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Merkinnät ja lyhenteet 
 

Ac  Betonin poikkileikkausala 

As  Betoniterästen poikkileikkausala 

As,min  Teräsbetonipalkin vetoraudoituksen vähimmäismäärä 

As.dbmin  Seinämäisen palkin vähimmäispintaraudoitus 

B  Siirtymä-käyristymämatriisi, Gradienttimatriisi 

BB, BS  Siirtymä-käyristymämatriisi 

𝐶  Vakio 

C0, C1  Funktion jatkuvuusluokka 

D  Kimmomatriisi 

DB  Taipuman kimmomatriisi 

DS  Leikkauksen kimmomatriisi 

E  Kimmokerroin 

Ecm  Betonin keskimääräinen kimmokerroin 

𝐹  Voimafunktion resultanttifunktio 

𝐹𝑐  Puristussauvan voima 

FT  Vetovoima teräksissä 

FW  Ristikkomallin välivertikaalissa vaikuttava voima 

G  Liukumoduuli 

H1, H2  Hilbertin avaruus 

I  Yksikkömatriisi 

𝐼(𝑅)  Energiafunktionaali 

J(𝑣)  Energiafunktionaali 

K  Jäykkyysmatriisi 

KBij  Reissner-Mindlin laattateorian taipumamatriisi 

KSij   Reissner-Mindlin laattateorian leikkausmatriisi 

L  Palkin pituus 

Leff  Palkin tehollinen jänneväli 

L2  Euklidinen normi 

L(·)  Lineaarinen funktionaali 

𝑀𝐸𝐷  Mitoitustaivutusmomentti 

MFE  Elementtimenetelmällä lasketut momentit 

𝑀𝑛  Momentti laatan reunan tangentin ympäri 

𝑀𝑠  Momentti laatan reunan normaalin ympäri  

Mx,My,Mxy  Laattamomentteja 

𝑁𝐴, 𝑁𝑖, 𝑁𝑗  Kantafunktioita 

Ni  Interpolaatiofunktiomatriisi 

𝑄𝑛  Leikkausvoima laatan reunan normaalinsuunnassa 

𝑉𝐸𝐷  Mitoitusleikkausvoima 

𝑉𝑛  Korvikeleikkausvoima laatan reunan normaalinsuunnassa 

 

a  Pistemäisen kuorman leveys (EC2) 

a1  Tukipituus 

a (·,·)  Bilineaarinen muoto 

b  Tilavuusvoimavektori 

b  Puristuslaipan paksuus (EC2) 

beff  Puristuskaistan efektiivinen leveys 

d  Teräksen halkaisija, tehollinen korkeus 

d  Siirtymävektori 



4 

 

e  Numeerisen tuloksen virhe 

f  Kuormitusvektori 

f  Mielivaltainen funktio 

fbd  Teräksen tartuntalujuus betoniin 

fcd  Betonin puristuksen mitoituslujuus 

𝑓𝑐𝑑𝑖  Betonin puristuksen mitoituslujuus solmussa (i = 1,2,3) 

fck  Betonin puristuksen ominaislujuus 

fcm  Betonin keskimääräinen sylinteripuristuskestävyys 

fctd  Betonin mitoitusvetolujuus 

fctm  Betonin keskimääräinen vetolujuus 

fyd  Teräksen mitoituslujuus 

fyk  Teräksen myötölujuus 

ftdx, ftdy  Teräsjännitys kyseisessä suunnassa (EC2) 

𝑓𝑥, 𝑓𝑦, fz  Tilavuusvoima kyseisen akselin suuntaan 

h  Seinämäisen palkin korkeus (EC2), laatan korkeus (RFEM) 

h  Elementtiverkon tiheyttä kuvaava parametri 

ℎ𝐴  1D - elementin pituus  

gN  Traktio 

k  Leikkauskorjauskerroin, ratkaisun suppenemisnopeus 

ka  Leikkausvoimasta aiheutuva teräksen lisävetovoimakerroin 

l0t   Vääntymisen estävien poikittaissiteiden välinen etäisyys 

lbd  Ankkurointipituuden mitoitusarvo 

lb.r.qd  Ankkurointipituuden perusarvo 

m  Energian asteluku 

m  Momenttivektori 

mx  Laattamomentti, joka kiertää y-akselia (RFEM) 

my  Laattamomentti, joka kiertää x-akselia (RFEM) 

mxy  Laatan vääntömomentti (RFEM) 

mdx, mdy  Mitoitusmomentteja (RFEM) 

n  Avaruuden ulottuvuus 

n  Normaalinsuuntainen vektori 

nx  Kalvovoima levyssä x-suuntaan (RFEM) 

ny  Kalvovoima levyssä y-suuntaan (RFEM) 

nxy  Kalvovoima levyssä (RFEM) 

𝑛𝑥𝑑 , 𝑛𝑦𝑑  Mitoitusnormaalivoimat (RFEM) 

𝑛𝑥𝑑𝑠, 𝑛𝑦𝑑𝑠  Mitoitusvoimat teräksissä kyseisen akselin suhteen (RFEM) 

px,py  Geometrinen raudoitussuhde kyseiseen suuntaan = As/Ac 

t  Seinämäisen palkin, levyn tai laatan paksuus 

u  Siirtymävektori 

𝑢ℎ(𝑥)  Kantafunktio 

𝑣ℎ(𝑥)  Kantafunktio 

v  Yritefunktio, mielivaltainen funktio 

w  Taipuma / taipumafunktio 

w  Taipumavektori  

𝑥  Mielivaltainen funktio 

𝑥𝑖  Solmupiste 

z  Sisäinen momenttivarsi 

zmin  Sisäinen momenttivarsi pienimmillään (RFEM) 

 

αcc  Kuorman pitkäaikaisvaikutukset huomioonottava kerroin 

αi   Tartuntapituuteen vaikuttavia vakiokertoimia (i=1, …,5) 
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αi  Vakiokerroin 

β  Puristusvyöhykkeen suhteellinen korkeus 

βj   Vakiokerroin 

βx  Kiertymä, joka kiertää y-akselia 

βy  Kiertymä, joka kiertää x-akselia 

𝛽𝑛  Kiertymä, joka kiertää laatan reunan tangenttia 

𝛽𝑠  Kiertymä, joka kiertää laatan reunan normaalia  

ГD  Alue, jossa olennainen reunaehto 

ГN  Alue, jossa luonnollinen reunaehto 

𝛄  Leikkausmuodonmuutosvektori 

𝛾𝑧𝑥, 𝛾𝑧𝑦  Leikkausmuodonmuutoksia 

Δ  Laplace 

𝛥𝐹𝑡𝑑  Leikkausvoiman aiheuttama lisävetovoima teräksessä 

𝛆  Muodonmuutosvektori 

εc2  Betonin muodonmuutos maksimipuristuslujuuden kohdalla 

ε(u)  Muodonmuutostensori 

휀𝑥, 휀𝑦, 휀𝑧  Muodonmuutos kyseisen akselin suuntaan 

휀𝑥𝑦,휀𝑦𝑧 , 휀𝑧𝑥   Muodonmuutoksia 

η1, η 2  Tartuntalujuuden vakiokertoimia 

θ  Betonin pääpuristusjännityksen kulma x-akseliin nähden 

κ  Käyristymisvektori 

λ  Lamén parametri 

μ  Lamén parametri 

σ  Jännitystensori 

𝜎𝑥, 𝜎𝑦 ,𝜎𝑧   Jännitys kyseisen akselin suuntaan 

𝜎𝑥𝑧 , 𝜎𝑦𝑧, 𝜎𝑧𝑥  Leikkausjännityksiä 

σc  Betonin jännitys 

σRd.max  Halkeilleen betonin lujuuden pienennyskerroin 

σsd  Betoniteräksen jännitys tartuntapituuden alkupäässä 

𝜎𝑥, 𝜎𝑦   Normaalijännitys kyseisen akselin suuntaan 

𝜏𝑥𝑦   Leikkausjännitys 

𝜏𝐸𝑑𝑥𝑦  Leikkausjännityksen mitoitusarvo 

ϕ(x,y)  Jännitysfunktio 

ν  Poissonin vakio 

ν  Betonin lujuuden vähennyskerroin 

Ω  Ratkaisualue 

 

ACI  American Concrete Institute 

BY  Suomen Betoniyhdistys ry 

CEB  Comite Europeen du Beton 

DKT  Discrete Kirchhoff Triangle 

EC / EC2  Eurokoodit / Eurokoodi, joka käsittelee betonirakenteita 

FEM  Finite Element Method – Elementtimenetelmä 

Fib  Fédération internationale du béton 

LiVi  Liikennevirasto 

MITC4  Reisnner-Mindlin laattamalliin perustuva elementti 

RFEM  Monipuolinen rakenteiden mekaniikan FEM-ohjelmisto 

RIL  Suomen Rakennusinsinööriliitto Liitto RIL 

SFS  Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 

STM  Strut- And -Tie Model 
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1 Johdanto 
 

”Jos yhtälöryhmässä on yli 50 tuntematonta, on syytä käyttää tietokonetta” – oli lentoko-

neen siiven lujuuslaskentaan perehtyneen insinöörin toteamus alan julkaisussa 1950-lu-

vulla (Pitkäranta J. 2015 s. 657). 

 

Ei ole pitkä aika siitä, kun kokonaisen rakennuksen rungosta (ks. Kuva 1) ei vielä pystytty 

tekemään laskentamallia vaan rakenteet piti pilkkoa pieniin osarakenteisiin ja analysoida 

erikseen. Kyse oli laskentatehon puutteesta, jonka takia ratkaistavien yhtälöryhmien koko 

piti pitää pienenä. 

 

Tehokkaiden tietokoneiden yleistyessä insinöörit ovat saaneet käyttöönsä tehokkaita las-

kentaohjelmistoja, rakennesuunnittelussa lähinnä elementtimenetelmään (Finite Element 

Method, FEM) perustuvia. Tämä tuo uusia haasteita suunnitteluun. Jos käyttäjä tekee oh-

jelmassa vääriä valintoja tai mallinnusvirheitä, ovat ohjelman antamat tulokset virheelli-

siä eivätkä anna vastausta todelliseen ongelmaan. Tällöin, jos ymmärrys rakenteiden me-

kaniikasta on vähäistä, virheet saattavat jäädä korjaamatta. Jos taas rakenteiden mekanii-

kan tuntemus on hyvä, virheet ovat löydettävissä ja tällöin tietokoneet lopultakin nopeut-

tavat työskentelyä erittäin paljon sekä tekevät siitä tarkempaa. Tämän johdosta katson, 

että koulujen pitäisi säilyttää opetuksen painotus rakenteiden mekaniikan sekä lujuusopin 

perusteorian opetuksessa, kuten ne ovat tähänkin mennessä tehneet. Käytännön suunnit-

telu, myös elementtimenetelmään perustuvilla ohjelmistoilla, kuuluu työpaikoille, koska 

perusteorian opetteluun työpaikoilla ei enää ole aikaa. Kouluissa ei ole puolestaan aikaa 

kaiken opettamiseen, joten nykyinen työnjako toimii hyvin. Opiskelijoilla on eriäviäkin 

mielipiteitä tästä asiasta, mutta voi olla, että heidän perimmäinen ajatuksensa on ollut, 

että koulun pitäisi opettaa heille kaikki, mitä työelämässä tarvitaan.  

 

Reaalimaailmaa ei pysty täysin mallintamaan, vaan on tehtävä yksinkertaistuksia. Tämä 

aiheuttaa aina eroa todellisuuden ja matemaattisen mallin välille. Rakennesuunnittelija 

joutuu tekemään monia pelkistyksiä, olettamuksia ja yksinkertaistuksia reaalimaailman 

ongelman ja ratkaistavan ongelman välille. Tällöin reaalimaailman seinämäinen palkki 

kuvataan matemaattisesti levymalliksi, jolloin todellinen 3D-kappale mallinnetaan 2D-

pinnaksi. Toinen pelkistys, joka monesti tehdään, on aikaulottuvuuden huomiotta jättä-

minen, eli ongelma pelkistetään staattiseksi. Tätä pelkistettyä matemaattista mallia ei voi 

vielä ratkaista tietokoneella, vaan se joudutaan muuttamaan numeeriseksi matemaat-

tiseksi malliksi. Tästäkin aiheutuu yksinkertaistetun matemaattisen mallin ja numeerisen 

mallin välille eroa, jota elementtimenetelmässä kutsutaan diskretointivirheeksi tai ap-

proksimaatiovirheeksi. Virheen suuruus muodostuu mm. elementin koosta ja ratkaisun 

säännöllisyydestä.  

