≔lH.y 7.28 m
3/E-H: ≔l3.x 4.94 m
4/E-H: ≔l4.x 4.79 m

Tilaelementin välipohjan leveydet
E-H: ≔Lx 4.94 m
3-4: ≔Ly 6.815 m
2-3: ≔L2.3 1.50 m
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CLT:n ominaisuudet (RIL-205-1-2017 lisäohjeet: CrossLam Kuhmo)

Lujuusluokka: C24 (RIL-205-1-2017, taulukko 3.3S)

Seinäelementit: Kattoelementti
Elementtien tyyppi: C3-80-20
Lamellien lukumäärä: 3
Kerrosten paksuudet: 20-40-20 mm

Kattoelementti:
Elementtien tyyppi: L3-80-30
Lamellien lukumäärä: 3
Kerrosten paksuudet: 30-20-30 mm

Seinäelementti
Käytäväelementti (tukeutuu tilaelementtien päätyseiniin):

Elementtien tyyppi: L3-120-40
Lamellien lukumäärä: 3
Kerrosten paksuudet: 40-40-40 mm

Elementtien ominaisuudet:
Levyn maksimileveys: ≔blevy 3200 mm

Kimmomoduuli: ≔E0.mean 11500――
N

mm2

Keskimääräinen liukumoduuli: ≔Gmean 690 ――
N

mm2

2. KUORMAT

2.1 Pystykuormat

2.1.1 Omat painot
(RIL 201-1-2017, Osa 1.1)

Yläpohja

Vesikaton omapaino: ≔gk.katto 0.7 ――
kN
m2

IV-konehuoneen omapaino: ≔gk.IVKH 0.5 ――kN
m2

Yläpohjan kattoelementtien omapaino: ≔gk.yp 0.5 ――kN
m2

Välipohja

Huoneiston välisen seinän omapaino: ≔gk.vs 0.5 ――kN
m2

Ulkoseinän omapaino: ≔gk.us 0.7 ――kN
m2

Välipohjan omapaino (kuivatila): ≔gk.vp.k 1.2――kN
m2
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Välipohjan omapaino (märkätila): ≔gk.vp.m 4.5――
kN
m2

Käytäväelementin omapaino: ≔gk.ktv 0.8――
kN
m2

2.1.2 Kuormitukset

E/3-4(o): 

yläpohja: ≔gk.E.y.yp =⋅⎛⎝ +gk.katto gk.yp⎞⎠ ―
Lx
2

2.96 ――kN
m

8. krs: ≔gk.E.y.8krs =++gk.E.y.yp ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 5.97 ――
kN
m

7. krs: ≔gk.E.y.7krs =++gk.E.y.8krs ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 8.97 ――kN
m

6. krs: ≔gk.E.y.6krs =++gk.E.y.7krs ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 11.98 ――kN
m

5. krs: ≔gk.E.y.5krs =++gk.E.y.6krs ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 14.98 ――
kN
m

4. krs: ≔gk.E.y.4krs =++gk.E.y.5krs ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 17.98 ――kN
m

3. krs: ≔gk.E.y.3krs =++gk.E.y.4krs ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 20.99 ――
kN
m

2. krs: ≔gk.E.y.2krs =++gk.E.y.3krs ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 23.99 ――
kN
m

H/3-4(v): 

yläpohja: ≔gk.H.y.yp =⋅⎛⎝ +gk.katto gk.yp⎞⎠ ―
Lx
2

2.96 ――
kN
m

8. krs: ≔gk.H.y.8krs =++gk.H.y.yp ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 5.97 ――
kN
m

7. krs: ≔gk.H.y.7krs =++gk.H.y.8krs ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 8.97 ――kN
m

6. krs: ≔gk.H.y.6krs =++gk.H.y.7krs ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 11.98 ――
kN
m

5. krs: ≔gk.H.y.5krs =++gk.H.y.6krs ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 14.98 ――
kN
m

4. krs: ≔gk.H.y.4krs =++gk.H.y.5krs ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 17.98 ――kN
m

3. krs: ≔gk.H.y.3krs =++gk.H.y.4krs ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 20.99 ――
kN
m

2. krs: ≔gk.H.y.2krs =++gk.H.y.3krs ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs 23.99 ――kN
m



LIITE C: /(48)5

3/E-H: 

yläpohja: ≔gk.3.x.yp =++⋅gk.katto ――――
+blevy L2.3
2

⋅gk.yp ――
blevy
2

⋅gk.ktv ――
L2.3
2

3.05――kN
m

8. krs: 

≔gk.3.x.8krs =+++gk.3.x.yp ⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy
2

⋅gk.ktv ――
L2.3
2

12.81――kN
m

7. krs: 

≔gk.3.x.7krs =+++gk.3.x.8krs ⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy
2

⋅gk.ktv ――
L2.3
2

22.57――kN
m

6. krs: 

≔gk.3.x.6krs =+++gk.3.x.7krs ⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy
2

⋅gk.ktv ――
L2.3
2

32.33――kN
m

5. krs: 

≔gk.3.x.5krs =+++gk.3.x.6krs ⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy
2

⋅gk.ktv ――
L2.3
2

42.09――kN
m

4. krs: 

≔gk.3.x.4krs =+++gk.3.x.5krs ⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy
2

⋅gk.ktv ――
L2.3
2

51.85――kN
m

3. krs: 

≔gk.3.x.3krs =+++gk.3.x.4krs ⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy
2

⋅gk.ktv ――
L2.3
2

61.61――kN
m

2. krs: 

≔gk.3.x.2krs =+++gk.3.x.3krs ⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy
2

⋅gk.ktv ――
L2.3
2

71.37――kN
m

4/E-H: 

yläpohja: ≔gk.4.x.yp =⋅⎛⎝ +gk.katto gk.yp⎞⎠ ――
blevy
2

1.92――kN
m

8. krs: 

≔gk.4.x.8krs =++gk.4.x.yp ⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy
2

3.90――kN
m

7. krs: 

≔gk.4.x.7krs =++gk.4.x.8krs ⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy
2

5.87 ――kN
m

6. krs: 

≔gk.4.x.6krs =++gk.4.x.7krs ⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy
2

7.85 ――kN
m

5. krs: 

≔gk.4.x.5krs =++gk.4.x.6krs ⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy
2

9.82 ――kN
m

4. krs: 

≔gk.4.x.4krs =++gk.4.x.5krs ⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy
2

11.80――kN
m

3. krs: 

≔gk.4.x.3krs =++gk.4.x.4krs ⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy
2

13.78――
kN
m
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2. krs: 

≔gk.4.x.2krs =++gk.4.x.3krs ⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy
2

15.75――kN
m

2.2 Vaakakuormat

2.2.1 Tuulikuorma
(RIL 201-1-2017, Osa 1.4)

Maastoluokka: III

Tuulennopeuden perusarvo: ≔vb 21―m
s

Rakennuksen korkeus maanpinnasta: ≔H 29 m

Tuulen puuskanopeuspaine: ≔qp0 0.67――
kN
m2

(RIL 205-1-2017, kuva 2.6S)
2.2.2 Tuulikuorma voimakertoimien avulla 

Pitkälle sivulle kohdistuva tuulikuorma

Rakennekerroin (kuva 5.3S): ≔cscd 0.93

Tehollinen hoikkuus (taul. 5.1S): ≔λpitkä =⋅
⎛
⎜
⎝

+⋅―――
-1.4 2
-50 15

⎛
⎜
⎝

-――
H
1 m

15
⎞
⎟
⎠
2
⎞
⎟
⎠
―
H
L

2.1

Sivusuhde (taul. 5.2S): ≔dbpitkä =―B
L

0.7

Voimakerroin (taul. 5.2S):

≔cf1 =+⋅――――
-1.28 1.44
-1 0.7

⎛
⎜⎝

-―
B
L

1
⎞
⎟⎠
1.28 1.43

≔cf2 =+⋅――――-1.38 1.55
-1 0.7

⎛
⎜
⎝

-―B
L

1
⎞
⎟
⎠
1.38 1.54

≔cf.pitkä =+⋅―――
-cf1 cf2
-1 3

⎛⎝ -λpitkä 1⎞⎠ cf1 1.49

Tuulikuorma pitkälle sivulle: ≔qwk.pitkä =⋅⋅cscd cf.pitkä qp0 0.931 ――
kN
m2

Päätyyn kohdistuva tuulikuorma

Rakennekerroin (kuva 5.3S): ≔cscd 0.90

Tehollinen hoikkuus (taul. 5.1S): ≔λpääty =⋅
⎛
⎜⎝

+⋅―――-1.4 2
-50 15

⎛
⎜⎝

-――H
1 m

15
⎞
⎟⎠
2
⎞
⎟⎠
―H
B

2.9

Sivusuhde (taul. 5.2S): ≔dbpääty =―
L
B

1.4

Voimakerroin (taul. 5.2S):

≔cf1 =+⋅――――-0.99 1.28
-2 1

⎛
⎜
⎝

-―L
B

1
⎞
⎟
⎠
1.28 1.16

≔cf2 =+⋅――――
-1.07 1.38
-2 1

⎛
⎜⎝

-―
L
B

1
⎞
⎟⎠
1.38 1.25
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⎝ ⎠

≔cf.pääty =+⋅―――
-cf1 cf2
-1 3

⎛⎝ -λpääty 1⎞⎠ cf1 1.25

Tuulikuorma päädyssä: ≔qwk.pääty =⋅⋅cscd cf.pääty qp0 0.754――
kN
m2

2.2.3 Tuulikuorma painekertoimien avulla

Pitkälle sivulle kohdistuva tuulikuorma

Rakennuksen leveys: ≔b =L 24.5 m
Rakennuksen syvyys: ≔d =B 17.4 m
Rakennuksen korkeus: ≔h =H 29 m