 

Näin monen yksinkertaistuksen jälkeen oleellinen kysymys on se, kuinka iso ero on to-

dellisen alkuperäisen ratkaistavan ongelman ja oikeasti tietokoneella ratkaistun ongelman 

välillä. Malleihin syntyy myös mielenkiintoisia ilmiöitä, kuten singulaaripisteet, joissa 

jännitykset kasvavat rajatta, elementtiverkon pienentyessä rajatta. Todellisuudessa jänni-

tykset eivät kasva äärettömiksi vaan virhe on mallissa. On syytä miettiä voidaanko sin-

gulaaripisteet ohittaa, kuten rakenteiden mekaniikassa monesti tehdään vetoamalla Saint 

Venant periaatteeseen, vai pitääkö niitä ottaa suunnittelussa huomioon. 

 

Koska nykyaikaiset laskentaohjelmistot nopeuttavat suunnittelua huomattavasti, tehden 

siitä myös tarkempaa, on niiden runsas käyttö suunnittelijoiden keskuudessa helppo ym-

märtää. Tietokoneella pystytään laskemaan myös paljon sellaista, mikä ei onnistu kynällä 
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ja paperilla. Oikeastaan näyttää siltä, ettei minkään tavanomaisessa rakentamisessa käy-

tettävän rakenteen monimutkaisuus enää aiheuttaisi rajoja tietokoneelle. Erittäin moni-

mutkaiset ja isot mallit ovat kuitenkin lisänneet paljon tilanteita, jolloin ohjelmaa on käy-

tetty väärin, jopa siinä määrin, että rakennus on romahtanut kokonaan suunnitteluvirheen 

takia (Rombach G.A 2011 s. 3-4). Voidaan joutua sellaiseen tilanteeseen, että kone alkaa 

viedä miestä eikä virheitä tuloksissa pystytä enää todentamaan. Myös se tosiseikka, että 

nuoremmat suunnittelijat, joilta puuttuu kokemusta, useimmiten käyttävät FEM-ohjel-

mistoja, korostaa tätä ongelmaa. Vaaraa kuvaa ehkä parhaiten ohjesääntö ”Don’t compute 

until you see the whites of their eyes”, eli laskemaan pitäisi ryhtyä vasta kun ymmärtää 

ongelman laadun, luonteen ja sen, mitä on tekemässä. 

 

 
Kuva 1. Nykyaikainen 3D-laskentamalli (kuva: Sweco, Pasilan asema). 

Tarkoitus on korostaa, että Kuvassa 1 olevan rakennuksen rungon laskemisessa element-

timenetelmällä on paljon riskejä. Malleissa tehtyjen oletusten on oltava järkeviä ja mah-

dollisimman hyvin todellisuutta kuvaavia. Oletusten on oltava lisäksi luotettavalla puo-

lella. Vastuu riskeistä on laskijalla, ei ohjelmiston tekijällä. Mallin antamien tulosten oi-

keellisuus on pystyttävä varmistamaan. Apuna voi olla esimerkiksi suuruusluokkien hah-

mottaminen karkeilla käsinlaskuilla ja mallin huolellinen tutkiminen siirtymiä, voimia ja 

jännityksiä tarkastelemalla. Kehärakenteissa kokenut suunnittelija pystyy taivutusmo-

menttidiagrammeja katsomalla arvioimaan suhteellisen hyvin tuloksen oikeellisuutta. 

Monesti kunnollisen ja huolellisen laskentaraportin tekeminen laskentamallista auttaa 

paljastamaan virheet. Ikävä kyllä kunnollinen laskentaraportti jää monesti tekemättä tai 

se tehdään liian myöhään. 

 

Tämä työ ei käsittele kokonaisia FEM-malleja vaan pääpaino on seinämäisissä teräsbeto-

nipalkeissa (ks. Kuva 2). Seinämäinen teräsbetonipalkki on rakentamisessa yleinen ra-

kenneosa, niitä käytetään esimerkiksi rakennuksissa, joissa katutasolla on liiketiloja pi-

lari-palkkirunko rakenteisena tai silloissa pilareiden välisissä jakopalkeissa. Toisaalta on 

hyvinkin kiinnostavaa tietää, kuinka FEM-ohjelmisto soveltuu seinämäisten teräsbetoni-
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palkkien suoraan mitoitukseen kokonaismallista (ks. Kuva 1). Suorassa mitoituksessa ko-

konaismallista on paljon enemmän riskejä kuin osamallien avulla tapahtuvassa rakenne-

osamitoituksessa. Jo pienillä ”mallinnuskikoilla” tuloksia voidaan parantaa huimasti ja 

vastaavasti jo pienillä mallinnusvirheillä saa aikaan suuria virheitä tuloksiin. Isossa las-

kentamallissa on mahdollisuuksia ja valintoja enemmän, joten virheiden mahdollisuus 

kasvaa sekä niiden havaitseminen on vaikeampaa. 

 

Rakennesuunnittelija kohtaa jokapäiväisessä työssään haasteita. Suunnittelijan täytyy on-

gelmien ratkaisemiseksi monesti kerrata asioita oppikirjoista ja muista ohjeista. Sangen 

ongelmalliseen tilanteeseen joudutaan, jos ohjeita ei ole, tai niitä ei ole saatavilla. Ongel-

mia tulee myös, jos ohjeet ovat liian vaikeaselkoisia nopearytmiseen suunnitteluun, tai ne 

eivät sovellu kyseessä olevaan ongelmaan. Aina voi kysyä vanhemmalta kollegalta apua, 

mutta kynnys kysymiseen on aina olemassa. Usein kysymykset voivat olla myös sen ver-

ran moniulotteisia, ettei niihin voi vastata nopeasti ja helposti, eikä vanhemmilla kolle-

goilla välttämättä ole aikaa syventyä jokaiseen ongelmaan syvällisesti. Eniten aikaa tutkia 

ja suunnitella rakenteita on kohteen suunnittelijalla itsellään. Hyvä olisi, jos yrityksellä 

olisi käytettävissään ohjeistusta, josta suunnittelijat voisivat tarpeen tullen käydä katso-

massa ohjeita ensi alkuun. 

 

Työn yksi tavoite on tuottaa ohjemateriaalia. Nykyisin varsinkin nuoremmat suunnitteli-

jat käyttävät mitoitukseen FEM-ohjelmistoja. Tämän johdosta tutkimuksen toinen tavoite 

on tutkia yhden FEM-ohjelman antamien tulosten tarkkuutta. Tämä onnistuu vertaile-

malla eroja elementtimenetelmällä saatujen tulosten ja käsinlaskennalla saatujen tulosten 

välillä. FEM-ohjelmistolla ei voi tehdä koko mitoitusta, joten työssä esitellään myös tar-

vittavat käsin tehtävät lisälaskelmat joko esimerkkilaskelmien tai muun ohjeistuksen 

avulla.  

 

Tässä työssä käytettävä elementtimenetelmään perustuva ohjelmisto on RFEM (Dlubal 

Software GmbH). Se on paljon käytetty ohjelmisto rakennesuunnittelijoiden keskuudessa. 

RFEM soveltuu vain rakenteiden mitoitukseen eli rakenteiden mekaniikkaan. Jos halu-

taan ratkaista muita fysiikan ongelmia, esimerkiksi virtauksia, joudutaan käyttämään jo-

takin muuta laskentaohjelmistoa. Vaikka työssä käytetään vain yhtä ohjelmaa, ovat tu-

lokset varmasti sovellettavissa myös muihin elementtimenetelmään perustuviin ohjel-

miin. Elementtimenetelmän perusideat ja tekniikat ovat eri ohjelmistoissa hyvin saman-

laiset, eivätkä ole muuttuneet vuosikymmeniin, vaikka kehitystä koko ajan tapahtuukin. 

RFEM tarjoaa erillisessä moduulissa työkalun, joka mitoittaa teräsbetonisessa seinässä, 

laatassa tai kuoressa tarvittavan teräsmäärän. 

 

Eri ohjelmistojen erot tulevat ensisijaisesti esiin siinä, minkälaisia ominaisuuksia kullakin 

ohjelmalla on. Hyvä käyttöliittymä on myös tärkeä ominaisuus. RFEM:in käyttöliittymä 

on ohjelmistojen parhaimmistoon kuuluva. Kaupalliset elementtiohjelmistot ovat hyvin 

laajasti testattuja. Yhtiöt testaavat ohjelmansa erilaisilla menetelmillä mm. vertaamalla 

tuloksia malliratkaisuihin sekä muiden kaupallisten ohjelmien antamiin tuloksiin. Kui-

tenkaan mikään ohjelma ei varmasti ole virheetön. Jatkuvat päivitykset ohjelmiin voivat 

aiheuttaa sen, että aiemmin oikein toimineeseen ohjelmaan voi tulla uusia virheitä. 

Yleensä, kun jokin uusi ominaisuus lisätään ohjelmistoon, se on hyvin testattu ja siihen 

voi luottaa. Päivitys voi kuitenkin aiheuttaa jonkin uuden virheen ohjelmiston eri osaan. 

Sen vuoksi suunnittelijan on jatkuvasti pysyttävä varuillaan, koska suunnittelija on aina 

vastuussa tekemistään suunnitelmista.  
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Aluksi käydään läpi hiukan elementtimenetelmän teoriaa. Teorian jonkin asteinen ym-

märtäminen auttaa ymmärtämään ohjelmiston perusperiaatteita. Teoria on ainakin teki-

jälle opettavaista sekä mielenkiintoista. Tämän jälkeen käydään läpi suunnitteluohjeet ja 

-määräykset. Samassa kappaleessa esitellään myös erilaisia käsinlaskentamenetelmiä. 

Neljännessä luvussa suunnitellaan esimerkkirakenteet sekä käsin että tietokoneen avulla 

ja vertaillaan tuloksia. Samassa kappaleessa suunnitellaan kohdat, joita tietokoneet eivät 

vielä osaa suunnitella, sekä esitellään kyseisten suunnittelutehtävien erityishuomiot. Esi-

merkkirakenteet on pyritty valitsemaan siten, että niiden erilaiset yhdistelmät vastaisivat 

mahdollisimman laajasti erilaisia suunnittelutehtäviä. Viimeisessä kappaleessa on johto-

päätelmät siitä, mitä työn aikana tuli esiin. Liitteeksi on laitettu selventäviä kuvia ja tu-

loksia RFEM ohjelmistosta sekä käsinlaskentadokumentteja. 

 

 

 
Kuva 2. Seinämäinen palkki RFEM ohjelmistossa – siirtymät esitetty. Kuormituksena on 

tasainen viivakuorma palkin yläreunassa. 
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2 Teoriaa 
 

2.1 Elementtimenetelmän historiasta 

 

On vaikea sanoa, mistä elementtimenetelmä sai alkunsa. Elementtimenetelmää voi myös 

ajatella fysikaalisesti energiamenetelmänä, jolloin se voidaan pukea variaatiolaskennan 

minimointitehtävän muotoon. Minimiperiaate eli pienimmän vaikutuksen periaate on esi-

merkiksi potentiaalienergian minimin periaate: Partikkeli liikkuu avaruudessa rataa R pit-

kin, jossa viivaintegraali 𝐼(𝑅) = ∫ (𝑘𝑖𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎) d𝑟
𝐵

 

saavuttaa minimiarvonsa. Funktionaali I(R) saavuttaa miniminsä, kun funktio R toteuttaa 

Euler-Lagrange liikeyhtälön. Yhtälö on nimetty sveitsiläisen Leonhard Eulerin (1707-

1783) sekä ranskalaisen matemaatikon Joseph-Louis Lagrangen (1736-1813) mukaan. 

Joten, jos ei olla liian kapeakatseisia, niin ensimmäisiä elementtimenetelmän periaatteita 

voidaan nähdä jo Eulerin töissä (Braess D. 2006 s. 27). Nykyisinkin matemaattinen joh-

datus elementtimenetelmään aloitetaan monesti opiskelemalla hiukan variaatiolaskentaa 

ks. lyhyt suomenkielinen esitys aiheesta (Eirola T., Lassas M. 2005 kappale 18. Variaa-

tiolaskentaa; johdantoa elementtimenetelmään s. 219-237). Elementtimenetelmää voi-

daan kutsua myös yleistetyksi painotettujen jäännösten menetelmäksi tai yleistetyksi Ga-

lerkinin menetelmäksi, joka on yksi mahdollinen diskretointimenetelmä eli strategia 

funktioiden valintaan. (Kouhia R. 2009. s. 11-12). 

 

Uudet edistysaskeleet elementtimenetelmän syntyhistoriassa tapahtuivat 1940-luvulla 

saksalaisen Richard Courantin (1888-1972) sekä venäläisen Alexander Hrennikoffin 

(1896-1984) toimesta. Courant esitteli vuonna 1942 tekniikan jakaa laskenta-alue kolmi-

oihin yrittäessään ratkaista vääntötehtävää (Määttänen M. 2006 s. 1). Courantin idea oli 

lähtöisin Galerkinin, Ritzin sekä Rayleighin tekniikoista ratkaista osittaisdifferentiaaliyh-

tälöitä variaatiolaskennan avulla.   

 

Kunnia nykyaikaisen, insinöörien jokapäiväisessä käytössä olevan elementtimenetelmän 

kehittämisestä kuuluu lentokoneinsinööreille. Boeingilla työskennelleen M. Jon Turnerin 

(1915-1995) ja hänen kollegansa R.W. Cloughin (1920-2016, aloitti Turnerin osastolla 

kesällä 1952 nuorena insinööriprofessorina) tavoitteena oli kehittää lentokoneen siipien 

dynamiikan laskentaa. Clough ei saanut työtä valmiiksi kesällä, joten hän jatkoi Turnerin 

osastolla sen kehittämistä ja vuonna 1953 tehtiin läpimurto ongelman ratkaisemiseksi 

(Clough R.W. 1990 s. 93). Samalla oli keksitty ensimmäiset versiot nykyaikaisesta ele-

menttimenetelmästä. (Felippa C, 2004, Appendix O). 

 

Elementtimenetelmän alkuvaiheen kehittäjäksi on monesti mainittu myös sellaiset henki-

löt kuin kreikkalainen John Argyris (1913-2004), yhdysvaltalainen Richard H. Gallagher 

(1927-1997), britannian-puolalainen Olgierd Zienkiewicz (1921-2009) ja ranskalainen 

Philippe G. Ciarlet (1938- ).  

 

Elementtimenetelmän matemaattisia perusteita ei kuitenkaan vielä täysin ymmärretty sen 

syntyhistorian aikoihin. Matemaattiset perusteet elementtimenetelmälle selvitettiin vasta 

1970-luvulla useiden matemaatikkojen toimesta, jonka jälkeen elementtimenetelmän 

käytettävyys laajeni enemmän muuhunkin fysiikkaan. Ensimmäinen kattava esitys ele-
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menttimenetelmän matematiikasta oli: Babuska I. & Aziz A.K: Survey Lectures on mat-

hematical foundations of the Finite Element Method, joka ilmestyi vuonna 1972. Vuotta 

myöhemmin ilmestyi ensimmäinen kirja elementtimenetelmän matematiikasta: Strang G. 

& Fix G.J: An Analysis of the Finite Element Method. (Braess D. 2006 s. 27).  

 

Elementtimenetelmän matemaattinen teoria perustuu funktionaalianalyysiin, tarkemmin 

Hilbertin avaruuksien soveltamiseen (Pitkäranta J, 1994 s. 91). Hilbertin avaruudet on 

nimetty saksalaisen David Hilbertin (1862-1943) mukaan, häntä kutsutaan myös yhdeksi 

kaikkien aikojen huomattavimmaksi matemaatikoksi (Pitkäranta J, 2015 s.128). Aikai-

semmin esitelty Courant oli Hilbertin oppilas. Hilbertin avaruus on ääretönulotteinen täy-

dellinen sisätuloavaruus, jossa jokaiselle vektoriparille on määritetty sisätulo. 

 

Tarkemmin elementtimenetelmän lineaarisen elastisuusteorian ongelmien ratkeavuus pe-

rustuu Hilbertin avaruuksien teorian keskeisestä osasta löytyvästä Rieszin esityslauseesta, 

joka on nimetty itävalta-unkarilaisen matemaatikko Frigyes Rieszin (1880-1956) mu-

kaan. (Pitkäranta J. 1994 s. 91) (Kreyzig E. 1978 s. 190). Rieszin esityslause sanoo, että 

jokainen rajattu funktionaali f voidaan esittää kahden funktion x,v sisätulona 

 

𝑓(𝑥) = ⟨𝑥, 𝑣⟩ 
 

missä funktio v riippuu ainoastaan funktiosta f, ja on yksikäsitteisesti määritelty sen 

avulla. Sekä funktioiden v ja f normit ovat yhtä suuret eli 

 

‖𝑣‖ = ‖𝑓‖ 
 

Todistus Riezsin esityslauseesta on esitetty esimerkiksi lähteessä (Kreyzsig E. 1978 si-

vuilla 192-193). 

 

Saman voi esittää myös bilineaarisessa muodossa: jokaisella rajoitetulla lineaarisella 

funktionaalilla L(v), on sellainen funktio u ϵ V, jolle a(u,v) = L(v), jokaisella v ϵ V , jossa 

V on Hilbertin avaruus (Hartmann F., Katz C. 2007 s. 521). Jos bilineaarinen muoto ase-

tetaan ongelmaksi eli etsi sellainen u ϵ V, jolle a(𝑢, 𝑣) = L(𝑣)  ∀𝑣 ϵ 𝑉. Saadaan sama 

ongelma minimointitehtävän kanssa eli  

 

J(𝑣) = min J(𝑣)  |v ϵ V 

 

jossa  J(𝑣) =
1

2
a(𝑣, 𝑣) − L(𝑣). Eli kyseessä on yksi ja sama ongelma. Tämän todistus on 

lyhyehkö ja on esitetty lähteessä (Hannukainen A., Juntunen M., Huhtala A. 2015 s. 25). 

Näin on matemaattisesti todistettu, että lineaarisen elastisuustehtävän ongelmalle on aina 

löydettävissä yksikäsitteinen ratkaisu. Analyyttisen ratkaisun löytäminen muissa kuin yk-

sinkertaisissa tapauksissa on kuitenkin niin vaikeaa, että on pakko turvautua likimääräi-

sen, numeerisen ratkaisun löytämiseen. 

 

2.2 Lineaarinen elastisuusteoria elementtimenetelmässä 

 

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt jaetaan perinteisesti kolmeen luokkaan: elliptisiin, hyperbo-

lisiin ja parabolisiin. Ajasta riippumattoman lineaarisen elastisuusteorian ongelmat kuu-

luvat elliptisiin. Alla on esitetty lineaarisen elastisuusongelman vahva muoto sen yksin-

kertaisimmassa muodossa, eli homogeeniselle isotrooppiselle materiaalille (Larson M. ja 
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Bengzon F. 2013 s. 257).  Lineaarisuus merkitsee toisaalta, että voidaan käyttää superpo-

sitioperiaatetta hyväksi. Tasomaisten betonirakenteiden mitoituksessa lasketaan monesti 

yhteen kalvojännitykset ja taivutusjännitykset saaden näin likimääräinen yhdistetty rasi-

tus. Yleisen lineaarisen elastisuusteorian ongelman esitysmuoto 

 

   −∇ ⋅ 𝛔 = 𝐟   in Ω 

            σ = 2μ ε(u) + λ (div u) I, in Ω 

            u = 0,   on ГD 

      σ · n = gN  on ГN 

 

On muuten syytä huomata, että tehtävän ratkaisu on vektoriarvoinen funktio, kun taas 

esimerkiksi lämpötehtävissä ratkaisufunktio on skalaarifunktio. Merkintä σ on Cauchyn 

jännitystensori. Cauchyn jännitystensoria kutsutaan myös ”todelliseksi” jännitystenso-

riksi, koska se kuvaa todelliset jännitykset deformoituneessa konfiguraatiossa (Reddy J. 

N, 2013 s. 164). Muitakin jännitystensoreita on, esimerkiksi ensimmäinen Piola-Kirch-

hoff (antaa jännityksen ei-deformoituneessa alkutilassa) ja toinen Piola-Kirchhoff (”pull-

back”) jännitystensori. Näitä käytetään varsinkin, jos muodonmuutokset ovat suuria. 

(Gonzales O., Stuart A. 2008, s. 192). Tässä työssä kaikki siirtymät ja muodonmuutokset 

ovat pieniä, joten Cauchyn jännitystensori on riittävä. 

 

Ensimmäinen yhtälö saadaan suoraan voimatasapainosta. Auki kirjoitettuna  

 
∂𝜎𝑥

∂𝑥
+
∂𝜏𝑦𝑥

∂𝑦
+
∂𝜏𝑧𝑥

∂𝑧
= −𝑓𝑥    

 

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+
𝜕𝜎𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝜏𝑧𝑦

𝜕𝑧
= −𝑓𝑦    

 

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+
𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑦
+
𝜕𝜎𝑧

𝜕𝑧
= −𝑓𝑧   

 

Toinen yhtälö on useampiulotteinen yleistys kimmoteorian perinteisestä Hooken laista 

𝜎 = 𝐸휀. Niin sanotut Lamén parametrit μ ja λ voidaan ottaa käyttöön, jos materiaali on 

isotrooppista. Tällöin jäljelle jää vain kaksi materiaalivakiota, kimmomoduuli E ja Pois-

sonin vakio ν. Näiden avulla Lamén parametrit ovat 𝜇 =
𝐸

2(1+𝜈)
 ja 𝜆 =

𝐸𝜐

(1+𝜈)(1−2𝜈)
. Yhdis-

tämällä nämä kaksi yhtälöä saadaan kahden osittaisdifferentiaaliyhtälön ryhmä, jossa tun-

temattomina ovat jännitykset ja siirtymät ratkaisualueessa Ω. 

 

Sana isotrooppinen tarkoittaa sitä, että materiaalin ominaisuudet ovat samat kaikkiin 

suuntiin. Tämä on yksinkertaisin lineaarisesti kimmoinen materiaalimalli. Betonille voi-

daan olettaa käytännön mitoituksessa yllä oleva malli niin kauan, kun se on halkeilema-

ton, vaikka betonilla on erilaiset materiaaliominaisuudet vedettynä tai puristettuna (Les-

kelä M. 2008 s. 34).  

 

Kaksi alinta lauseketta ovat ongelman reunaehdot. ГD on alueen reuna, jossa siirtymät 

ovat määrättyjä eli se antaa osittaisdifferentiaaliyhtälölle ensisijaisen (essential) reunaeh-

don. Alaindeksi D on nimetty saksalaisen Peter Gustav Lejeune Dirichletin (1805–1859) 

mukaan.  ГN on alue, jossa on luonnollinen (natural) reunaehto, jota kutsutaan saksalaisen 

Carl Gottfried Neumannin (1832 –1925) mukaan Neumannin reunaehdoksi (Brenner S, 

Scott R. 2010, s. 3). Lujuusopin ongelmissa tällainen reunaehto on voimasuure. Voima- 

ja siirtymäreunaehtojen yhdistelmää kutsutaan sekareunaehdoiksi (mixed displacement-
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traction). Samassa kohdassa ei voi kuitenkaan antaa yhtä aikaa ennalta määrättyä siirty-

mää ja ennalta määrättyä voimaa samassa vapausasteessa (Paavola J. ja Salonen E-M, 

2010). Tämä ongelma on ratkaistu RFEM-ohjelmistossa siten, että RFEM ratkaisee en-

simmäisenä voiman, millä tuki siirtyy tarvittavan määrän ja tämän jälkeen lisää siihen 

ulkoisista kuormista tulevat voimat, (ks. Liite 1 kuva 1). Tämä vaatii kuitenkin iteratii-

vista laskentaa. Jos antaa voiman ja nollasiirtymän (tukiehto) samaan suuntaan, ei tulos 

näy muussa kuin tukivoimassa, koska tällöin voima ei tuota tehtyä työtä. Sanotaankin, 

että elementtimenetelmä on yhtä kuin energiamenetelmä (Hartman F., Katz C. 2007, s. 

4).  

 

Vahvaa muotoa ei suoraan kirjoiteta elementtimenetelmään, vaan se muutetaan ensin 

heikkoon muotoon. Voidaan osoittaa, että heikon muodon ratkaisu lähestyy vahvaa rat-

kaisua. (Hughes T. 1987 s. 5). Vaaditaan myös, että mielivaltainen funktio täyttää ensisi-

jaisen reunaehdon.  Käytännössä säännöllisyysehdot tarkoittavat tässä tapauksessa sitä, 

että funktio on vähintään heikosti derivoituva kaikkialla ja jatkuva kaikkialla. Funktio 

täyttää nämä ominaisuudet kuulumalla Hilbertin avaruuteen. Hilbertin avaruutta voisi ku-

vailla kokoelmana funktioita, joilla on tietyt ominaisuudet. Fyysisesti ilmaistuna voidaan 

sanoa, että vaaditaan energian pysymistä äärellisenä, lujuusopissa siis siirtymät ja kierty-

mät. Matemaattisesti sanottuna Hilbertin avaruuden Cauchyn jono suppenee kohti raja-

arvoa, mitattuna tietyllä mitalla, energiamitalla. Eli H1 – avaruus sisältää kaikki funktiot, 

jotka yhdessä näiden funktioiden heikkojen derivaattojen kanssa ovat neliö-integroituvia 

(Johnson C, 2008, s. 35). Matemaattisesti ilmaistuna funktio v ja sen ensimmäinen deri-

vaatta pysyvät äärellisinä 

 

H1 = (∫(v2+(v’)2) dx)1/2 > ∞ 

 

Heikkojen derivaattojen määrittelyyn perustuu myös se, miksi singulaaripisteet ovat lu-

vallisia elementtimenetelmässä. Funktion derivaatat voivat olla yksittäisessä pisteessä ää-

rettömiä, tällöin integraali ei kuitenkaan kasva äärettömäksi. 