--> ≔e =min (( ,b ⋅2 h)) 24.5 m =>e d 1

Ulkopuolisen paineen kertoimet, (taul. 7.1): cpe.10

=―
h
d

1.67

≔cpe.A -1.2
≔cpe.B -0.8
≔cpe.D 0.8

≔cpe.E =-⋅――――
+-0.7 0.5
-5 1

⎛
⎜
⎝
-―

h
d

1
⎞
⎟
⎠
0.5 -0.53

Vyöhykkeen A pituus: ≔lA =―
e
5

4.90 m

Vyöhykkeen B pituus: ≔lB =-d ―e
5

12.50 m

Aukkosuhde: ≔μ =――――
+⋅2 d b
+⋅2 d ⋅2 b

0.71

Sisäisen paineen kerroin (kuva 7.13S): ≔cpi -0.18

Nettopaineet:

Seinävyöhyke A: ≔qw.A =⋅qp0 ⎛⎝ -cpe.A cpi⎞⎠ -0.68 ――
kN
m2

Seinävyöhyke B: ≔qw.B =⋅qp0 ⎛⎝ -cpe.B cpi⎞⎠ -0.42 ――
kN
m2

Seinävyöhyke D: ≔qw.D =⋅qp0 ⎛⎝ -cpe.D cpi⎞⎠ 0.66――kN
m2

Seinävyöhyke E: ≔qw.E =⋅qp0 ⎛⎝ -cpe.E cpi⎞⎠ -0.24 ――kN
m2

Pitkälle sivulle (Y-suunta) kohdistuva tuulen nettopaine: ≔qwk.pitkä2 =-qw.D qw.E 0.893――
kN
m2
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Voimakerroin vs. painekerroin:

%=⋅――――――
-qwk.pitkä qwk.pitkä2

qwk.pitkä2
100 4.2

Painekertoimella tuulikuorman suuruus 
rakennuksen pitkälle sivulle on 4,2 % 
pienempi kuin voimakertoimella laskettuna.

Päätyyn kohdistuva tuulikuorma

Rakennuksen leveys: ≔b =B 17.4 m
Rakennuksen syvyys: ≔d =L 24.5 m
Rakennuksen korkeus: ≔h =H 29 m

--> ≔e =min (( ,b ⋅2 h)) 17.4 m =<e d 1

Ulkopuolisen paineen kertoimet, (taul. 7.1): cpe.10

=―h
d

1.18

≔cpe.A -1.2
≔cpe.B -0.8
≔cpe.C -0.5
≔cpe.D 0.8

≔cpe.E =-⋅――――+-0.7 0.5
-5 1

⎛
⎜⎝
-―h

d
1
⎞
⎟⎠
0.5 -0.51

Vyöhykkeen A pituus: ≔lA =―
e
5

3.48 m

Vyöhykkeen B pituus: ≔lB =⋅―4
5
e 13.92 m

Vyöhykkeen C pituus: ≔lB =-d e 7.10 m

Aukkosuhde: ≔μ =――――+⋅2 d b
+⋅2 d ⋅2 b

0.79
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Sisäisen paineen kerroin (kuva 7.13S): ≔cpi -0.3

Nettopaineet:

Seinävyöhyke A: ≔qw.A =⋅qp0 ⎛⎝ -cpe.A cpi⎞⎠ -0.60 ――
kN
m2

Seinävyöhyke B: ≔qw.B =⋅qp0 ⎛⎝ -cpe.B cpi⎞⎠ -0.34 ――kN
m2

Seinävyöhyke C: ≔qw.C =⋅qp0 ⎛⎝ -cpe.C cpi⎞⎠ -0.13――kN
m2

Seinävyöhyke D: ≔qw.D =⋅qp0 ⎛⎝ -cpe.D cpi⎞⎠ 0.74――kN
m2

Seinävyöhyke E: ≔qw.E =⋅qp0 ⎛⎝ -cpe.E cpi⎞⎠ -0.14 ――
kN
m2

Päätyyn kohdistuva tuulen nettopaine: ≔qwk.pääty2 =-qw.D qw.E 0.877 ――kN
m2

Voimakerroin vs. painekerroin:

%=⋅――――――
-qwk.pääty2 qwk.pääty

qwk.pääty
100 16.3

Painekertoimella tuulikuorman suuruus 
rakennuksen päätyyn on 16,3 % suurempi 
kuin voimakertoimella laskettuna.

2.2.4 Kerroskohtainen tuulikuorma

Kerroskohtaiset tuulikuormat rakennuksen pitkälle ja lyhyelle sivulle valitaan 
määräävimmän arvon mukaan tuulen voima- ja painekertoimilla määritetyistä arvoista.

Kerroskorkeus: ≔hkerros 3 m
Yläpohjan keskimääräinen korkeus: ≔hyp 3.13 m
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Kerroskohtainen ominaistuulikuorma pitkälle sivulle

≔qk.yp.pitkä =⋅
⎛
⎜
⎝

+――
hkerros
2

――
hyp
2

⎞
⎟
⎠
qwk.pitkä 2.85――

kN
m

≔qk.8.pitkä =⋅hkerros qwk.pitkä 2.79 ――kN
m

≔qk.7.pitkä =⋅hkerros qwk.pitkä 2.79 ――kN
m

≔qk.6.pitkä =⋅hkerros qwk.pitkä 2.79 ――kN
m

≔qk.5.pitkä =⋅hkerros qwk.pitkä 2.79 ――kN
m

≔qk.4.pitkä =⋅hkerros qwk.pitkä 2.79 ――kN
m

≔qk.3.pitkä =⋅hkerros qwk.pitkä 2.79 ――kN
m

≔qk.2.pitkä =⋅hkerros qwk.pitkä 2.79 ――kN
m

Kerroskohtainen ominaistuulikuorma päädyssä

≔qk.yp.pääty =⋅
⎛
⎜
⎝

+――
hkerros
2

――
hyp
2

⎞
⎟
⎠
qwk.pääty2 2.69 ――

kN
m

≔qk.8.pääty =⋅hkerros qwk.pääty2 2.63 ――kN
m

≔qk.7.pääty =⋅hkerros qwk.pääty2 2.63 ――
kN
m

≔qk.6.pääty =⋅hkerros qwk.pääty2 2.63 ――kN
m

≔qk.5.pääty =⋅hkerros qwk.pääty2 2.63 ――
kN
m

≔qk.4.pääty =⋅hkerros qwk.pääty2 2.63 ――kN
m

≔qk.3.pääty =⋅hkerros qwk.pääty2 2.63 ――
kN
m

≔qk.2.pääty =⋅hkerros qwk.pääty2 2.63 ――kN
m
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2.2.5 Lisävaakavoima
(RIL 201-1-2017, Osa 1.1)

Lisävaakavoimat muodostuvat kerroskohtaisesti rakenteiden omista painoista.

E/3-4(o): 

yläpohja: ≔Hd.E.y.yp =――――――――
⋅⋅⎛⎝ +gk.katto gk.yp⎞⎠ ―

Lx
2
lE.y

150
0.13 kN

2-8. krs: ≔Hd.E.y =―――――――――
⋅

⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠
lE.y

150
0.13 kN

H/3-4(v):

yläpohja: ≔Hd.H.y.yp =――――――――
⋅⋅⎛⎝ +gk.katto gk.yp⎞⎠ ―

Lx
2
lH.y

150
0.14 kN

2-8. krs: ≔Hd.H.y =―――――――――
⋅

⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠
lH.y

150
0.15 kN

3/E-H:
yläpohja: 

≔Hd.3.x.yp.1 =⋅―B
L

――――――――――――――――
⋅

⎛
⎜
⎝

++⋅gk.katto ――――
+blevy L2.3
2

⋅gk.yp ――
blevy
2

⋅gk.ktv ――
L2.3
2

⎞
⎟
⎠
l3.x

150
0.07 kN

≔Hd.3.x.yp.2 =――――――――――――――――
⋅

⎛
⎜
⎝

++⋅gk.katto ――――
+blevy L2.3
2

⋅gk.yp ――
blevy
2

⋅gk.ktv ――
L2.3
2

⎞
⎟
⎠
l3.x

250
0.06 kN

--> ≔Hd.3.x.yp =min ⎛⎝ ,Hd.3.x.yp.1 Hd.3.x.yp.2⎞⎠ 0.06 kN

2-8. krs: 

≔Hd.3.x.1 =⋅―B
L

――――――――――――――――
⋅

⎛
⎜
⎝

++⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy
2

⋅gk.ktv ――
L2.3
2

⎞
⎟
⎠
l3.x

150
0.23 kN

≔Hd.3.x.2 =――――――――――――――――
⋅

⎛
⎜
⎝

++⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy
2

⋅gk.ktv ――
L2.3
2

⎞
⎟
⎠
l3.x

250
0.19 kN

--> ≔Hd.3.x =min ⎛⎝ ,Hd.3.x.1 Hd.3.x.2⎞⎠ 0.19 kN
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4/E-H:
yläpohja: 

≔Hd.4.x.yp.1 =⋅―B
L

――――――――
⋅⋅⎛⎝ +gk.katto gk.yp⎞⎠ ――

blevy
2

l4.x

150
0.04 kN

≔Hd.4.x.yp.2 =――――――――
⋅⋅⎛⎝ +gk.katto gk.yp⎞⎠ ――

blevy
2

l4.x

250
0.04 kN

--> ≔Hd.4.x.yp =min ⎛⎝ ,Hd.4.x.yp.1 Hd.4.x.yp.2⎞⎠ 0.04 kN

2-8. krs: 

≔Hd.4.x.1 =⋅―
B
L

―――――――――
⋅

⎛
⎜
⎝

+⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy
2

⎞
⎟
⎠
l4.x

150
0.04 kN

≔Hd.4.x.2 =―――――――――
⋅

⎛
⎜
⎝

+⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy
2

⎞
⎟
⎠
l4.x

250
0.04 kN

--> ≔Hd.4.x =min ⎛⎝ ,Hd.4.x.1 Hd.4.x.2⎞⎠ 0.04 kN

3. SEINIEN JÄYKKYYDET

CLT-seinien jäykkyydet on määritetty Casagrande et al. (2016) menetelmällä, jossa 
taivutusjäykkyys jätetään huomioimatta sen ollessa suhteellisen pieni. Samoin seinän 
kiertymisjäykkyys jätetään käsinlaskennassa huomiomatta, sillä kiertymisjäykkyys on 
riippuvainen välipohjan jäykkyyden oletuksesta, jolloin jäykän välipohjan laskennassa 
kiertymisjäykkyys on käsin laskennalla haastavaa. Tällöin CLT-seinien kokonaisjäykkyys 
muodostuu seinän leikkaus- ja liukumisjäykkyydestä.