 

Lähdetään liikkeelle kirjoittamaan vahvasta muodosta heikkoa. Kerrotaan vahva muoto 

mielivaltaisella yritefunktiolla v, joka täyttää siis tietyt säännöllisyysehdot kuulumalla 

Hilbertin avaruuteen V. 

 

V = {v ϵ [H1(Ω)]3: v | ГD = 0} 

 

(𝐟, 𝐯) = (−∇ ⋅ 𝛔 , 𝐯) 
 

Kirjoitetaan tämä auki komponenttimuodossaan 

 

(𝑓𝑖, 𝑣𝑖) =∑ (−
𝜕𝜎𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
, 𝑣𝑖)

3

𝑖,𝑗=1

  

 

Osittaisintegroimalla toinen puoli saadaan 

 

(𝑓𝑖, 𝑣𝑖) =∑ [−(𝜎𝑖𝑗, 𝑛𝑗𝑣𝑖)𝜕Ω + (𝜎𝑖𝑗,
𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗

3

𝑖,𝑗=1

)]  

 

sama voidaan ilmaista lyhyemmin 
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(𝐟, 𝐯) = (𝛔 ∶ ∇𝐯) − (𝝈 ⋅ 𝒏 , 𝒗)𝜕𝛺 

 

Jos nyt erilaiset reunaehtoalueet jaetaan erikseen ja otetaan huomioon reunaehto u = 0, 

alueella ГD päädytään yhtälöön 

 

(𝛔 ∶ ∇𝐯) =  (𝐟, 𝐯) + (𝐠𝐍, 𝐯)∂N kaikilla v ϵ V 

 

Tästä voidaan vielä yksinkertaistaa lauseketta eteenpäin. Matriisilaskennasta tiedetään, 

että matriisin voi hajottaa aina symmetriseen ja anti-symmetriseen osaan 

 

𝛔 ∶ ∇𝐯 = 𝛔: 0,5( ∇𝐯 + ∇𝐯𝑇) +  𝛔: 0,5( ∇𝐯 − ∇𝐯T) 
 

= σ: ε(v) + 0      

 

Jos nyt sijoitetaan alkuperäisen ongelman toinen yhtälö σ = 2μ ε(u) + λ (div u) I tähän 

yhtälöön ja käytetään merkintää  𝐈 ∶ 𝛆(𝐯) = ∇ ⋅ 𝐯 , saadaan 

 

2𝜇(𝛆(𝐮): 𝛆(𝐯)) + 𝜆(∇ ⋅ 𝐮, ∇ ⋅ 𝐯) = (𝐟, 𝐯) + (𝐠𝐍, 𝐯)𝜕𝑁 

 

Ongelma voidaan esittää vielä vähän abstraktimmassa ja lyhyemmässä bilineaarisessa 

muodossa: etsi u ϵ V, joka toteuttaa 

 

a (u, v) = L(v) kaikilla v ϵ V 

 

Missä bilineaarinen muoto a (·, ·) ja lineaarinen funktionaali L(·) on määritelty 

 

a(𝐮, 𝐯) = 2𝜇(𝛆(𝐮): 𝛆(𝐯)) + 𝜆(∇ ⋅ 𝐮, ∇ ⋅ 𝐯) 
 

L(𝐯) = (𝐟, 𝐯) + (𝐠𝐍, 𝐯)∂N 
 

 

Tätä ei voi ohjelmoida suoraan tietokoneelle, vaan ongelma on diskretisoitava Vh aliava-

ruuteen.  Yksi käytettävä vaihtoehto on Galerkinin menetelmä. Galerkinin menetelmässä 

funktioita u ja v voidaan kuvata samoilla funktioilla (Kouhia R. 2009 s. 34). Yksinkertai-

simmat kantafunktiot ovat ns. hattufunktiot, joiden nimi tulee 1- ja 2-ulotteisissa ongel-

missa selvästi näkyvästä hatunmuotoisesta ulkoasusta (ks. Kuva 3) Alla esimerkkinä 

funktiot yksiulotteisessa tapauksessa 

 

𝑢ℎ(𝑥) =∑𝛼𝑖𝑁𝑖(𝑥)             

𝑛

𝑖=1

𝑣ℎ(𝑥) =∑𝛽𝑗𝑁𝑗(𝑥)

𝑛

𝑗=1

  

   

 

missä αi ja βj ovat vakioita ja Ni, Nj ovat kantafunktioita. Kantafunktiot määritellään 

samoiksi, jolloin esimerkiksi sisäsolmussa xA , kantafunktiot ovat 
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𝑁𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 
𝑥 − 𝑥𝐴−1
ℎ𝐴−1

       𝑥𝐴−1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝐴

𝑥𝐴+1 − 𝑥

ℎ𝐴
        𝑥𝐴 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝐴+1 

0                𝑚𝑢𝑢𝑎𝑙𝑙𝑎
 

 

 

ℎ𝐴 on elementinpituus. Kantafunktiot muodostavat avaruudet Vh = span{𝑁1, … , 𝑁𝑛}. 
 

 
Kuva 3. Kaksiulotteisen ongelman ”Hattufunktio” (kuva: Eirola T., Lassas M. 2005 s. 

237). 

 

jolloin päädytään ongelman asetteluun: etsi uh ϵ Vh, jolle 

 

a (uh, vh) = L(vh) kaikilla vh ϵ Vh 

 

Kun syötetään funktiot ongelmaan niin välivaiheiden jälkeen, (ks. esimerkiksi Hughes 

1987 s. 86-87) saadaan esimerkiksi jäykkyysmatriisin yhdeksi alkioksi Kij 

 

K𝑖𝑗 = 𝐞1
𝑇 ∫𝐁𝐴

T𝐃𝐁𝐵 d𝐴

𝐴

𝐞2 

 

jossa i ja j tarkoittavat globaalinmatriisin yhtälön sijoituspaikkaa ja e1 ja e2 ovat yksikkö-

vektoreita, kun ongelma on ℝ2. A ja B tarkoittavat kyseisten solmujen globaalinumeroita. 

Matriisi B:tä sanotaan gradienttimatriisiksi ja D:tä kimmomatriisiksi. Matriiseista B ja D 

lisää seuraavissa kappaleissa. Tämä BTDB on muoto, joka on elementtimenetelmän yti-

messä. Yhdysvaltalainen matemaatikko Gilbert Strang on kirjoittanut melkein kokonai-

sen kirjan tästä aiheesta: Introduction to Applied Mathematics. Strang on vaikuttanut ele-

menttimenetelmän matematiikkaan merkittävästi kirjoittamalla siitä kirjoja ja hänen mu-

kaansa on nimetty myös kaksi elementtimenetelmän matematiikassa käytettyä lemmaa. 

 

Koko lineaarinen yhtälöryhmä voidaan lopuksi esittää matriisimuodossa 

 

𝐊𝐝 = 𝐟 
 

missä K on globaali jäykkyysmatriisi, d on globaalin siirtymävektori ja f on globaali 

kuormitusvektori. Tämä ratkeaa tunnetusti matriisilaskujen oppisääntöjen mukaisesti 
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𝐝 = 𝐊−1𝐟 
 

Sitä, kuinka elementtimenetelmään perustuvat ohjelmistot oikeasti ratkaisevat tämän yh-

tälöryhmän, ei esitellä tässä. Tämä yhtälöryhmä paljastaa elementtimenetelmään perus-

tuvien ohjelmien luonteen, joka on solmusiirtymien ja solmukiertymien ratkaiseminen 

suuresta yhtälöryhmästä (Rombach G.A. 2011 s. 325). Suuri apu yhtälöryhmän ratkaise-

misessa on matriisin nauhamaisuus, harvuus, symmetrisyys ja positiividefiniittisyys. Li-

sätietoa yhtälöryhmien ratkaisemisesta voi lukea esimerkiksi lähteistä (CSC-Tieteellinen 

Laskenta Oy 1999), (Larson M. 2013) tai (Kouhia R. 2009). 

 

 

2.3 Levy-, laatta- ja kuorimallit 

 

2.3.1 Levyteorioista yleisesti 

 

Seinämäiset teräsbetonipalkit ovat ennen kaikkea levymäisiä rakenneosia, täten työn aihe 

on enemmän levyteoriassa. Koska seinämäisiin teräsbetonipalkkeihin saattaa kohdistua 

myös merkittäviä taivuttavia kuormia, on tässä työssä käsitelty myös laattateorioita. Laat-

tateorioita käsitellään myös siksi, että yleensä elementtimenetelmällä laskettaessa käyte-

tään kuorielementtejä, jotka ovat yhdistelmä levy- ja laattaelementtejä. Näin esimerkiksi 

kuormituksista tai geometriasta aiheutuvat singulaaripisteet voivat muodostua laattaele-

menttien takia.  

 

Yleisen elastisuusteorian käyttäminen rutiininomaisessa suunnittelussa on nykyään vielä 

siinä mielessä raskasta, että mallintamiseen menee enemmän aikaa, kuten myös itse las-

kentaan. Rakennesuunnittelijat käyttävät paljon yritä, erehdy ja korjaa työmenetelmää. 

Tässä rakenne analysoidaan, tulosten jälkeen mallia korjataan ja lasketaan uudelleen. Tätä 

saatetaan toistaa useita kertoja, jopa kymmeniä kertoja saman päivän aikana. Tällöin jo 

viiden minuutin ero jokaisessa laskennassa voi säästää paljon aikaa päivän aikana. Tämän 

takia on syytä redusoida yleistä teoriaa, jolloin laskenta-aika pienenee huomattavasti. Kun 

redusoinnin tekee oikein, sillä ei ole suurta vaikutusta saatujen tulosten tarkkuuteen. 

 

Redusoinnissa volyymikappale kutistetaan esimerkiksi laatan keskipinnan muodosta-

maksi pinnaksi taikka palkin keskiakselin muodostamaksi viivaksi. Toki samassa mal-

lissa voi olla myös sekaisin 1D-, 2D- ja 3D-elementtejä. Useasti pilarit ja palkit mallin-

netaan 1D-elementeillä, levyt, laatat ja kuoret 2D-elementeillä ja anturat voidaan mallin-

taa 3D-elementeillä. Tämä on nykyaikaisissa tietokonemalleissa arkipäivää. Laskentaoh-

jelmistot sisältävät mitoitustyökaluja lähinnä 1D- ja 2D elementeille eli palkki- ja kuo-

rielementeille. Tekijän tiedossa ei ole sellaista ohjelmaa, joka voisi laskea anturassa tar-

vittavan teräsmäärän 3D-tilavuuselementeillä lasketuilla jännityksillä. Anturan mitoitusta 

löytyy ainakin muutamista ohjelmistoista, joissa antura mitoitetaan tukivoimien avulla 

käyttäen jonkin suunnittelunormin säännöstöä. 

 

Elementtimenetelmän perusyhtälöiden tunteminen on oleellista, jos haluaa miettiä esi-

merkiksi tulosten suppenemistahtia, elementtimenetelmän tulosten virheitä tai vaikka sin-

gulaaripisteiden luonnetta. Taustan tunteminen on avuksi mallintamisessa ja tulosten oi-

keellisuuden varmistamisessa sekä auttaa ymmärtämään elementtimenetelmän rajoituk-

sia. Toisaalta se luo pientä varovaisuutta elementtimenetelmän käyttämiseen. 
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Voima- ja jännitysperusteisten levyteorioiden ja muidenkin tasorakenteiden teoriat lähte-

vät liikkeelle sopimalla, että z-suunnan voimat ovat vakioita koko poikkileikkauksessa. 

Täten jännityskomponenttien tasapainoyhtälöt supistuvat muotoon  

 
𝜕𝜎𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝜏𝑦𝑥

𝜕𝑦
+ 𝑓𝑥 = 0   

 

 
𝜕𝜎𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+ 𝑓𝑦 = 0 

 

Kirjallisuudessa oletetaan välillä tilavuusvoimat fx ja fy pieniksi muihin voimiin nähden, 

jolloin kaavat supistuvat edelleen. σx ja σy ovat normaalijännitykset kyseisiin suuntiin ja 

leikkausjännitykset ovat pareittain yhtä suuret eli 𝜏𝑦𝑥 = 𝜏𝑥𝑦 (ks. Kuva 4. (a)). Joten jäl-

jelle jää kolme itsenäistä jännityskomponenttia. Tasoalkion jännitystila on määrätty, kun 

tunnetaan jännitykset σx, σy ja τxy (Pennala E. 2000 s. 151). 

 

Levytehtäviä pystytään ratkaisemaan analyyttisesti etsimällä reunaehdot toteuttava Airyn 

jännitysfunktio ϕ(x,y). Airyn kaltaisessa analyyttisessa ratkaisussa ratkaistaan jännitys-

funktiota yhtälöstä 

 

∇4𝜙(𝑥, 𝑦) = Δ2𝜙(𝑥, 𝑦) = 0 
 

Funktiota ϕ(x,y), joka toteuttaa yllä olevan yhtälön, kutsutaan biharmoniseksi. (Salmi T., 

Virtanen S. 2008 s. 190). Operaattori  ∇4= Δ2 = 
∂4

∂𝑥4
+ 2

∂4

∂𝑥2 ∂𝑦2
+

∂4

∂𝑦4
 on neljännen as-

teen operaattori, perinteisestä toisen kertaluvun Laplace operaattorista. Harmonisten 

funktioiden teorialla on läheisiä yhteyksiä myös elementtimenetelmään. Elementtimene-

telmähän keksittiin, kun yritettiin ratkaista juuri tämänkaltaisia osittaisdifferentiaaliyhtä-

löitä. Biharmonisia funktioita voivat olla esimerkiksi polynomi-, trigonometriset- tai eks-

ponenttifunktiot tai niiden yhdistelmät. Biharmonisia funktioita on helppo löytää, mutta 

reunaehtojen toteuttaminen on vaikeaa. Tehtäväksi jää neljän integrointivakion määrää-

minen reunaehtojen perusteella. Useasti yhtenäisen kappaleen on vielä toteutettava Cesa-

ron reunaehdot. Ratkaisut tunnetaan vain yksinkertaisissa tehtävissä, jotka on yleensä rat-

kaistu likimääräisesti. (Salmi T., Virtanen S. 2008 s. 190). (Mikkola M. 1975 s. 7). 

 

Verrattuna yksiaksiaaliseen jännitystilaan, missä materiaalin lujuus on helppo todeta 

veto-puristuskokeilla, on tasomaisessa jännitystilassa olevan materiaalin lujuuden tunte-

minen huomattavasti vaikeampaa. Aikojen saatossa onkin kehitetty monia erilaisia lu-

juushypoteeseja aineen lujuudelle moniakselisessa jännitystilassa. (Pennala E. 2000 

s.184).  

 

Teräsbetonirakenne on lisäksi komposiittirakenne, anisotrooppinen sekä ajasta riippuva, 

joten teräsbetonirakenteen lujuuden määrittely ei ole helppo tehtävä. Suunnitteluohjeissa 

aikariippuvuus jätetään yleensä pois kertomalla betonin lujuus vakiolla αcc, joka on Suo-

messa 0,85. Teräsbetonirakenteiden tasomaisissa jännitystiloissa alueet jaetaan monesti 

haljenneisiin ja ei-haljenneisiin osiin. Betonin ei monesti katsota omaavan ollenkaan ve-

tolujuutta, jolloin rakenne halkeaa vedetyissä kohdissa ja voimat siirtyvät teräksille, (ks. 

Kuva 4 (b)). Tarkemmin sanoen voimia välittyy vielä halkeamien kohdalla mm. pinnan 

epätasaisuuden takia, (ks. Kuva 4 (c)). 
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Kuva 4. Teräsbetonirakenteen levytehtävän voimien jakaantuminen levyn haljetessa. 

Yläindeksit s = steel, c = concrete (kuva: Paasikallio K. 1992 s. 56). 

 

Toisin kuin voimaperusteisissa menetelmissä, elementtimenetelmän levymallit perustu-

vat yleensä siirtymien ja kiertymien ratkaisemiseen. Tällöin lähdetään liikkeelle määrit-

telemällä kappaleen kinematiikka ja päädytään ratkaisemaan siirtymät, joista muut suu-

reet voidaan johtaa. Ratkaisun jälkeen voidaan käyttää esimerkiksi Baumannin yhtälöitä 

teräsbetonirakenteiden mitoitukseen, tästä lisää kappaleessa 2.5 Elementtimenetelmä ta-

somaisissa teräsbetonirakenteissa. 

 

2.3.2 Levymalli elementtimenetelmässä 

 

Johdetaan siirtymäperusteisen elementtimenetelmän levyteoriassa käytetty jäykkyysmat-

riisi. Otetaan käyttöön insinöörinotaatiot. Yleisessä jännitystilassa on kuusi riippuma-

tonta jännityskomponenttia: 

 

𝛔 = [ 𝜎𝑥 𝜎𝑦 𝜎𝑧 𝜎𝑥𝑦 𝜎𝑦𝑧 𝜎𝑧𝑥 ]
𝑇
 

 

tai kuusi riippumatonta muodonmuutoskomponenttia 

 

𝛆 = [ 휀𝑥 휀𝑦 휀𝑧  2휀𝑥𝑦 2휀𝑦𝑧 2휀𝑧𝑥 ]
T
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Tekemällä redusointi kahteen dimension venymä oletuksella 휀𝑧 = 0 saadaan aikaan levyn 

tasomuodonmuutostila , josta seuraa 

  

휀𝑥𝑧 = 휀𝑦𝑧 = 휀𝑧𝑥 = 0 𝜎𝑥 = 𝜐 ∗ (𝜎𝑥 + 𝜎𝑦) 
 

Jos redusointi tehdään jännitys oletuksella 𝜎𝑧 = 0, saadaan levyn tasonjännitystila  

 

𝜎𝑥𝑧 = 𝜎𝑦𝑧 = 𝜎𝑧𝑥 = 0        휀𝑧 = −
𝑣

𝐸
(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)      

 
Näistä oletuksista alkuperäiset vektorit supistuvat vektoreiksi, joissa on kolme riippuma-

tonta komponenttia 

 

𝛆 = [휀𝑥 휀𝑦 2휀𝑥𝑦]
T  𝛔 = [𝜎𝑥 𝜎𝑦 𝜎𝑥𝑦]

T
 

 

Kumpaakin muotoa voidaan käsitellä konstitutiivisen lain avulla 𝛔 = 𝐃𝛆, jossa D on 

jäykkyysmatriisi. Koska halutaan ratkaista siirtymiä, valitaan jäykkyysmatriisiksi taso-

jännitystilan mukainen kimmomatriisi D 

 

𝐃 = [
𝜆 + 2𝜇 𝜆 0
𝜆 𝜆 + 2𝜇 0
0 0 𝜇

]  

 

jossa 𝜆 ja 𝜇 ovat samat Lamen parametrit kuin yleisessä elastisuusteoriassa. Nyt käytetään 

hyväksi matriisilaskentaa sekä yleistettyä Hooken lakia ε : σ = εTσ = εTDε, jonka jälkeen 

saadaan aiemmin esiteltyyn bilineaariseen muotoon sijoittamalla 

 

 𝑎(𝐮, 𝐯) = ∫ 𝛆T(𝐯) 𝐃 𝛆(𝐮) d𝐴
𝐴

 

 

Koska ratkaistavat suureet ovat siirtymiä otetaan käyttöön matriisit 

 

𝑩 =

[
 
 
 
 
∂

∂𝑥
0

0
∂

∂𝑦

∂

∂𝑦

∂

∂𝑥]
 
 
 
 

  𝐝 = [
𝑢𝑥
𝑢𝑦
] 

 

jossa merkintä ∂/∂x tarkoittaa osittaisderivaattaa x:n suhteen ja vastaavasti ∂/∂y osittais-

derivaattaa y:n suhteen. B:tä voidaan sanoa gradienttimatriisiksi ja d on siirtymävektori. 

Tästä seuraa suoraan 

 

𝛆 = 𝐁𝐝   
 

Jos nämä matriisit sijoitetaan saatuun bilineaariseen muotoon, kuvataan vektoreita u ja v 

samoilla funktioilla,  saadaan uudeksi bilineaariseksi muodoksi  

 

𝑎(𝐮, 𝐯) = 𝐝T(∫ 𝐁𝐓𝐃𝐁d𝐴
𝐴

)𝐝  

 

Merkitään jäykkyysmatriisi 𝐊 = (∫ 𝐁𝐓𝐃𝐁d𝐴
𝐴

). Lineaarinen funktionaali näyttäisi täl-

löin L(𝐯) = 𝐝T𝐟, josta seuraa  
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a(𝐮, 𝐯) − L(𝐯) = 0 ⇒ 𝐝T((∫ 𝐁𝐓𝐃𝐁d𝐴𝐝) − 𝐟
𝐴

) = 𝟎  

 

joka toteutuu muuten kuin identtisesti nollana, jos suluissa oleva lauseke on nolla eli saa-

daan 

 

(∫ 𝐁𝐓𝐃𝐁d𝐴
𝐴

)𝐝 −  𝐟 = 𝟎 ⇒ K 𝐝 =  𝐟 

 

Tästä saadaan globaali yhtälöryhmä sijoittelusummauksella. Kantafunktioiden valintaan 

on monia vaihtoehtoja, ensimmäisiä käyttökelpoisia vaihtoehtoja oli CST-elementti 

(Constant Strain Triangle), joka antaa kuitenkin hitaasti suppenevia tuloksia verrattuna 

uudempiin elementteihin. Elementti pystyy kuvaamaan jo nimensäkin perusteella vakio-

venymätilan (ja siten myös vakiojännitystilan) elementin alueella. CST-elementtiä käy-

tetään paljon opetustarkoituksessa ja laajahko esitelmä CST-elementistä on lähteessä 

(Chandrupatla T., Belegundu A. 2002 130-177). Uudempia vaihtoehtoja on esimerkiksi 

Wilsonin paranneltu bilineaarinen elementti (Hartman F. 2007 s. 345) tai RFEM:in käyt-

tämä muunnettu Serendipity-elementti, josta keskisolmut on poistettu (Dlubal 2013 s. 

256). Erilaisista elementeistä lisää kappaleessa 2.4 Elementtejä historian lehdiltä. 

 

Jos levymallin kantafunktiot ovat C0-jatkuvia kuten CST-elementeissä, levymallit eivät 

kestä pistevoimia vaan niistä aiheutuu singulaarisuuksia. Näin levymallien kestävyys pis-

tevoimien aiheuttamille singulariteeteille on vastaavaa Reissner-Mindlin laattamalliin pe-

rustuvien elementtien kanssa.  

 

 

2.3.3 Kirchhoff-Love laattamalli elementtimenetelmässä 

 

Vaikka työn aihe on enemmän levyteoriassa, on laattateoriaa tarpeellista käydä läpi. Sei-

nämäiseen teräsbetonipalkkiin liittyy monesti laattoja sekä ala- että yläpuolelta. Tällöin 

laatoilta siirtyy monesti myös taivuttavia voimia ja momentteja seinään, mutta myös 

muita taivuttavia kuormituksia voi olla. Levyelementit eivät pysty ottamaan näitä vastaan 

vaan on käytettävä kuorielementtejä. Kuorielementtejä, jotka ovat yhdistettyjä levy- ja 

laattaelementtejä, käytetään aina 3D-kokonaismalleissa. Myös singulaarisuuspisteiden 

synty on riippuvainen geometriasta, kuormituksesta sekä käytettävästä elementtityypistä 

eli tässä tapauksessa kuorielementistä.  

 

Eurokoodi määrittelee laatat sellaisiksi rakenneosiksi, joissa laatan pienin sivumitta on 

vähintään viisi kertaa suurempi kuin laatan paksuus eli 𝐿𝑚𝑖𝑛 ≥ 5ℎ (SFS-EN 1992-1-1 s. 

57). Ensimmäisiä yrityksiä laattaongelmien ratkaisuun teki sveitsiläinen matemaatikko ja 

fyysikko Leonhard Euler (1707-1783) (Timoshenko S. 1953, s. 119). Vasta myöhemmin 

kehitetyt laattamallit alkoivat tuottaa nykyäänkin tarkkoina pidettyjä tuloksia, joista kaksi 

yleisintä laattamallia ovat Kirchhoff-Love laattamalli ja Reissner-Mindlin laattamalli. 

Kirchhoff-Love laattamallia kutsutaan myös ohuen laatan malliksi, koska se ei ota huo-

mioon poikittaisia leikkausmuodonmuutoksia. Malli sai nimensä Gustav Robert Kirch-

hoffin (1824-1887) mukaan, joka julkaisi sen vuonna 1850 artikkelissaan. Myöhemmin 

Love täydensi mallin matematiikan näiden asymptoottien pohjalta artikkelissaan, jossa 

ohuen laatan ongelma esitettiin ensimmäistä kertaa täydellisessä muodossa. Toista yleistä 

laattamallia eli ns. paksun laatan mallia kutsutaan Reissner-Mindlin laattamalliksi kehit-

telijöidensä E. Reissnerin 1945 ja R.D Mindlinin 1951 mukaisesti (Kouhia R. 2009 s. 
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205). Seuraavaksi esitellään elementtimenetelmän Kirchhoff-Loven laattamallin perus-

teita. 