3.1 Seinäelementtien leikkausjäykkyys

E/3-4(o): ≔Ks.E.y =―――――
⋅⋅Gmean dvs lE.y

hel
140208.00 ――N

mm

H/3-4(v): ≔Ks.H.y =―――――
⋅⋅Gmean dvs lH.y

hel
160742.40 ――

N
mm

3/E-H: ≔Ks.3.x =―――――
⋅⋅Gmean dvs l3.x

hel
109075.20――

N
mm

4/E-H: ≔Ks.4.x =―――――
⋅⋅Gmean dus l4.x

hel
105763.20 ――N

mm



LIITE C: /(48)13

3.2 Tilaelementtien välisen raollisen leikkausliitoksen jäykkyys

Tilaelementtien välisinä liitoksina käytetään teräslevyllisiä liitoksia.

HUOM. Tässä määritettyä liitosta ja liitosjäykkyyttä hyödynnetään jokaisen 
rakennuskerroksen ja seinäelementin liitoksissa laskennan yksinkertaistamiseksi. 
Todellisuudessa liitoskoko ja siten jäykkyys määräytyvät niihin kohdistuvien kuormien 
mukaan, jolloin alemmissa rakennuskerroksissa sijaitsisi suuremmat liitokset tai useampi 
liitos kuin ylemmissä kerroksissa.

Liitettävän puun tiheys: ≔ρm 500 ――
kg
m3

Ruuvin halkaisija: ≔d 6 mm
Ruuviryhmän lukumäärä osassa 1: ≔n1 8
Ruuviryhmän lukumäärä osassa 2: ≔n2 8
Ruuvin pituus: ≔lruuvi 60 mm
Tärinäeristinlevyn paksuus: ≔ti 12.5 mm
Teräslevyn paksuus: ≔dlevy 3 mm
Ruuvin tunkeumasyvyys: ≔t1 =--lruuvi dlevy ti 44.5 mm

Ruuvin siirtymäkerroin: 
≔Kser.mean =

+⋅
 ↲⋅⋅⋅0.22 ρm

-1.02 ⋅0.026 ti t1
-0.075 ⋅0.0022 ti d +1.24 ⋅0.047 ti

⎛⎝ +1 1.1-ti⎞⎠ ⋅0.62 ti

689.75 ――
N
mm

Ruuviryhmän siirtymäkerroin osassa 1: ≔Kser.1 =⋅n1 Kser.mean 5518.04 ――
N
mm

Ruuviryhmän siirtymäkerroin osassa 2: ≔Kser.2 =⋅n2 Kser.mean 5518.04 ――N
mm

Raollisen liitoksen kokonaisjäykkyys: ≔Kc.tot =―――――1

+――
1

Kser.1
――

1
Kser.2

2759.02 ――N
mm

Päällekkäisten tilaelementtien välisten leikkausliitosten lukumäärä: ≔nc 1

Tilaelementtien välisen leikkausliitoksen kokonaisjäykkyys: =⋅nc Kc.tot 2759.02 ――
N
mm

3.3 Seinäelementtien liukumisjäykkyys

Seinien liukumisjäykkyys on sama kuin leikkausliitoksen kokonaisjäykkyys.

≔Kt =⋅⋅nc Kc.tot ――
N
mm

2759.02 ――
N
mm

3.4 Seinäelementtien kokonaisjäykkyys

E/3-4(o): ≔Ktot.E.y =+Ks.E.y Kt 142967.02 ――
N
mm
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H/3-4(v): ≔Ktot.H.y =+Ks.H.y Kt 163501.42 ――
N
mm

3/E-H: ≔Ktot.3.x =+Ks.3.x Kt 111834.22 ――N
mm

4/E-H: ≔Ktot.4.x =+Ks.4.x Kt 108522.22 ――
N
mm

4. SEINIIN KOHDISTUVAT VAAKAVOIMAT

Seinälinjoihin kohdistuvat vaakavoimat tuulesta ovat riippuvaisia välipohjan jäykkyyden 
oletuksesta. Tällöin seinälinjoihin kohdistuvat vaakavoimat lasketaan olettaen välipohja 
joustavaksi tai jäykäksi. Laskennassa huomioidaan myös lisävaakavoima.

4.1 Joustava välipohja

E/3-4(o): 

8. krs seinä: ≔FE.y.8krs.flex =+――――
⋅qk.yp.pitkä Lx

2
Hd.E.y.yp 7.17 kN

7. krs seinä: ≔FE.y.7krs.flex =++――――
⋅qk.8.pitkä Lx

2
Hd.E.y.yp Hd.E.y 7.15 kN

6. krs seinä: ≔FE.y.6krs.flex =++――――
⋅qk.7.pitkä Lx

2
Hd.E.y.yp ⋅2 Hd.E.y 7.28 kN

5. krs seinä: ≔FE.y.5krs.flex =++――――
⋅qk.6.pitkä Lx

2
Hd.E.y.yp ⋅3 Hd.E.y 7.40 kN

4. krs seinä: ≔FE.y.4krs.flex =++――――
⋅qk.5.pitkä Lx

2
Hd.E.y.yp ⋅4 Hd.E.y 7.53 kN

3. krs seinä: ≔FE.y.3krs.flex =++――――
⋅qk.4.pitkä Lx

2
Hd.E.y.yp ⋅5 Hd.E.y 7.66 kN

2. krs seinä: ≔FE.y.2krs.flex =++――――
⋅qk.3.pitkä Lx

2
Hd.E.y.yp ⋅6 Hd.E.y 7.79 kN

H/3-4(v): 

8. krs seinä: ≔FH.y.8krs.flex =+――――
⋅qk.yp.pitkä Lx

2
Hd.H.y.yp 7.19 kN

7. krs seinä: ≔FH.y.7krs.flex =++――――
⋅qk.8.pitkä Lx

2
Hd.H.y.yp Hd.H.y 7.19 kN

6. krs seinä: ≔FH.y.6krs.flex =++――――
⋅qk.7.pitkä Lx

2
Hd.H.y.yp ⋅2 Hd.H.y 7.33 kN

5. krs seinä: ≔FH.y.5krs.flex =++――――
⋅qk.6.pitkä Lx

2
Hd.H.y.yp ⋅3 Hd.H.y 7.48 kN

4. krs seinä: ≔FH.y.4krs.flex =++――――
⋅qk.5.pitkä Lx

2
Hd.H.y.yp ⋅4 Hd.H.y 7.62 kN

3. krs seinä: ≔FH.y.3krs.flex =++――――
⋅qk.4.pitkä Lx

2
Hd.H.y.yp ⋅5 Hd.H.y 7.77 kN
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2. krs seinä: ≔FH.y.2krs.flex =++――――
⋅qk.3.pitkä Lx

2
Hd.H.y.yp ⋅6 Hd.H.y 7.92 kN

3/E-H: 

8. krs seinä: ≔F3.x.8krs.flex =+――――
⋅qk.yp.pääty Ly

2
Hd.3.x.yp 9.22 kN

7. krs seinä: ≔F3.x.7krs.flex =++――――
⋅qk.8.pääty Ly

2
Hd.3.x.yp Hd.3.x 9.22 kN

6. krs seinä: ≔F3.x.6krs.flex =++――――
⋅qk.7.pääty Ly

2
Hd.3.x.yp ⋅2 Hd.3.x 9.41 kN

5. krs seinä: ≔F3.x.5krs.flex =++――――
⋅qk.6.pääty Ly

2
Hd.3.x.yp ⋅3 Hd.3.x 9.61 kN

4. krs seinä: ≔F3.x.4krs.flex =++――――
⋅qk.5.pääty Ly

2
Hd.3.x.yp ⋅4 Hd.3.x 9.80 kN

3. krs seinä: ≔F3.x.3krs.flex =++――――
⋅qk.4.pääty Ly

2
Hd.3.x.yp ⋅5 Hd.3.x 9.99 kN

2. krs seinä: ≔F3.x.2krs.flex =++――――
⋅qk.3.pääty Ly

2
Hd.3.x.yp ⋅6 Hd.3.x 10.18 kN

4/E-H: 

8. krs seinä: ≔F4.x.8krs.flex =+――――
⋅qk.yp.pääty Ly

2
Hd.4.x.yp 9.20 kN

7. krs seinä: ≔F4.x.7krs.flex =++――――
⋅qk.8.pääty Ly

2
Hd.4.x.yp Hd.4.x 9.04 kN

6. krs seinä: ≔F4.x.6krs.flex =++――――
⋅qk.7.pääty Ly

2
Hd.4.x.yp ⋅2 Hd.4.x 9.08 kN

5. krs seinä: ≔F4.x.5krs.flex =++――――
⋅qk.6.pääty Ly

2
Hd.4.x.yp ⋅3 Hd.4.x 9.12 kN

4. krs seinä: ≔F4.x.4krs.flex =++――――
⋅qk.5.pääty Ly

2
Hd.4.x.yp ⋅4 Hd.4.x 9.15 kN

3. krs seinä: ≔F4.x.3krs.flex =++――――
⋅qk.4.pääty Ly

2
Hd.4.x.yp ⋅5 Hd.4.x 9.19 kN

2. krs seinä: ≔F4.x.2krs.flex =++――――
⋅qk.3.pääty Ly

2
Hd.4.x.yp ⋅6 Hd.4.x 9.23 kN

4.2 Jäykkä välipohja

E/3-4(o): 

8. krs seinä: 

≔FE.y.8krs.rigid =+⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.E.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.yp.pitkä Lx Hd.E.y.yp 6.70 kN

7. krs seinä: 

≔FE.y.7krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.E.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.8.pitkä Lx Hd.E.y.yp Hd.E.y 6.69 kN
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6. krs seinä: 

≔FE.y.6krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.E.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.7.pitkä Lx Hd.E.y.yp ⋅2 Hd.E.y 6.82 kN

5. krs seinä: 

≔FE.y.5krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.E.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.6.pitkä Lx Hd.E.y.yp ⋅3 Hd.E.y 6.94 kN

4. krs seinä: 

≔FE.y.4krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.E.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.5.pitkä Lx Hd.E.y.yp ⋅4 Hd.E.y 7.07 kN

3. krs seinä: 

≔FE.y.3krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.E.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.4.pitkä Lx Hd.E.y.yp ⋅5 Hd.E.y 7.20 kN

2. krs seinä: 

≔FE.y.2krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.E.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.3.pitkä Lx Hd.E.y.yp ⋅6 Hd.E.y 7.32 kN

H/3-4(v): 

8. krs seinä: 

≔FH.y.8krs.rigid =+⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.H.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.yp.pitkä Lx Hd.H.y.yp 7.66 kN

7. krs seinä: 

≔FH.y.7krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.H.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.8.pitkä Lx Hd.H.y.yp Hd.H.y 7.65 kN

6. krs seinä: 

≔FH.y.6krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.H.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.7.pitkä Lx Hd.H.y.yp ⋅2 Hd.H.y 7.80 kN

5. krs seinä: 

≔FH.y.5krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.H.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.6.pitkä Lx Hd.H.y.yp ⋅3 Hd.H.y 7.94 kN

4. krs seinä: 

≔FH.y.4krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.H.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.5.pitkä Lx Hd.H.y.yp ⋅4 Hd.H.y 8.09 kN

3. krs seinä: 

≔FH.y.3krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.H.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.4.pitkä Lx Hd.H.y.yp ⋅5 Hd.H.y 8.23 kN

2. krs seinä: 

≔FH.y.2krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

Ktot.H.y
+Ktot.E.y Ktot.H.y

⎞
⎟
⎠
qk.3.pitkä Lx Hd.H.y.yp ⋅6 Hd.H.y 8.38 kN

3/E-H: 

8. krs seinä: 

≔F3.x.8krs.rigid =+⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.3.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.yp.pääty Ly Hd.3.x.yp 9.36 kN
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7. krs seinä: 

≔F3.x.7krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.3.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.8.pääty Ly Hd.3.x.yp Hd.3.x 9.35 kN

6. krs seinä: 

≔F3.x.6krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.3.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.7.pääty Ly Hd.3.x.yp ⋅2 Hd.3.x 9.55 kN

5. krs seinä: 

≔F3.x.5krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.3.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.6.pääty Ly Hd.3.x.yp ⋅3 Hd.3.x 9.74 kN

4. krs seinä: 

≔F3.x.4krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.3.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.5.pääty Ly Hd.3.x.yp ⋅4 Hd.3.x 9.93 kN

3. krs seinä: 

≔F3.x.3krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.3.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.4.pääty Ly Hd.3.x.yp ⋅5 Hd.3.x 10.13 kN

2. krs seinä: 

≔F3.x.2krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.3.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.3.pääty Ly Hd.3.x.yp ⋅6 Hd.3.x 10.32 kN

4/E-H: 

8. krs seinä: 

≔F4.x.8krs.rigid =+⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.4.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.yp.pääty Ly Hd.4.x.yp 9.06 kN

7. krs seinä: 

≔F4.x.7krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.4.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.8.pääty Ly Hd.4.x.yp Hd.4.x 8.91 kN

6. krs seinä: 

≔F4.x.6krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.4.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.7.pääty Ly Hd.4.x.yp ⋅2 Hd.4.x 8.94 kN

5. krs seinä: 

≔F4.x.5krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.4.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.6.pääty Ly Hd.4.x.yp ⋅3 Hd.4.x 8.98 kN

4. krs seinä: 

≔F4.x.4krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.4.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.5.pääty Ly Hd.4.x.yp ⋅4 Hd.4.x 9.02 kN

3. krs seinä: 

≔F4.x.3krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.4.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.4.pääty Ly Hd.4.x.yp ⋅5 Hd.4.x 9.06 kN

2. krs seinä: 

≔F4.x.2krs.rigid =++⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―――――

Ktot.4.x
+Ktot.3.x Ktot.4.x

⎞
⎟
⎠
qk.3.pääty Ly Hd.4.x.yp ⋅6 Hd.4.x 9.10 kN
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4.3 Vaakavoimien vertailu (joustava vs. jäykkä välipohja)

E/3-4(o): 
≔ΔF.E.y.2.krs =-FE.y.2krs.flex FE.y.2krs.rigid 0.46 kN

%=⋅――――――――
-FE.y.2krs.flex FE.y.2krs.rigid

FE.y.2krs.rigid
100 6.31

--> Joustava välipohja tuottaa 6,31 % suuremman vaakavoiman.

H/3-4(v): 
≔ΔF.H.y.2.krs =-FH.y.2krs.flex FH.y.2krs.rigid -0.46 kN

%   =⋅――――――――
-FH.y.2krs.flex FH.y.2krs.rigid

FH.y.2krs.rigid
100 -5.52

--> Jäykkä välipohja tuottaa 5,52 % suuremman vaakavoiman.

3/E-H: 
≔ΔF.3.x.2.krs =-F3.x.2krs.flex F3.x.2krs.rigid -0.13 kN

%   =⋅――――――――
-F3.x.2krs.flex F3.x.2krs.rigid

F3.x.2krs.rigid
100 -1.31

--> Jäykkä välipohja tuottaa 1,31 % suuremman vaakavoiman.

4/E-H: 
≔ΔF.4.x.2.krs =-F4.x.2krs.flex F4.x.2krs.rigid 0.13 kN

%   =⋅――――――――
-F4.x.2krs.flex F4.x.2krs.rigid

F4.x.2krs.rigid
100 1.48

--> Joustava välipohja tuottaa 1,48 % suuremman vaakavoiman.
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5. MASTOMAINEN SEINÄLINJAMENETELMÄ

Mastomaisessa seinälinjamenetelmässä tarkasteltavista seinistä rakennusta 
jäykistävät seinälinjat ovat H/3-4(v), 3/E-H ja 4/E-H. Alla olevassa kuvassa on esitetty 
punaisella rakennuksen kaikki jäykistämiseen osallistuvat seinälinjat kyseisessä 
menetelmässä.

Jäykistävät seinälinjat suunnassa Y.

Jäykistävät seinälinjat suunnassa X.
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5.1 Seinien kokonaisvaakasiirtymät

Seinälinjan H/3-4(o) vaakavoimat on siirrettävä seinälinjalle H/3-4(v), sillä huoneiston 
välisistä seinistä vain H/3-4(v) osallistuu jäykistykseen. Tällöin vaakavoimat seinälinjalle 
H/3-4(o) saadaan tämän liitteen kohdan 4 mukaisesti.

Joustava välipohja: 
≔FH.y.8krs.flex.2 7.19 kN
≔FH.y.7krs.flex.2 7.19 kN
≔FH.y.6krs.flex.2 7.33 kN
≔FH.y.5krs.flex.2 7.48 kN
≔FH.y.4krs.flex.2 7.62 kN
≔FH.y.3krs.flex.2 7.77 kN
≔FH.y.2krs.flex.2 7.92 kN

Jäykkä välipohja:
≔FH.y.8krs.rigid.2 7.66 kN
≔FH.y.7krs.rigid.2 7.65 kN
≔FH.y.6krs.rigid.2 7.80 kN
≔FH.y.5krs.rigid.2 7.94 kN
≔FH.y.4krs.rigid.2 8.09 kN
≔FH.y.3krs.rigid.2 8.23 kN
≔FH.y.2krs.rigid.2 8.38 kN

5.1.1 Joustavan välipohjan aiheuttamat vaakasiirtymät

H/3-4(v): 

≔uH.y.8krs.flex =+―――――――――
+FH.y.8krs.flex FH.y.8krs.flex.2
Ks.H.y

――――――――
+FH.y.8krs.flex FH.y.8krs.flex.2
Kt

5.30 mm

≔uH.y.7krs.flex =+―――――――――
+FH.y.7krs.flex FH.y.7krs.flex.2
Ks.H.y

――――――――
+FH.y.7krs.flex FH.y.7krs.flex.2
Kt

5.30 mm

≔uH.y.6krs.flex =+―――――――――
+FH.y.6krs.flex FH.y.6krs.flex.2
Ks.H.y

――――――――
+FH.y.6krs.flex FH.y.6krs.flex.2
Kt

5.41 mm

≔uH.y.5krs.flex =+―――――――――
+FH.y.5krs.flex FH.y.5krs.flex.2
Ks.H.y

――――――――
+FH.y.5krs.flex FH.y.5krs.flex.2
Kt

5.51 mm

≔uH.y.4krs.flex =+―――――――――
+FH.y.4krs.flex FH.y.4krs.flex.2
Ks.H.y

――――――――
+FH.y.4krs.flex FH.y.4krs.flex.2
Kt

5.62 mm

≔uH.y.3krs.flex =+―――――――――
+FH.y.3krs.flex FH.y.3krs.flex.2
Ks.H.y

――――――――
+FH.y.3krs.flex FH.y.3krs.flex.2
Kt

5.73 mm

≔uH.y.2krs.flex =+―――――――――
+FH.y.2krs.flex FH.y.2krs.flex.2
Ks.H.y

――――――――
+FH.y.2krs.flex FH.y.2krs.flex.2
Kt

5.84 mm

≔utot.H.y.flex =
+++

 ↲+++uH.y.8krs.flex uH.y.7krs.flex uH.y.6krs.flex uH.y.5krs.flex
uH.y.4krs.flex uH.y.3krs.flex uH.y.2krs.flex

38.71 mm
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3/E-H:

≔u3.x.8krs.flex =+――――
F3.x.8krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.8krs.flex

Kt
3.43 mm

≔u3.x.7krs.flex =+――――
F3.x.7krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.7krs.flex

Kt
3.43 mm

≔u3.x.6krs.flex =+――――
F3.x.6krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.6krs.flex

Kt
3.50 mm

≔u3.x.5krs.flex =+――――
F3.x.5krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.5krs.flex