 

Toisin kun voimamenetelmässä nyt lähdetään liikkeelle määrittelemällä kappaleen kine-

matiikka. Kinemaattiset otaksunnat Kirchhoff-Love laattamallissa ovat: laatan keskitason 

normaalit pysyvät suorina ja keskipinnan normaaleina, laatan keskipinnan normaalit eivät 

veny ja poikittaiset leikkausmuodonmuutokset otaksutaan merkityksettömiksi. Laatan 

poikkileikkauksen normaalit kyllä venyvät tai puristuvat, jos laattaan vaikuttaa kalvovoi-

mia. Nämä voimat voidaan lisätä superpositioperiaatteella mukaan, tällöin siis on oletta-

mus, että siirtymät ovat pieniä eikä toisen kertaluvun vaikutuksia oteta huomioon. Näin 

saadaan kinemaattisille yhtälöille muoto 

 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −𝑧 ⋅ 𝑤,𝑥 (𝑥, 𝑦) 
𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −𝑧 ⋅ 𝑤,𝑦 (𝑥, 𝑦) 

𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑤(𝑥, 𝑦) 
 

missä w on laatan taipumafunktio, joka on tehtävän ainut ratkaistava funktio. Koska siir-

tymän ensimmäinen derivaatta on venymä, saadaan ainoat nollasta eroavat muodonmuu-

toskomponentit 

 

휀𝑥 = −𝑧 ⋅ 𝑤,𝑥𝑥 = 𝑧𝜅𝑥  
휀𝑦 = −𝑧 ⋅ 𝑤,𝑦𝑦 = 𝑧𝜅𝑦  

𝛾𝑥𝑦 = −2𝑧 ⋅ 𝑤,𝑥𝑦 =  𝑧𝜅𝑥𝑦  
 

Nämä voidaan lausua myös keskipinnan käyristymien κx ja κy sekä κxy vääntymän avulla.  

 

Laattayhtälöiden johtamiseen on yleensä välttämätöntä soveltaa epäsuoria menetelmiä eli 

johtaa ongelma esimerkiksi virtuaalisen työn yhtälön avulla (Kuula K., Salmi T 2012 s. 

320) 

 

∫ ∫ (𝜎𝑥𝛿휀𝑥 + 𝜎𝑦𝛿휀𝑦 + 𝜏𝑥𝑦𝛿𝛾𝑥𝑦) d𝐴
𝑡/2

−𝑡/2𝐴
d𝑧 = ∫ ∫ 𝑓𝛿𝑤 d𝐴

𝑡/2

−𝑡/2𝐴
d𝑧 + ∫ (𝑉𝑛𝛿𝑤 −Г𝑡

𝑀𝑛𝛿𝑤,𝑛)d𝑆  

 

Lauseke on muuten samanlainen kuin levyrakenteissa olisi (ulkonäöllisesti), mutta vii-

meinen termi on laatan reunaehtoja kuvaavana terminä omanlaisensa. 𝑉𝑛 on korvikeleik-

kausvoima, 𝑓 on kuormitusfunktio, 𝑀𝑛 on reunan normaalin suuntainen momentti. Nämä 

voimasuureet täytyy integroida koko pinnan yli. 𝛿𝑤 on virtuaalinen taipumafunktio ja Г𝑡 
on tasoalueen A reunakäyrä, jolla on määritetty reunakuormituksena momentti ja korvi-

keleikkausvoima. Otetaan käyttöön käyristymävektori  

 

𝛋 = [𝜅𝑥  𝜅𝑦  𝜅𝑥𝑦 ]
T

  

 

Määritellään seuraavaksi taivutusmomentit ja vääntömomentit integraalina levynpaksuu-

den t yli ja otetaan käyttöön momenttien vektori m 

 

𝑀𝑥 = ∫ 𝑧 ⋅ 𝜎𝑥 d𝑧
𝑡/2

−𝑡/2
       𝑀𝑦 = ∫ 𝑧 ⋅ 𝜎𝑦 d𝑧 

𝑡/2

−𝑡/2
     𝑀𝑥𝑦 = ∫ 𝑧 ⋅ 𝜏𝑥𝑦 d𝑧 

𝑡/2

−𝑡/2
  

 

𝐦 = [𝑀𝑥 𝑀𝑦 𝑀𝑥𝑦]
T
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Kun sijoitetaan näihin momenttiyhtälöihin tasojännitystilan yhtälöt ja kinemaattiset 

otaksumat saadaan yhtälöiksi 

 

𝑀𝑥 = 𝐷(𝜅𝑥 + 𝜈 ∙ 𝜅𝑦)  𝑀𝑦 = 𝐷(𝜅𝑦 + 𝜈 ∙ 𝜅𝑥)  𝑀𝑥𝑦 =
1

2
𝐷(1 − 𝜈)𝜅𝑥𝑦  

 

missä D on laatan taivutusjäykkyys 

 

𝐷 =
𝐸 ∙ 𝑡3

12 ∙ (1 − 𝜈2)
 

 

Laatan jännitysresultanttien ja käyristymien välinen yhteys on 

 

m = DB κ  

 

missä 

 

𝐃B = 𝐷 [

1 𝜈 0
𝜈 1 0

0 0
1

2
∙ (1 − 𝜈)

] 

 

Sijoittamalla nämä sisäisen virtuaalisen työn lausekkeeseen saadaan (huom. laatan pak-

suuden integraali sisältyy momenttilausekkeisiin) 

 

𝛿𝑊𝑖𝑛𝑡 = ∫𝛿𝛋𝑇

𝐴

𝐃B𝛋 d𝐴 

 

Jos otetaan käyttöön käyristymälle merkintä κ = κ(w) 

 

𝛋(𝑤) = [

−𝑤,𝑥𝑥
−𝑤,𝑦𝑦
−2𝑤,𝑥𝑦

] 

 

sekä otetaan taipumafunktioille käyttöön interpolaatio w = Nw(e), missä w(e) pitää sisäl-

lään elementin vapausasteet ja N on interpolaatiofunktiomatriisi. Siirtymä-käyristymä-

vektorin  

 

𝐁 = [

−𝐍,𝑥𝑥
−𝐍,𝑦𝑦
−2𝐍,𝑥𝑦

] 

 

avulla voidaan lausua käyristymävektori 𝛋 = 𝐁𝐰(𝑒), saadaan lopulta yhden elementin (e) 

osuudeksi sisäisestä virtuaalisesta työstä 

 

𝛿𝐰
(𝑒)T

𝐊
(𝑒)
𝐰(𝑒) = 𝛿𝐰(𝑒)

T

∫ 𝐁𝑇𝐃B𝐁d𝐴

𝐴(𝑒)

𝐰(𝑒) 
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Ulkoiseen virtuaalisen työn yhtälöön jää kuormitustermit sekä reunaehdoista tulevat ter-

mit. Lopulta ongelma voidaan jälleen koota globaaliksi yhtälöryhmäksi, joka voitaisiin 

kirjoittaa samanlaisessa matriisimuodossa kuin aiemmin ja ratkaista. 

 

Huomaa, että interpolaatiofunktiomatriisi N derivoidaan kaksi kertaa. Ratkaisufunktioi-

den pitää täten kuulua H2-avaruuteen, jolloin interpolaatiofunktioiden pitää olla C1 -jat-

kuvia Kirchhoff-Love laattamallissa. (Niiranen J. 2009 s. 115). 

 

2.3.4 Reissner-Mindlin laattamalli elementtimenetelmässä 

 

Reissner-Mindlin on toinen yleisesti käytetty laattamalli. Reissner-Mindlin laattamalli ot-

taa huomioon poikittaiset leikkausmuodonmuutokset. Poikittaisilla leikkausmuodonmuu-

toksilla on merkitystä paksummilla laatoilla ja myös sandwich-laatan tapauksissa (Kou-

hia R. 2009 s. 215).   

 

RFEM käyttää MITC4 elementtiä Reissner-Mindlin laattamallissa (Dlubal 2013 s. 256). 

Kirchhoff-Love laattamallissa RFEM:n käyttää Chirkov elementtiä (Dlubal 2017 s. 13). 

Vaikka Reissner-Mindlin on ns. paksun laatan malli, käyttöohjeet antavat varoituksen, 

että elementtien paksuus pitää olla kuitenkin huomattavasti pienempi kuin muut dimen-

siot, jotta tätä elementtiä voidaan käyttää. Mitään tarkkaa rajaa käyttöohjeet eivät kuiten-

kaan esittäneet. (Dlubal 2013 s. 257). Abaqusin käyttöohje (Abaqus on monipuolinen 

multifysiikka elementtimenetelmään perustuva ohjelmisto) antaa rajaksi, että lyhyemmän 

sivun jännemitta on oltava enemmän kuin kymmenen kertaa laatan (kuoren) paksuus eli 

esimerkiksi 200 mm paksun teräsbetonilaatan lyhyempi jänneväli on oltava vähintään 

2000 mm (Abaqus Inc. 2012 Kappale 5). Suhteen pienentyessä on syytä siirtyä 3D-vo-

lyymielementtien käyttöön. 

 

Kirchhoff-Love laattamalli on suora yleistys Euler-Bernoullin palkkiteoriasta ja Reiss-

ner-Mindlin laattamalli Timoshenkon palkkiteoriasta. Reissner-Mindlin laattamallin etu 

on, että se ei vaadi elementeiltä C1-jatkuvuutta (Hughes 1987 s. 311). Reissner-Mindlin 

elementtimenetelmässä ratkaistaan siirtymiä ja kiertymiä. Tällöin saadaan ratkaisuksi 

kolme ratkaisufunktiota, jotka ratkaisevat ongelman kahdella samoilla mielivaltaisilla 

muuttujilla (Galerkinin menetelmä). Esitellään elementtimenetelmän Reissner-Mindlin 

laattamallin perusteita. Laskenta-alue on 

 

𝛺 = {{𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ ℝ3|𝑧 ∈ [−
𝑡

2
,
𝑡

2
] , (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴}  

 

missä t on laatan paksuus ja A on laatan alue, joka kuuluu ℝ2. Lisäksi on 

 

𝜎33 = 0  

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −𝑧 ⋅ 𝛽𝑥(𝑥, 𝑦)  
𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −𝑧 ⋅ 𝛽𝑦(𝑥, 𝑦)  

𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑤(𝑥, 𝑦)  
 

Joten näillä oletuksilla nollasta eroavat muodonmuutoskomponentit ovat 

 

휀𝑥 = −𝑧 ⋅ 𝛽𝑥,𝑥 

휀𝑦 = −𝑧 ⋅ 𝛽𝑦,𝑦 

𝛾𝑥𝑦 = 𝑧 ⋅ (𝛽𝑥,𝑥 + 𝛽𝑦,𝑦) 
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Näiden lisäksi Reissner-Mindlin laattamalli ottaa huomioon poikittaiset leikkausmuodon-

muutokset 

 

𝛾𝑧𝑥 = 𝑤,𝑥 − 𝛽𝑥 

 

𝛾𝑧𝑦 = 𝑤,𝑦 − 𝛽𝑦 

 

Lisäksi määritellään leikkausvoimien sekä keskimääräisten liukumien väliset yhteydet 

 

𝐪 = 𝐃𝑠 ⋅ 𝛄       𝐪 = [
𝑄𝑥
𝑄𝑦
]     𝐃𝐬 =  𝑘𝐺𝑡 ∙ [

1 0
0 1

] 

          

jossa k on leikkauskorjauskerroin, 𝛄 = [
𝛾𝑧𝑥
𝛾𝑧𝑦
], G liukumoduuli ja t on laatan paksuus. 

Leikkausvoimat määritellään kaavoilla 

 

𝑄𝑥 = ∫ 𝜏𝑥𝑧 d𝑧            
𝑡/2

−𝑡/2
𝑄𝑦 = ∫ 𝜏𝑦𝑧 d𝑧

𝑡/2

−𝑡/2
  

  

Jos sijoitetaan nämä tuttuun virtuaalisen työn yhtälöön  

 

𝛿𝑊𝑖𝑛𝑡 = ∫𝛔: 𝛿𝛆 d𝑉 = 

𝑉

∫𝐛 ⋅ 𝛿𝐮 d𝑉

𝑉

+ ∫𝐭 ⋅ 𝛿𝒖d𝑆

𝑆𝑡

= 𝛿𝑊𝑒𝑥𝑡 

 

avaamalla hiukan integraalia saadaan melkein sama yhtälö, kun aiemmin Kirchhoff-Love 

laattamallissa 

 

∫𝜎𝑥 ∙ 𝛿휀𝑥 + 𝜎𝑦 ∙ 𝛿휀𝑦 + 𝜏𝑥𝑦 ∙ 𝛿𝛾𝑥𝑦 + 𝜏𝑥𝑧 ∙ 𝛿𝛾𝑥𝑧 + 𝜏𝑦𝑧 ∙ 𝛿𝛾𝑦𝑧 d𝑉

𝑉

= ∫𝑓𝛿𝑤 d𝑉

𝑉

+ ∫(𝑄𝑛𝛿𝑤 −𝑀𝑛𝛿𝛽𝑛 −𝑀𝑛𝑠𝛿𝛽𝑠) d𝑆

𝑆𝑡

 

 

jossa kuormitustermit integroidaan pinnan yli. Lausekkeessa nähdään yksi lisätermi ver-

rattuna Kirchhoff-Love laattamalliin 𝑀𝑛𝑠𝛿𝛽𝑠, joka on reunan suuntainen vääntymätermi. 