Kt
3.57 mm

≔u3.x.4krs.flex =+――――
F3.x.4krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.4krs.flex

Kt
3.64 mm

≔u3.x.3krs.flex =+――――
F3.x.3krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.3krs.flex

Kt
3.71 mm

≔u3.x.2krs.flex =+――――
F3.x.2krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.2krs.flex

Kt
3.78 mm

≔utot.3.x.flex =
+++

 ↲+++u3.x.8krs.flex u3.x.7krs.flex u3.x.6krs.flex u3.x.5krs.flex
u3.x.4krs.flex u3.x.3krs.flex u3.x.2krs.flex

25.06 mm

4/E-H: 

≔u4.x.8krs.flex =+――――
F4.x.8krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.8krs.flex

Kt
3.42 mm

≔u4.x.7krs.flex =+――――
F4.x.7krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.7krs.flex

Kt
3.36 mm

≔u4.x.6krs.flex =+――――
F4.x.6krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.6krs.flex

Kt
3.38 mm

≔u4.x.5krs.flex =+――――
F4.x.5krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.5krs.flex

Kt
3.39 mm

≔u4.x.4krs.flex =+――――
F4.x.4krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.4krs.flex

Kt
3.40 mm

≔u4.x.3krs.flex =+――――
F4.x.3krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.3krs.flex

Kt
3.42 mm

≔u4.x.2krs.flex =+――――
F4.x.2krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.2krs.flex

Kt
3.43 mm

≔utot.4.x.flex =
+++

 ↲+++u4.x.8krs.flex u4.x.7krs.flex u4.x.6krs.flex u4.x.5krs.flex
u4.x.4krs.flex u4.x.3krs.flex u4.x.2krs.flex

23.81 mm
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5.1.2 Jäykän välipohjan aiheuttamat vaakasiirtymät

H/3-4(v): 

≔uH.y.8krs.rigid =+―――――――――
+FH.y.8krs.rigid FH.y.8krs.rigid.2
Ks.H.y

―――――――――
+FH.y.8krs.rigid FH.y.8krs.rigid.2
Kt

5.65 mm

≔uH.y.7krs.rigid =+―――――――――
+FH.y.7krs.rigid FH.y.7krs.rigid.2
Ks.H.y

―――――――――
+FH.y.7krs.rigid FH.y.7krs.rigid.2
Kt

5.64 mm

≔uH.y.6krs.rigid =+―――――――――
+FH.y.6krs.rigid FH.y.6krs.rigid.2
Ks.H.y

―――――――――
+FH.y.6krs.rigid FH.y.6krs.rigid.2
Kt

5.75 mm

≔uH.y.5krs.rigid =+―――――――――
+FH.y.5krs.rigid FH.y.5krs.rigid.2
Ks.H.y

―――――――――
+FH.y.5krs.rigid FH.y.5krs.rigid.2
Kt

5.85 mm

≔uH.y.4krs.rigid =+―――――――――
+FH.y.4krs.rigid FH.y.4krs.rigid.2
Ks.H.y

―――――――――
+FH.y.4krs.rigid FH.y.4krs.rigid.2
Kt

5.96 mm

≔uH.y.3krs.rigid =+―――――――――
+FH.y.3krs.rigid FH.y.3krs.rigid.2
Ks.H.y

―――――――――
+FH.y.3krs.rigid FH.y.3krs.rigid.2
Kt

6.07 mm

≔uH.y.2krs.rigid =+―――――――――
+FH.y.2krs.rigid FH.y.2krs.rigid.2
Ks.H.y

―――――――――
+FH.y.2krs.rigid FH.y.2krs.rigid.2
Kt

6.18 mm

≔utot.H.y.rigid =
+++

 ↲+++uH.y.8krs.rigid uH.y.7krs.rigid uH.y.6krs.rigid uH.y.5krs.rigid
uH.y.4krs.rigid uH.y.3krs.rigid uH.y.2krs.rigid

41.11 mm

3/E-H: 

≔u3.x.8krs.rigid =+――――
F3.x.8krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.8krs.rigid

Kt
3.48 mm

≔u3.x.7krs.rigid =+――――
F3.x.7krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.7krs.rigid

Kt
3.48 mm

≔u3.x.6krs.rigid =+――――
F3.x.6krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.6krs.rigid

Kt
3.55 mm

≔u3.x.5krs.rigid =+――――
F3.x.5krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.5krs.rigid

Kt
3.62 mm

≔u3.x.4krs.rigid =+――――
F3.x.4krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.4krs.rigid

Kt
3.69 mm

≔u3.x.3krs.rigid =+――――
F3.x.3krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.3krs.rigid

Kt
3.76 mm

≔u3.x.2krs.rigid =+――――
F3.x.2krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.2krs.rigid

Kt
3.83 mm

≔utot.3.x.rigid =
+++

 ↲+++u3.x.8krs.rigid u3.x.7krs.rigid u3.x.6krs.rigid u3.x.5krs.rigid
u3.x.4krs.rigid u3.x.3krs.rigid u3.x.2krs.rigid

25.41 mm
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4/E-H: 

≔u4.x.8krs.rigid =+――――
F4.x.8krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.8krs.rigid

Kt
3.37 mm

≔u4.x.7krs.rigid =+――――
F4.x.7krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.7krs.rigid

Kt
3.31 mm

≔u4.x.6krs.rigid =+――――
F4.x.6krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.6krs.rigid

Kt
3.33 mm

≔u4.x.5krs.rigid =+――――
F4.x.5krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.5krs.rigid

Kt
3.34 mm

≔u4.x.4krs.rigid =+――――
F4.x.4krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.4krs.rigid

Kt
3.35 mm

≔u4.x.3krs.rigid =+――――
F4.x.3krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.3krs.rigid

Kt
3.37 mm

≔u4.x.2krs.rigid =+――――
F4.x.2krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.2krs.rigid

Kt
3.38 mm

≔utot.4.x.rigid =
+++

 ↲+++u4.x.8krs.rigid u4.x.7krs.rigid u4.x.6krs.rigid u4.x.5krs.rigid
u4.x.4krs.rigid u4.x.3krs.rigid u4.x.2krs.rigid

23.45 mm

5.1.3 Määräävimmät vaakasiirtymät (konservatiivinen haarukointimenetelmä)

H/3-4(v): ≔utot.H.y.kons =max ⎛⎝ ,utot.H.y.flex utot.H.y.rigid⎞⎠ 41.11 mm

% OK!=⋅――――
utot.H.y.kons

――
Hi

500

100 90.5

3/E-H: ≔utot.3.x.kons =max ⎛⎝ ,utot.3.x.flex utot.3.x.rigid⎞⎠ 25.41 mm

% OK!=⋅――――
utot.3.x.kons

――
Hi

500

100 56.0

4/E-H: ≔utot.4.x.kons =max ⎛⎝ ,utot.4.x.flex utot.4.x.rigid⎞⎠ 23.81 mm

% OK!=⋅――――
utot.4.x.kons

――
Hi

500

100 52.4
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5.2 Ankkurointi

5.2.1 Pystykuormat ankkuroinnissa

HUOM. Pystykuormat ankkuroinnissa ovat samat jokaisessa menetelmässä, mitkä on 
esitetty tässä.

E/3-4(o): 

yläpohja: ≔ga.E.y.yp =⋅⋅0.9 ⎛⎝ +gk.katto gk.yp⎞⎠ ―
Lx
2

2.67 ――kN
m

8. krs: ≔ga.E.y.8krs =⋅0.9
⎛
⎜
⎝

++gk.E.y.yp ⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

5.37 ――kN
m

7. krs: ≔ga.E.y.7krs =+ga.E.y.8krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

8.07 ――
kN
m

6. krs: ≔ga.E.y.6krs =+ga.E.y.7krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

10.78 ――kN
m

5. krs: ≔ga.E.y.5krs =+ga.E.y.6krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

13.48 ――kN
m

4. krs: ≔ga.E.y.4krs =+ga.E.y.5krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

16.19 ――
kN
m

3. krs: ≔ga.E.y.3krs =+ga.E.y.4krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

18.89 ――kN
m

2. krs: ≔ga.E.y.2krs =+ga.E.y.3krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

21.59 ――kN
m

H/3-4(v): 

yläpohja: ≔ga.H.y.yp =⋅⋅0.9 ⎛⎝ +gk.katto gk.yp⎞⎠ ―
Lx
2

2.67 ――
kN
m

8. krs: ≔ga.H.y.8krs =+ga.H.y.yp ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

5.37 ――kN
m

7. krs: ≔ga.H.y.7krs =+ga.H.y.8krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

8.07 ――
kN
m

6. krs: ≔ga.H.y.6krs =+ga.H.y.7krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

10.78 ――
kN
m

5. krs: ≔ga.H.y.5krs =+ga.H.y.6krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

13.48 ――kN
m

4. krs: ≔ga.H.y.4krs =+ga.H.y.5krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

16.19 ――
kN
m

3. krs: ≔ga.H.y.3krs =+ga.H.y.4krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

18.89 ――
kN
m

2. krs: ≔ga.H.y.2krs =+ga.H.y.3krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.vp.k ―
Lx
2

⋅gk.vs dvs
⎞
⎟
⎠

21.59 ――kN
m
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3/E-H: 

yläpohja: ≔ga.3.x.yp =⋅0.9
⎛
⎜
⎝

++⋅gk.katto ――――
+blevy L2.3
2

⋅gk.yp ――
blevy

2
⋅gk.ktv ――
L2.3

2

⎞
⎟
⎠

2.74 ――
kN
m

8. krs: 

≔ga.3.x.8krs =+ga.3.x.yp ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

++⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy

2
⋅gk.ktv ――
L2.3

2

⎞
⎟
⎠

11.52 ――
kN
m

7. krs: 

≔ga.3.x.7krs =+ga.3.x.8krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

++⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy

2
⋅gk.ktv ――
L2.3

2

⎞
⎟
⎠

20.31 ――kN
m

6. krs: 

≔ga.3.x.6krs =+ga.3.x.7krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

++⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy

2
⋅gk.ktv ――
L2.3

2

⎞
⎟
⎠

29.09 ――kN
m

5. krs: 

≔ga.3.x.5krs =+ga.3.x.6krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

++⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy

2
⋅gk.ktv ――
L2.3

2

⎞
⎟
⎠

37.88 ――kN
m

4. krs: 

≔ga.3.x.4krs =+ga.3.x.5krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

++⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy

2
⋅gk.ktv ――
L2.3

2

⎞
⎟
⎠

46.66 ――kN
m

3. krs: 

≔ga.3.x.3krs =+ga.3.x.4krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

++⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy

2
⋅gk.ktv ――
L2.3

2

⎞
⎟
⎠

55.44 ――kN
m

2. krs: 

≔ga.3.x.2krs =+ga.3.x.3krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

++⋅gk.vs dvs ⋅⎛⎝ +gk.vp.m gk.vp.k⎞⎠ ――
blevy

2
⋅gk.ktv ――
L2.3

2

⎞
⎟
⎠

64.23 ――kN
m

4/E-H: 

yläpohja: ≔ga.4.x.yp =⋅⋅0.9 ⎛⎝ +gk.katto gk.yp⎞⎠ ――
blevy

2
1.73 ――

kN
m

8. krs: 

≔ga.4.x.8krs =+ga.4.x.yp ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy

2

⎞
⎟
⎠

3.51 ――
kN
m

7. krs: 

≔ga.4.x.7krs =+ga.4.x.8krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy

2

⎞
⎟
⎠

5.28 ――
kN
m

6. krs: 

≔ga.4.x.6krs =+ga.4.x.7krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy

2

⎞
⎟
⎠

7.06 ――
kN
m

5. krs: 

≔ga.4.x.5krs =+ga.4.x.6krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy

2

⎞
⎟
⎠

8.84 ――
kN
m

4. krs: 

≔ga.4.x.4krs =+ga.4.x.5krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy

2

⎞
⎟
⎠

10.62 ――kN
m

3. krs: 

≔ga.4.x.3krs =+ga.4.x.4krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy

2

⎞
⎟
⎠

12.40 ――kN
m
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2. krs: 

≔ga.4.x.2krs =+ga.4.x.3krs ⋅0.9
⎛
⎜
⎝

+⋅gk.us dus ⋅gk.vp.k ――
blevy

2

⎞
⎟
⎠

14.18 ――
kN
m

5.2.2 Vetovoimat

Määritetään ainoastaan seiniin kohdistuvat suurimmat vetovoimat käyttämällä 
konservatiivista haarukointimenetelmää.

H/3-4(v): 

2. krs seinä: ≔Ft.H.y.2krs =―――――――――――――

⋅⎛
⎜
⎝+

 ↲max ⎛⎝ ,FH.y.2krs.flex FH.y.2krs.rigid⎞⎠
max ⎛⎝ ,FH.y.2krs.flex.2 FH.y.2krs.rigid.2⎞⎠

⎞
⎟
⎠
hel

lH.y
5.76 kN

3/E-H: 

2. krs seinä: ≔Ft.3.x.2krs =―――――――――――
⋅max ⎛⎝ ,F3.x.2krs.flex F3.x.2krs.rigid⎞⎠ hel

l3.x
5.22 kN

4/E-H: 

2. krs seinä: ≔Ft.4.x.2krs =―――――――――――
⋅max ⎛⎝ ,F4.x.2krs.flex F4.x.2krs.rigid⎞⎠ hel

l4.x
4.818 kN

5.2.3 Ankkurointivoimat

H/3-4(v): 

2. krs seinä: ≔Fa.H.y.2krs =-Ft.H.y.2krs ⋅ga.H.y.3krs ――
lH.y

2
-63.00 kN

--> Seinä on kokonaan puristettuna, jolloin ei tarvita ankkuroimista.

3/E-H: 

2. krs seinä: ≔Fa.3.x.2krs =-Ft.3.x.2krs ⋅ga.3.x.3krs ――
l3.x
2

-131.73 kN

--> Seinä on kokonaan puristettuna, jolloin ei tarvita ankkuroimista.

4/E-H: 

2. krs seinä: ≔Fa.4.x.2krs =-Ft.4.x.2krs ⋅ga.4.x.3krs ――
l4.x
2

-24.88 kN

--> Seinä on kokonaan puristettuna, jolloin ei tarvita ankkuroimista.
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6. OSITTAINEN TORNIMENETELMÄ

Osittaisessa tornimenetelmässä tarkastellaan jokaista tilaelementin seinää, jolloin 
huomioidaan seinälinjat E/3-4(o), H/3-4(v), 3/E-H ja 4/E-H. Lisäksi alla olevassa kuvassa 
on esitetty menetelmässä rakennuksen kaikki jäykistämiseen osallistuvat tilaelementit/
seinälinjat punaisella.

Jäykistävät tilaelementit osittaisessa tornimenetelmässä. 

6.1 Seinien kokonaisvaakasiirtymät

Seinälinjan E/3-4(v) vaakavoimat on siirrettävä seinälinjalle E/3-4(o). Samoin 
seinälinjan H/3-4(o) vaakavoimat on siirrettävä seinälinjalle H/3-4(v), sillä huoneistojen 
välisistä seinistä vain E/3-4(o) ja H/3-4(v) osallistuvat jäykistykseen. Tällöin 
vaakavoimat seinälinjoilta E/3-4(v) ja H/3-4(o) saadaan tämän liitteen kohdan 4 
mukaisesti.

Joustava välipohja: 
≔FE.y.8krs.flex.2 7.17 kN
≔FE.y.7krs.flex.2 7.15 kN
≔FE.y.6krs.flex.2 7.28 kN
≔FE.y.5krs.flex.2 7.40 kN
≔FE.y.4krs.flex.2 7.53 kN
≔FE.y.3krs.flex.2 7.66 kN
≔FE.y.2krs.flex.2 7.79 kN
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Jäykkä välipohja:
≔FE.y.8krs.rigid.2 6.70 kN
≔FE.y.7krs.rigid.2 6.69 kN
≔FE.y.6krs.rigid.2 6.82 kN
≔FE.y.5krs.rigid.2 6.94 kN
≔FE.y.4krs.rigid.2 7.07 kN
≔FE.y.3krs.rigid.2 7.20 kN
≔FE.y.2krs.rigid.2 7.32 kN

HUOM. Osittaisessa tornimenetelmässä seinälinjoihin H/3-4(v), 3/E-H ja 4/E-H syntyy 
samansuuruiset vaakasiirtymät kuin mastomaisessa seinälinjamenetelmässä, joten 
lasketaan tässä vain seinälinjaan E/3-4(o) syntyvä vaakasiirtymä.

6.1.1 Joustavan välipohjan aiheuttamat vaakasiirtymät

E/3-4(o): 

≔uE.y.8krs.flex =+――――――――
+FE.y.8krs.flex FE.y.8krs.flex.2
Ks.E.y

――――――――
+FE.y.8krs.flex FE.y.8krs.flex.2
Kt

5.30 mm

≔uE.y.7krs.flex =+――――――――
+FE.y.7krs.flex FE.y.7krs.flex.2
Ks.E.y

――――――――
+FE.y.7krs.flex FE.y.7krs.flex.2
Kt

5.29 mm

≔uE.y.6krs.flex =+――――――――
+FE.y.6krs.flex FE.y.6krs.flex.2
Ks.E.y

――――――――
+FE.y.6krs.flex FE.y.6krs.flex.2
Kt

5.38 mm

≔uE.y.5krs.flex =+――――――――
+FE.y.5krs.flex FE.y.5krs.flex.2
Ks.E.y

――――――――
+FE.y.5krs.flex FE.y.5krs.flex.2
Kt

5.47 mm

≔uE.y.4krs.flex =+――――――――
+FE.y.4krs.flex FE.y.4krs.flex.2
Ks.E.y

――――――――
+FE.y.4krs.flex FE.y.4krs.flex.2
Kt

5.57 mm

≔uE.y.3krs.flex =+――――――――
+FE.y.3krs.flex FE.y.3krs.flex.2
Ks.E.y

――――――――
+FE.y.3krs.flex FE.y.3krs.flex.2
Kt

5.66 mm

≔uE.y.2krs.flex =+――――――――
+FE.y.2krs.flex FE.y.2krs.flex.2
Ks.E.y

――――――――
+FE.y.2krs.flex FE.y.2krs.flex.2
Kt

5.76 mm

≔utot.E.y.flex =
+++

 ↲+++uE.y.8krs.flex uE.y.7krs.flex uE.y.6krs.flex uE.y.5krs.flex
uE.y.4krs.flex uE.y.3krs.flex uE.y.2krs.flex

38.42 mm

6.1.2 Jäykän välipohjan aiheuttamat vaakasiirtymät

E/3-4(o): 

≔uE.y.8krs.rigid =+―――――――――
+FE.y.8krs.rigid FE.y.8krs.rigid.2
Ks.E.y

―――――――――
+FE.y.8krs.rigid FE.y.8krs.rigid.2
Kt

4.95 mm

≔uE.y.7krs.rigid =+―――――――――
+FE.y.7krs.rigid FE.y.7krs.rigid.2
Ks.E.y

―――――――――
+FE.y.7krs.rigid FE.y.7krs.rigid.2
Kt

4.94 mm
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≔uE.y.6krs.rigid =+―――――――――
+FE.y.6krs.rigid FE.y.6krs.rigid.2
Ks.H.y

―――――――――
+FE.y.6krs.rigid FE.y.6krs.rigid.2
Kt

5.03 mm

≔uE.y.5krs.rigid =+―――――――――
+FE.y.5krs.rigid FE.y.5krs.rigid.2
Ks.E.y

―――――――――
+FE.y.5krs.rigid FE.y.5krs.rigid.2
Kt

5.13 mm

≔uE.y.4krs.rigid =+―――――――――
+FE.y.4krs.rigid FE.y.4krs.rigid.2
Ks.E.y

―――――――――
+FE.y.4krs.rigid FE.y.4krs.rigid.2
Kt

5.23 mm

≔uE.y.3krs.rigid =+―――――――――
+FE.y.3krs.rigid FE.y.3krs.rigid.2
Ks.E.y

―――――――――
+FE.y.3krs.rigid FE.y.3krs.rigid.2
Kt

5.32 mm

≔uE.y.2krs.rigid =+―――――――――
+FE.y.2krs.rigid FE.y.2krs.rigid.2
Ks.E.y

―――――――――
+FE.y.2krs.rigid FE.y.2krs.rigid.2
Kt

5.41 mm

≔utot.E.y.rigid =
+++

 ↲+++uE.y.8krs.rigid uE.y.7krs.rigid uE.y.6krs.rigid uE.y.5krs.rigid
uE.y.4krs.rigid uE.y.3krs.rigid uE.y.2krs.rigid

36.01 mm

6.1.3 Määräävin vaakasiirtymä (konservatiivinen haarukointimenetelmä)

E/3-4(o): ≔utot.E.y.kons =max ⎛⎝ ,utot.E.y.flex utot.E.y.rigid⎞⎠ 38.42 mm

%   OK!=⋅――――
utot.E.y.kons

――
Hi

500

100 84.6

6.2 Ankkurointi

6.2.1 Vetovoimat

Määritetään ainoastaan seiniin kohdistuvat suurimmat vetovoimat käyttämällä 
konservatiivista haarukointimenetelmää.