Lisäksi huomataan, että derivointeja on vain yksi, joten C0-jatkuvat funktiot riittävät toi-

sin kuin Kirchhoff-Love laattamallissa. Tästä on suurta apua valittaessa approksimaa-

tiofunktioita. Yksiulotteisessa elementtimenetelmässä C1-jatkuvuus on vielä helppo to-

teuttaa, mutta kaksiulotteisissa ongelmissa sen toteuttaminen vaatii korkeamman asteen 

polynomifunktioita. Sijoittamalla suoraan samankaltaiset momenttilausekkeet sekä nyt 

uutena myös leikkausvoimaenergiat, virtuaalisen työn yhtälöön saadaan 

 

∫(𝑀𝑥𝛿𝛽𝑥,𝑥 +𝑀𝑦𝛿𝛽𝑦,𝑦 +𝑀𝑥𝑦(𝛿𝛽𝑥,𝑦 + 𝛿𝛽𝑦,𝑥) − 𝑄𝑥(𝑤,𝑥 − 𝛿𝛽𝑥) − 𝑄𝑦(𝑤,𝑦 − 𝛿𝛽𝑦)) d𝐴

𝐴

= ∫𝐹𝛿𝑤 d𝐴 +

𝐴

∫(𝑄𝑛𝛿𝑤 −𝑀𝑛𝛿𝛽𝑛 −𝑀𝑛𝑠𝛿𝛽𝑠) d𝑆

𝑆𝑡
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jossa 𝐹 = ∫ 𝑓 d𝑧 
𝑡/2

−𝑡/2
. Tästä voidaan jatkaa esimerkiksi valitsemalla w, 𝛽𝑥 ja 𝛽𝑦 saman-

laisiksi polynomifunktioiksi esimerkiksi 𝛽𝑥 = ∑ 𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1 𝛽𝑥𝑖 ja muut vastaavasti. Erona 

Kirchhoff-Love laattamalliin elementtikohtainen jäykkyysmatriisi muodostuu nyt kahden 

matriisin summasta, joista toinen matriiseista aiheutuu taipumasta ja toinen leikkauk-

sesta. Molemmat matriisit ovat jälleen samaa muotoa kuin aiemmin eli 

 

𝐊B𝑖𝑗 = ∫ 𝐁Bi
T 𝐃B𝐁Bj𝐴

d𝐴  

 

joka kuvaa taivutusvastusta (B = bending) ja 

 

𝐊S𝑖𝑗 = ∫ 𝐁S𝑖
T 𝐃S𝐁S𝑗𝐴

d𝐴  

 

joka kuvaa leikkausvastusta (S = Shear). Näiden matriisien yhteenlasku muodostaa glo-

baalin jäykkyysmatriisin. Kimmomatriisit 𝐃B ja 𝐃S ovat erilaiset, jossa 𝐃B on vastaava 

kuin Kirchhoff-Love laattamallissa ja 𝐃S = 𝑘𝐺𝑡 ∙ [
1 0
0 1

]. Myös siirtymä-käyristymävek-

torit BB ja BS ovat erilaiset. BB johdetaan käyristymävektorista 

 

𝛋 = [

−𝛽𝑥,𝑥
−𝛽𝑦,𝑦

−𝛽𝑥,𝑦−𝛽𝑦,𝑥

] = ⋯ =∑𝐁B𝑖𝐰𝑖
(𝑒)

𝑛

𝑖=1

 

 

ja BS johdetaan leikkausmuodonmuutoksista 

 

𝛄 = [
𝑤,𝑥 − 𝛽𝑥
𝑤,𝑦 − 𝛽𝑦

] = ⋯ =∑𝐁S𝑖𝐰𝑖
(𝑒)

𝑛

𝑖=1

 

 

joissa 𝐰 = [𝑤𝑖 𝛽𝑥𝑖 𝛽𝑦𝑖]
𝑇
 ja joissa matriisit BB ja BS sisältävät interpolaatiofunktiomatrii-

sin Ni. 

 

Lopulta saadaan yhden elementin (e) osuus sisäisen virtuaalisen työn lausekkeessa 

 

𝛿𝑊𝑖𝑛𝑡
(𝑒) =∑∑𝛅𝐰𝑖

(𝑒)T
(

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝐊B𝑖𝑗
(𝑒)
+ 𝐊S𝑖𝑗

(𝑒)
) 𝐰𝑗

(𝑒)
 

 

Lopulta ongelma voidaan jälleen koota globaaliksi yhtälöryhmäksi, joka voitaisiin kir-

joittaa samanlaisessa matriisimuodossa kuin aiemmin ja ratkaista. Koska muuttujat ovat 

vain kerran derivoituja riittää nyt C0-jatkuvat muotofunktiot. Valitun muotofunktioiden 

interpolaatiopolynominen asteella on kuitenkin vaikutusta ratkaisun suppenemisnopeu-

teen. 

 

Integraalit yllä olevassa kaavassa lasketaan numeerista integrointia käyttäen. Reissner-

Mindlin laatalla on kuitenkin eräs erikoispiirre, leikkauslukkiutuminen. Jäykkyyslausek-

keen leikkaustermi toimii sakkofunktion tapaan ja pakottaa leikkausmuodonmuutokset 

nollaan, jolloin myös taipumat häviävät (Kouhia R. 2009 s. 218.). Tämän takia yksi vaih-

toehto on käyttää esimerkiksi valikoivaa ali-integrointia. Toinen vaihtoehto olisi käyttää 

korkeampiasteisia polynomifunktioita (Hartmann F., Katz C. 2007 s. 439). 
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Ali-integrointi oli yksi niistä erikoisista insinöörien käyttämistä tekniikoista, jotka aikoi-

naan tuottivat matemaatikoille pitkään harmaita hiuksia. Toisena esimerkkinä mainitta-

koon ei–yhteensopivat (epäkonformiset) elementit, jossa joustetaan jatkuvuusehdoissa. 

Kuitenkin matemaatikot pääsivät pieni askel kerrallaan sinuiksi näidenkin tekniikoiden 

kanssa ja lopulta vakuuttuivat ymmärtävänsä nämäkin tekniikat (Hartmann F., Katz C. 

2007 esipuhe). Ehkä nämäkin esimerkit kertovat siitä, kuinka epätavallisiin keinoihin in-

sinöörit ovat olleet valmiita turvautumaan ratkaistakseen käytännön ongelmia. Ja kuinka 

vaikeaa se voi olla matemaatikoille saada todistettua tekniikat yleisemmin. 

 

RFEM-ohjelmassa leikkauslukkiutuminen on hoidettu käyttämällä leikkauslukittuma-

tonta MITC4-elementtityyppiä. Täten Kirchhoff-Love ja Reissner-Mindlin laattamallien 

ratkaisut ovat hyvin lähellä toisiaan ohuella teräslevyllä (ks. Liite 1 Kuva 2 ja 3). Min-

käänlaista leikkauslukkiutumista ei ollut havaittavissa, vaan keskipisteen taipuma ja jän-

nitykset olivat molemmilla elementtityypeillä lähes saman suuruiset. RFEM:in käyttöoh-

jeet suosittelevat ohuita teräslevyjä laskettaessa käyttämään Kirchhoff-Love laattamallia. 

Käyttöohjeet eivät anna raja-arvoja, mutta monesti on mainittu Lmin/h suhteen noustessa 

yli 10, voidaan leikkausmuodonmuutokset jättää pois pieninä termeinä. Tällöin siis kaikki 

rakennustekniikassa käytetyt laatat voidaan laskea Kirchhoff-Love laattamallilla, sillä 

alle tämän suhteen omaavia laattoja ei suositella laskettavaksi kummallakaan laattamal-

lilla. Erittäin ohuisiin suhteen L/h > 100 laattoihin lineaarinen laskenta antaa virheellisiä 

tuloksia johtuen geometrian epälineaarisuudesta. (Abaqus Inc. 2012) (Dlubal 2013). 

 

Reissner-Mindlin laattamallin siirtymäfunktiot voivat olla C0-jatkuvia. Jännitykset laske-

taan siirtymien derivaatoista eli muodonmuutoksista. Tämä johtaa epäjatkuvaan jännitys-

jakaumaan. Epäjatkuva jännitysjakauma toki saadaan myös korkeamman asteen funkti-

oilla, koska yleensä jännitykset lasketaan integrointipisteissä, joista ne ekstrapoloidaan 

solmuihin. Tämän takia jännitysten arvot ovat tarkempia elementin keskellä kuin nurkka-

pisteissä. (Hartmann F., Katz C. 2007 s. 360). Epäjatkuvuuden suuruutta voidaan myös 

pitää eräänlaisena tuloksen tarkkuuden mittana (ks. Liite 1 Kuva 12) (Bathe K. 2014 s. 

8). Jos epäjatkuvuus on liian suuria, ratkaisu ei ole vielä tarpeeksi tarkka. Tuloksissa kan-

nattaa tarkastella juuri jännityksiä, joiden suppenemisvauhti kohti tarkkaa ratkaisua on 

hitaampaa kuin siirtymien. 

 

Tasomaisten rakenteiden singulaaripisteet ovat varmasti tuttuja jokaiselle FEM-laskentaa 

käyttäneelle suunnittelijalle. Pistevoima aiheuttaa Reissner-Mindlin laattamallissa singu-

lariteetin. Kuvassa 5 on taulukko pistemäisien voimien tai siirtymien aiheuttamista sin-

gulariteeteista. Kuten huomataan, Reissner-Mindlin laattamallin elementeillä on kaikista 

alhaisin kestävyys voimien aiheuttamille singulariteeteille. Liite 1 Kuva 12 näyttää konk-

reettisen esimerkin siitä, mitä tapahtuu pistemomentin kuormittamalle Reissner-Mindlin 

laatalle. Tämänkin johdosta pistemäisiä tukia tai voimia on syytä välttää ja on pyrittävä 

mallintamaan ne jotenkin muuten.  

 

Kuvassa 5 on taulukko, joka kuvaa eri malleissa yleensä käytettävien elementtien kestä-

vyyksiä kuormituksille. Taulukon merkintä n tarkoittaa avaruudellista ulottuvuutta, m tar-

koittaa energian astelukua. Kun energian asteluku on yksi, niin i = 0 on voima ja i = 1 

siirtymä. Energian asteluvun ollessa kaksi, niin i = 0 on voima, i = 1 on momentti, i = 2 

on rotaatio ja i = 3 on siirtymä. Merkinnät tulevat funktionaalianalyysista. Taulukon tär-

kein asia on ymmärtää, minkälaiset kuormat aiheuttavat singulariteetin, esimerkiksi pis-

temomentti aiheuttaa singulaarisuuden molemmilla laattamalleilla, mutta Euler-Bernoulli 
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palkkielementille ei. Taulukko olettaa alhaisimman mahdollisimman jatkuvuusvaatimuk-

sen käytetyissä malleissa.  

 
Kuva 5. Eri mallien kestävyys pistemäisille epäjatkuvuuksille ok = hyväksytty kuormitus, 

ei = ei-hyväksytty kuormitus (kuva: suomennettu ja muokattu lähteestä Hartmann F., Katz 

C. s. 47).  

Reissner-Mindlin laattamallilla on yksi tukiehto enemmän kuin Kirchhoff-Love laatta-

mallilla. Kirchhoff-Love laattamallin reunaehdot ovat siirtymä ja sen derivaatta, kun taas 

Reissner-Mindlin laattamallissa reunaehdot lausutaan siirtymän sekä kahden kiertymän 

avulla (Bathe K. 2014 s. 447). Tämän takia nivel tukiehto jakaantuu Reissner-Mindlin 

mallissa kahdeksi eri tukiehdoksi, pehmeä niveltuenta (soft hinged) tai kova niveltuenta 

(hard hinged). Kova niveltuenta vastaa Kirchhoff-Love laattamallin niveltuentaa (Hart-

mann F., Katz C. 2007 s. 436). RFEM käyttää pehmeää niveltä, minkä huomaa siitä, että 

momentit ovat nollia molempiin suuntiin niveltuilla, mutta kiertymät eivät (Liite Kuvat 

2-4). Tämä oli odotettu tulos, koska kovan niveltuen käyttämiseen liittyisi ongelmia. Esi-

merkiksi jos laatan reuna olisi murtoviiva, jolloin kulmien asteluku olisi yli 90 astetta, 

estäisi kiertymisen reunaehto kaikensuuntaisen kiertymisen tuella. Tämä merkitsisi kovan 

niveltuennan muuttumisen täysin jäykäksi tuennaksi, jolloin saisimme oikean tuloksen 

väärään ongelmaan. (Kouhia R. 2009 s. 231). Tämän paradoxin esitteli ensimmäisenä 

suomalainen matemaatikko Juhani Pitkäranta yhdessä amerikkalaisen Ivo Babȗskan 

kanssa (Babȗska I., Pitkäranta J. 1988).   
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2.3.5 Kuorimallit 

 

Yleensä suomenkielessä kuori mielletään kaarevaksi (kananmunan kuori), mutta englan-

ninkielisessä rakenteiden mekaniikan terminologiassa kuoreksi mielletään usein kaikki 

tasomaisetkin rakenneosat, joissa on riittävästi vapausasteita ottamaan vastaan kalvovoi-

mia sekä taivutusvoimia. Tässä työssä ei käsitellä kaarevia kuoria, joita voidaan mallintaa 

normaaleilla suorilla elementeillä tai kaarevilla isoparametrisilla elementeillä. Kaarevista 

elementeistä löytyy lisätietoa esimerkiksi lähteistä (Hughes T. 1987), (Hartmann F. & 

Katz C. 2007), (Kouhia R. 2009), (Ventsel E. & Krauthammer T. 2001), (Bathe K. 2015), 

(Ikonen K. 1990) ja (Hakala M. 1980). Yleisesti voidaan todeta, että kaarevan kuoren 

tapauksissa kaarevat elementit parantavat laskentatarkkuutta verrattuna suorilla elemen-

teillä murtoviivoista rakennettuihin malleihin.  