E/3-4(o): 

2. krs seinä: ≔Ft.E.y.2krs =―――――――――――――

⋅⎛
⎜
⎝+

 ↲max ⎛⎝ ,FE.y.2krs.flex FE.y.2krs.rigid⎞⎠
max ⎛⎝ ,FE.y.2krs.flex.2 FE.y.2krs.rigid.2⎞⎠

⎞
⎟
⎠
hel

lE.y
6.13 kN

H/3-4(v): 

2. krs seinä: ≔Ft.H.y.2krs =―――――――――――――

⋅⎛
⎜
⎝+

 ↲max ⎛⎝ ,FH.y.2krs.flex FH.y.2krs.rigid⎞⎠
max ⎛⎝ ,FH.y.2krs.flex.2 FH.y.2krs.rigid.2⎞⎠

⎞
⎟
⎠
hel

lH.y
5.76 kN

3/E-H: 

2. krs seinä: ≔Ft.3.x.2krs =―――――――――――
⋅max ⎛⎝ ,F3.x.2krs.flex F3.x.2krs.rigid⎞⎠ hel

l3.x
5.22 kN
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4/E-H: 

2. krs seinä: ≔Ft.4.x.2krs =―――――――――――
⋅max ⎛⎝ ,F4.x.2krs.flex F4.x.2krs.rigid⎞⎠ hel

l4.x
4.82 kN

6.2.2 Ankkurointivoimat

Ankkurointivoimissa huomioidaan vaakakuormaa vastaan kohtisuorassa suunnassa 
olevat poikittaiset seinät. 

E/3-4(o): 

2. krs seinä: ≔Fa.E.y.2krs =-Ft.E.y.2krs
⎛
⎜
⎝

+⋅ga.E.y.3krs ――
lE.y
2

⋅ga.4.x.3krs ――
l4.x
2

⎞
⎟
⎠

-83.53 kN

--> Seinä on kokonaan puristettuna, jolloin ei tarvita ankkuroimista.

H/3-4(v): 

2. krs seinä: ≔Fa.H.y.2krs =-Ft.H.y.2krs
⎛
⎜
⎝

+⋅ga.H.y.3krs ――
lH.y

2
⋅ga.4.x.3krs ――
l4.x
2

⎞
⎟
⎠

-92.70 kN

--> Seinä on kokonaan puristettuna, jolloin ei tarvita ankkuroimista.

3/E-H: 

2. krs seinä: ≔Fa.3.x.2krs =-Ft.3.x.2krs
⎛
⎜
⎝

+⋅ga.3.x.3krs ――
l3.x
2

⋅ga.E.y.3krs ――
lE.y

2

⎞
⎟
⎠

-191.70 kN

--> Seinä on kokonaan puristettuna, jolloin ei tarvita ankkuroimista.

4/E-H: 

2. krs seinä: ≔Fa.4.x.2krs =-Ft.4.x.2krs
⎛
⎜
⎝

+⋅ga.4.x.3krs ――
l4.x
2

⋅ga.E.y.3krs ――
lE.y

2

⎞
⎟
⎠

-84.85 kN

--> Seinä on kokonaan puristettuna, jolloin ei tarvita ankkuroimista.
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7. TÄYSI TORNIMENETELMÄ

Täydessä tornimenetelmässä tarkastellaan jokaista tilaelementin seinää, jolloin 
huomioidaan seinälinjat E/3-4(o), H/3-4(v), 3/E-H ja 4/E-H. Lisäksi alla olevassa 
kuvassa on esitetty menetelmässä rakennuksen kaikki jäykistämiseen osallistuvat 
tilaelementit/seinälinjat punaisella.

Jäykistävät tilaelementit täydessä tornimenetelmässä. 

7.1 Seinien kokonaisvaakasiirtymät

Jokainen huoneiston välinen seinä osallistuu jäykistykseen, joten viereisten seinien 
vaakakuormia ei tarvitse siirtää toiselle huoneiston väliselle seinälle.

7.1.1 Joustavan välipohjan aiheuttamat vaakasiirtymät

E/3-4(o):

≔uE.y.8krs.flex =+――――
FE.y.8krs.flex
Ks.E.y

――――
FE.y.8krs.flex

Kt
2.65 mm

≔uE.y.7krs.flex =+――――
FE.y.7krs.flex
Ks.E.y

――――
FE.y.7krs.flex

Kt
2.64 mm

≔uE.y.6krs.flex =+――――
FE.y.6krs.flex
Ks.E.y

――――
FE.y.6krs.flex

Kt
2.69 mm

≔uE.y.5krs.flex =+――――
FE.y.5krs.flex
Ks.E.y

――――
FE.y.5krs.flex

Kt
2.74 mm



LIITE C: /(48)32

≔uE.y.4krs.flex =+――――
FE.y.4krs.flex
Ks.E.y

――――
FE.y.4krs.flex

Kt
2.78 mm

≔uE.y.3krs.flex =+――――
FE.y.3krs.flex
Ks.E.y

――――
FE.y.3krs.flex

Kt
2.83 mm

≔uE.y.2krs.flex =+――――
FE.y.2krs.flex
Ks.E.y

――――
FE.y.2krs.flex

Kt
2.88 mm

≔utot.E.y.flex =
+++

 ↲+++uE.y.8krs.flex uE.y.7krs.flex uE.y.6krs.flex uE.y.5krs.flex
uE.y.4krs.flex uE.y.3krs.flex uE.y.2krs.flex

19.21 mm

H/3-4(v): 

≔uH.y.8krs.flex =+――――
FH.y.8krs.flex
Ks.H.y

――――
FH.y.8krs.flex

Kt
2.65 mm

≔uH.y.7krs.flex =+――――
FH.y.7krs.flex
Ks.H.y

――――
FH.y.7krs.flex

Kt
2.65 mm

≔uH.y.6krs.flex =+――――
FH.y.6krs.flex
Ks.H.y

――――
FH.y.6krs.flex

Kt
2.70 mm

≔uH.y.5krs.flex =+――――
FH.y.5krs.flex
Ks.H.y

――――
FH.y.5krs.flex

Kt
2.76 mm

≔uH.y.4krs.flex =+――――
FH.y.4krs.flex
Ks.H.y

――――
FH.y.4krs.flex

Kt
2.81 mm

≔uH.y.3krs.flex =+――――
FH.y.3krs.flex
Ks.H.y

――――
FH.y.3krs.flex

Kt
2.86 mm

≔uH.y.2krs.flex =+――――
FH.y.2krs.flex
Ks.H.y

――――
FH.y.2krs.flex

Kt
2.92 mm

≔utot.H.y.flex =
+++

 ↲+++uH.y.8krs.flex uH.y.7krs.flex uH.y.6krs.flex uH.y.5krs.flex
uH.y.4krs.flex uH.y.3krs.flex uH.y.2krs.flex

19.36 mm

3/E-H:

≔u3.x.8krs.flex =+――――
F3.x.8krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.8krs.flex

Kt
3.43 mm

≔u3.x.7krs.flex =+――――
F3.x.7krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.7krs.flex

Kt
3.43 mm

≔u3.x.6krs.flex =+――――
F3.x.6krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.6krs.flex

Kt
3.50 mm

≔u3.x.5krs.flex =+――――
F3.x.5krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.5krs.flex

Kt
3.57 mm

≔u3.x.4krs.flex =+――――
F3.x.4krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.4krs.flex

Kt
3.64 mm

≔u3.x.3krs.flex =+――――
F3.x.3krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.3krs.flex

Kt
3.71 mm



LIITE C: /(48)33

≔u3.x.2krs.flex =+――――
F3.x.2krs.flex
Ks.3.x

――――
F3.x.2krs.flex

Kt
3.78 mm

≔utot.3.x.flex =
+++

 ↲+++u3.x.8krs.flex u3.x.7krs.flex u3.x.6krs.flex u3.x.5krs.flex
u3.x.4krs.flex u3.x.3krs.flex u3.x.2krs.flex

25.06 mm

4/E-H: 

≔u4.x.8krs.flex =+――――
F4.x.8krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.8krs.flex

Kt
3.42 mm

≔u4.x.7krs.flex =+――――
F4.x.7krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.7krs.flex

Kt
3.36 mm

≔u4.x.6krs.flex =+――――
F4.x.6krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.6krs.flex

Kt
3.38 mm

≔u4.x.5krs.flex =+――――
F4.x.5krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.5krs.flex

Kt
3.39 mm

≔u4.x.4krs.flex =+――――
F4.x.4krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.4krs.flex

Kt
3.40 mm

≔u4.x.3krs.flex =+――――
F4.x.3krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.3krs.flex

Kt
3.42 mm

≔u4.x.2krs.flex =+――――
F4.x.2krs.flex
Ks.4.x

――――
F4.x.2krs.flex

Kt
3.43 mm

≔utot.4.x.flex =
+++

 ↲+++u4.x.8krs.flex u4.x.7krs.flex u4.x.6krs.flex u4.x.5krs.flex
u4.x.4krs.flex u4.x.3krs.flex u4.x.2krs.flex

23.81 mm

7.1.2 Jäykän välipohjan aiheuttamat vaakasiirtymät

E/3-4(o): 

≔uE.y.8krs.rigid =+――――
FE.y.8krs.rigid
Ks.E.y

――――
FE.y.8krs.rigid

Kt
2.48 mm

≔uE.y.7krs.rigid =+――――
FE.y.7krs.rigid
Ks.E.y

――――
FE.y.7krs.rigid

Kt
2.47 mm

≔uE.y.6krs.rigid =+――――
FE.y.6krs.rigid
Ks.E.y

――――
FE.y.6krs.rigid

Kt
2.52 mm

≔uE.y.5krs.rigid =+――――
FE.y.5krs.rigid
Ks.E.y

――――
FE.y.5krs.rigid

Kt
2.57 mm

≔uE.y.4krs.rigid =+――――
FE.y.4krs.rigid
Ks.E.y

――――
FE.y.4krs.rigid

Kt
2.61 mm

≔uE.y.3krs.rigid =+――――
FE.y.3krs.rigid
Ks.E.y

――――
FE.y.3krs.rigid

Kt
2.66 mm

≔uE.y.2krs.rigid =+――――
FE.y.2krs.rigid
Ks.E.y

――――
FE.y.2krs.rigid

Kt
2.71 mm
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≔utot.E.y.rigid =
+++

 ↲+++uE.y.8krs.rigid uE.y.7krs.rigid uE.y.6krs.rigid uE.y.5krs.rigid
uE.y.4krs.rigid uE.y.3krs.rigid uE.y.2krs.rigid

18.01 mm

H/3-4(v): 

≔uH.y.8krs.rigid =+――――
FH.y.8krs.rigid
Ks.H.y

――――
FH.y.8krs.rigid

Kt
2.83 mm

≔uH.y.7krs.rigid =+――――
FH.y.7krs.rigid
Ks.H.y

――――
FH.y.7krs.rigid

Kt
2.82 mm

≔uH.y.6krs.rigid =+――――
FH.y.6krs.rigid
Ks.H.y

――――
FH.y.6krs.rigid

Kt
2.87 mm

≔uH.y.5krs.rigid =+――――
FH.y.5krs.rigid
Ks.H.y

――――
FH.y.5krs.rigid

Kt
2.93 mm

≔uH.y.4krs.rigid =+――――
FH.y.4krs.rigid
Ks.H.y

――――
FH.y.4krs.rigid

Kt
2.98 mm

≔uH.y.3krs.rigid =+――――
FH.y.3krs.rigid
Ks.H.y

――――
FH.y.3krs.rigid

Kt
3.04 mm

≔uH.y.2krs.rigid =+――――
FH.y.2krs.rigid
Ks.H.y

――――
FH.y.2krs.rigid

Kt
3.09 mm

≔utot.H.y.rigid =
+++

 ↲+++uH.y.8krs.rigid uH.y.7krs.rigid uH.y.6krs.rigid uH.y.5krs.rigid
uH.y.4krs.rigid uH.y.3krs.rigid uH.y.2krs.rigid

20.55 mm

3/E-H: 

≔u3.x.8krs.rigid =+――――
F3.x.8krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.8krs.rigid

Kt
3.48 mm

≔u3.x.7krs.rigid =+――――
F3.x.7krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.7krs.rigid

Kt
3.48 mm

≔u3.x.6krs.rigid =+――――
F3.x.6krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.6krs.rigid

Kt
3.55 mm

≔u3.x.5krs.rigid =+――――
F3.x.5krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.5krs.rigid

Kt
3.62 mm

≔u3.x.4krs.rigid =+――――
F3.x.4krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.4krs.rigid

Kt
3.69 mm

≔u3.x.3krs.rigid =+――――
F3.x.3krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.3krs.rigid

Kt
3.76 mm

≔u3.x.2krs.rigid =+――――
F3.x.2krs.rigid
Ks.3.x

――――
F3.x.2krs.rigid

Kt
3.83 mm

≔utot.3.x.rigid =
+++

 ↲+++u3.x.8krs.rigid u3.x.7krs.rigid u3.x.6krs.rigid u3.x.5krs.rigid
u3.x.4krs.rigid u3.x.3krs.rigid u3.x.2krs.rigid

25.41 mm
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4/E-H: 

≔u4.x.8krs.rigid =+――――
F4.x.8krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.8krs.rigid

Kt
3.37 mm

≔u4.x.7krs.rigid =+――――
F4.x.7krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.7krs.rigid

Kt
3.31 mm

≔u4.x.6krs.rigid =+――――
F4.x.6krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.6krs.rigid

Kt
3.33 mm

≔u4.x.5krs.rigid =+――――
F4.x.5krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.5krs.rigid

Kt
3.34 mm

≔u4.x.4krs.rigid =+――――
F4.x.4krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.4krs.rigid

Kt
3.35 mm

≔u4.x.3krs.rigid =+――――
F4.x.3krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.3krs.rigid

Kt
3.37 mm

≔u4.x.2krs.rigid =+――――
F4.x.2krs.rigid
Ks.4.x

――――
F4.x.2krs.rigid

Kt
3.38 mm

≔utot.4.x.rigid =
+++

 ↲+++u4.x.8krs.rigid u4.x.7krs.rigid u4.x.6krs.rigid u4.x.5krs.rigid
u4.x.4krs.rigid u4.x.3krs.rigid u4.x.2krs.rigid

23.45 mm

7.1.3 Määräävimmät vaakasiirtymät (konservatiivinen haarukointimenetelmä)

E/3-4(o): ≔utot.E.y.kons =max ⎛⎝ ,utot.E.y.flex utot.E.y.rigid⎞⎠ 19.21 mm

%   OK!=⋅――――
utot.E.y.kons

――
Hi

500

100 42.3

H/3-4(v): ≔utot.H.y.kons =max ⎛⎝ ,utot.H.y.flex utot.H.y.rigid⎞⎠ 20.55 mm

%   OK!=⋅――――
utot.H.y.kons

――
Hi

500

100 45.3

3/E-H: ≔utot.3.x.kons =max ⎛⎝ ,utot.3.x.flex utot.3.x.rigid⎞⎠ 25.41 mm

%    OK!=⋅――――
utot.3.x.kons

――
Hi

500

100 56.0

4/E-H: ≔utot.4.x.kons =max ⎛⎝ ,utot.4.x.flex utot.4.x.rigid⎞⎠ 23.81 mm

%    OK!=⋅――――
utot.4.x.kons

――
Hi

500

100 52.4
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7.2 Ankkurointi

7.2.1 Vetovoimat

Määritetään ainoastaan seiniin kohdistuvat suurimmat vetovoimat käyttämällä 
konservatiivista haarukointimenetelmää.

E/3-4(o): 

2. krs seinä: ≔Ft.E.y.2krs =―――――――――――
⋅max ⎛⎝ ,FE.y.2krs.flex FE.y.2krs.rigid⎞⎠ hel

lE.y
3.07 kN

H/3-4(v): 

2. krs seinä: ≔Ft.H.y.2krs =―――――――――――
⋅max ⎛⎝ ,FH.y.2krs.flex FH.y.2krs.rigid⎞⎠ hel

lH.y
2.88 kN

3/E-H: 

2. krs seinä: ≔Ft.3.x.2krs =―――――――――――
⋅max ⎛⎝ ,F3.x.2krs.flex F3.x.2krs.rigid⎞⎠ hel

l3.x
5.22 kN

4/E-H: 

2. krs seinä: ≔Ft.4.x.2krs =―――――――――――
⋅max ⎛⎝ ,F4.x.2krs.flex F4.x.2krs.rigid⎞⎠ hel

l4.x
4.818 kN

7.2.2 Ankkurointivoimat

Ankkurointivoimissa huomioidaan vaakakuormaa kohtisuorassa suunnassa olevat 
poikittaiset seinät. 

E/3-4(o): 

2. krs seinä: ≔Fa.E.y.2krs =-Ft.E.y.2krs
⎛
⎜
⎝

+⋅ga.E.y.3krs ――
lE.y
2

⋅ga.4.x.3krs ――
l4.x
2

⎞
⎟
⎠

-86.60 kN

--> Seinä on kokonaan puristettuna, jolloin ei tarvita ankkuroimista.

H/3-4(v): 

2. krs seinä: ≔Fa.H.y.2krs =-Ft.H.y.2krs
⎛
⎜
⎝

+⋅ga.H.y.3krs ――
lH.y

2
⋅ga.4.x.3krs ――
l4.x
2

⎞
⎟
⎠

-95.57 kN

--> Seinä on kokonaan puristettuna, jolloin ei tarvita ankkuroimista.

3/E-H: 

2. krs seinä: ≔Fa.3.x.2krs =-Ft.3.x.2krs
⎛
⎜
⎝

+⋅ga.3.x.3krs ――
l3.x
2

⋅ga.E.y.3krs ――
lE.y

2

⎞
⎟
⎠

-191.70 kN

--> Seinä on kokonaan puristettuna, jolloin ei tarvita ankkuroimista.

4/E-H: 

2. krs seinä: ≔Fa.4.x.2krs =-Ft.4.x.2krs
⎛
⎜
⎝

+⋅ga.4.x.3krs ――
l4.x
2

⋅ga.E.y.3krs ――
lE.y

2

⎞
⎟
⎠

-84.85 kN

--> Seinä on kokonaan puristettuna, jolloin ei tarvita ankkuroimista.
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8. KAIKKIEN SEINÄLINJOJEN LASKENTATULOKSET
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LIITE D: LEVYN KIINNITYSTAPAKERTOIMET 

Taulukko 7. Levyn kiinnitystapakertoimet. 
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Nro Kiinnitystapa 𝜸-kerroin 𝜷-kerroin 
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Nro Kiinnitystapa 𝜸-kerroin 𝜷-kerroin 
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