 

 
Kuva 6. RFEM tasoelementit. Serendipity kalvoelementti, MITC4 laattaelementti ja nii-

den yhdistelmänä saatu kuorielementti (kuva: Dlubal 2013 s. 256). 

Yleensä seinämäiset palkit voidaan mitoittaa suoraan kokonaismallista. Kokonaismal-

leissa on rasituksia kalvovoimista, leikkausvoimista ja taivutusmomenteista, jolloin on 

käytettävä kuorielementtejä. Levyelementtiä ei tule käyttää sellaisissa 3D-kokonaismal-

leissa, joissa on sekaisin palkki- ja levyelementtejä. Levyelementtejä voidaan käyttää vain 

2D-malleissa, silloinkin riippuen levyelementtityypistä, palkkielementtiä ei välttämättä 

voida kiinnittää siihen jäykästi. Tämä johtuu siitä, ettei kaikissa levyelementeissä ole ro-

taatiovapausasteita. (Rombach G.A. 2011 s.153).  

 

RFEM:in ohjekirjan mukaan RFEM käyttää muunnettua Serendipity-tyyppistä levyele-

menttiä, josta on poistettu keskisolmut, mutta lisätty kiertymävapausaste z-akselin ympäri 
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nurkkasolmuihin. Levyelementistä saadaan kalvovoimista aiheutuvat siirtymät ja kierty-

mät ja tähän lisätään taivutuselementistä tulevat kiertymät ja siirtymät. RFEM käyttää 

MITC4 elementtiä taivutukselle, kun valittuna on siis Reissner-Mindlin laattamalli. (Dlu-

bal 2013 s. 256). Lopputuloksena saadaan yhdistetty kuorielementti, ks. Kuva 6.  Kuo-

rielementti on kahden erilaisen elementtityypin yhdistelmä, jossa levyn vapausasteiden 

funktiot tulevat Serendipity-elementistä ja laatan vapausasteiden kohdalle funktiot tulevat 

MITC4 elementistä.  

 

Jos teoria on lineaarinen ja siirtymät pieniä, tällainen yhdistely ei tuota isoa virhettä ja 

toisen kertaluvun vaikutukset voidaan jättää huomiotta. Voidaan myös sanoa, etteivät tai-

vutus- ja normaalijännitystehtävien ratkaisut ole kytkettyjä, joten tehtävät voidaan rat-

kaista toisistaan riippumatta ja superpositioperiaatteen mukaisesti summata keskenään 

(Rombach G.A 2011 s. 271). 

 

Kokonaismalleissa pitää käyttää suurta harkintaa eri rakenneosien välisissä liitoksissa, 

esimerkiksi palkkielementtien ja kuorielementtien välisissä liitoksissa. Vaikka palkkiele-

mentin ja kuorielementin liitos onnistuu suoraan mallintaen, ei tällainen mallinnus tuota 

kovinkaan hyvää vastaavuutta todellisuuden kanssa. Yksi hyvä keino on asettaa verkko-

koko kuorielementissä puoliksi verrattuna palkkielementin pinnan poikkileikkaukseen 

nähden ja mallintaa kolmen solmun väliin jäykkäpalkki siirtämään kuormat tasaisemmin 

kuorelle. Palkkielementin ja kuorielementin liitoksessa on aina singulaaripiste. 

 

2.4 Elementtejä historian lehdiltä 

 

Elementtimenetelmän perusta on jokaiseen solmuun liittyvät funktiot. Elementtimenetel-

mällä ratkaistaan ennalta valittujen funktioiden painokertoimia, tai toisin sanottuna vaki-

oita, jotka ovat siis ratkaistavia tuntemattomia. Solmussa, josta lokaalin kantafunktion 

määrittelyjoukko alkaa, funktio saa arvon yksi, ja muissa elementin solmuissa funktio saa 

arvon nolla. Funktiot voivat periaatteessa olla mielivaltaisia Hilbertin avaruuteen kuulu-

via funktioita, mutta käytännössä ne kannattaa valita tarkasti. Elementiksi sanotaan sel-

laista aluetta, jossa tämä funktio on määritelty nollasta poikkeavaksi. Elementillä voi olla 

useita solmupisteitä aina yksiulotteisesta kahden pisteen elementistä ja 9 pisteen tasomai-

sesta elementistä aina 27 solmupisteen kolmiulotteiseen elementtiin. Jokaisesta elementin 

solmupisteestä voi alkaa useita funktioita, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Yksi funktio 

voi asettaa ehdot siirtymille ja toinen käyristymille. Elementin jokaisella vapausasteelle 

on oma funktionsa, mikä määrää yhtälöryhmän koon yhdessä tukiehtojen kanssa. Rat-

kaistavia vakioita on saman verran kuin yhtälöitäkin. Perusmatematiikkaa yläasteelta - 

yhtälöitä pitää olla yhtä monta kuin tuntemattomia. 

 

Kaksi yleisintä laattamallia rakenteiden mekaniikassa ovat edellä käsitellyt Kirchhoff-

Love laattamalli sekä Reissner-Mindlin laattamalli. Kirchhoff-Love laattamalli vaatii C1-

jatkuvuutta funktioilta ja on vaikeampi toteuttaa. Elementin on toteutettava ns. täydelli-

syysvaatimukset eli funktion täytyy sisältää jäykän kappaleen liikettä kuvaavat termit ja 

elementin on vähintään oltava C0-jatkuva. Sen sijaan C1-jatkuvuudesta voidaan vähän 

joustaa, tällöin puhutaan ns. ei-yhteensopivista elementeistä tai ei-konformisista elemen-

teistä englanninkielestä kääntäen. (Kouhia R, 2009 s. 210).  
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Ympäri maailmaa kehitetään jatkuvasti aina vain toinen toistaan parempia keinoja valita 

näitä funktioita. Ensimmäiset levy- ja laattaongelmissa käytetyt elementit ovat saavutta-

neet jo kunnioitettavan iän. Seuraavaksi käydään läpi joitakin esimerkkejä erilaisista ele-

menteistä. 

 

Eräs ensimmäisistä laattaelementeistä on ACM-elementti, joka tulee sanoista A.Adini, R. 

Clough ja R.J. Melosh. Se esiteltiin vuosien 1961-1963 välillä. Elementti on suorakaide-

laattaelementti, jolla on 12 vapausastetta ja se toteuttaa täydellisyysvaatimukset, mutta on 

ei-yhteensopiva elementti. (Kouhia R. 2009 s.210). Koska Clough oli merkittävä mies 

elementtimenetelmän syntyhistoriassa, mainittakoon vielä toinen HCT-elementti (Hsieh, 

Clough, Tochher), joka esiteteltiin vuonna 1965 ja on toiselta nimeltään LCCT-12 ele-

mentti. Nimitys tulee sanoista ”linear curvature compatible triangel”, ja numero 12 viittaa 

vapausasteisiin (Outinen H., Pramila A. 1988 s. 283). 

 

Toinen varhaisimmista ei-yhteensopivista elementeistä on Morleyn-kolmiolaattaele-

mentti, jonka esitteli L.S.D. Morley vuonna 1971 (Kouhia R. 2009 s.212). Tällä kolmio-

elementillä on kuusi vapausastetta. Morleyn elementin idea on, että kolme ensimmäistä 

funktiota kuvaavat siirtymiä elementin solmupisteissä ja kolme viimeistä funktiota ku-

vaavat normaalin suuntaista derivaattaa sivujen keskipisteissä. Morleyn elementti on suh-

teellisen helppo ohjelmoida esimerkiksi MatLab:illa ja tätä käytetäänkin monesti opetus-

käytössä. 

 

Yksi varhainen ja käyttökelpoinen yhteensopivuusehdot täyttävä elementti on Argyris-

kolmioelementti vuodelta 1968. Siinä on 21 vapausastetta ja sen polynomifunktiot ovat 

viidettä astetta (Niiranen J. 2017 s. 151). 

 

DKT-elementti, joka tulee sanoista Discrete Kirchhoff Triangle, on yksi paljon käytetty 

elementtityyppi. Tämä elementti johdetaan Reissner-Mindlinin laattateorian yhtälöitä 

käyttäen, joten nimi on hämäävä.  Sitä voidaankin kutsua joko modifioiduksi Kirchhoff-

Love laattaelementiksi tai modifioiduksi Reisnner-Mindlin elementiksi (Hartmann F., 

Katz F. 2007 s. 440). Ensisijainen ominaisuus DKT-elementillä on, että poikittainen leik-

kausjännitys on asetettu nollaksi äärellisissä määrissä pisteitä, kun taas klassisessa Kirch-

hoff-Love laattateoriassa se on nolla jokaisessa pisteessä. (Cook R. 1995 s. 177-178).  

 

RFEM:n käyttämä MITC-kuorielementti on saanut nimeensä vaikutteita varmasti Klaus 

Jurgen Bathen (1943- ) työpaikasta (Massachusetts Institute of Technology). MITC-ele-

menteistä on useita erilaisia versioita. Virallinen nimi tulee sanoista Mixed Interpolation 

of Tensorial Components (Ko Y., Lee P., Bathe K. 2016 s. 57). RFEM käyttää MITC4-

elementtiä Reissner-Mindlin laattamallissa. 

 

Ensimmäisiä korkeamman kertaluvun Reissner-Mindlin laattamalliin perustuvia ele-

menttejä on Heterosis-elementti, joka julkaistiin vuonna 1979. Siinä on yhdeksän solmua 

ja 26 vapausastetta. Elementti sai nimensä genetiikkaa mukaillen. Hughes kuvaili ele-

menttiä, että se on ikään kuin vanhempiensa Serendipity- ja Lagrange-laattaelementtien 

risteytyksestä syntynyt paranneltu lapsi (Hughes T. 1987 s. 335). RFEM käyttää Seren-

dipity-tyyppistä elementtiä levyongelmissa (Dlubal 2013 s. 256). 

 

CST-elementti on yksinkertainen elementti, joka monesti esitellään ensimmäisenä, kun 

halutaan opettaa elementtimenetelmän perusteita, mutta jota ei juurikaan kaupallisissa 

ohjelmistoissa enää näe. CST-elementistä on laaja esittely esimerkiksi kirjassa (Chandru-

patla T, Belegundu A. 2002 s. 131-152).  
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Sen sijaan esimerkiksi Wilsonin-elementtiä käytetään kaupallisissa ohjelmistoissa, koska 

se antaa jo huomattavasti nopeammin suppenevia tuloksia. Wilsonilla oli ideana rikastut-

taa bilineaarista elementtiä kahdella neliöllisellä muotofunktiolla. Esimerkiksi eräässä 

ongelmassa 8 kappaletta Wilsonin elementtiä antoi yhtä tarkan tuloksen kuin 64 biline-

aarista elementtiä. (Hartmann F., Katz C. 2007 s. 341-343). 

 

 

 

2.5 Elementtimenetelmä tasomaisissa teräsbetonirakenteissa 

 

Betonirakenteiden mallintaminen elementtimenetelmällä on haastava tehtävä. Tehtävään 

liittyy monia yksityiskohtia, jotka vaikuttavat suoraan saatuihin tuloksiin.  Joitakin 

esimerkkejä: tukien mallintaminen, singulariteetit, Poissonin vakio, ajasta riippuvat 

ilmiöt, halkeilu ja toisen kertaluvun vaikutukset. 

 

Todellisuudessa on joko puristus- tai vetojännityksiä eri suunnissa. Betonirakenteiden te-

räkset ovat monesti samoissa suunnissa kuin levyn sivut, eli lokaalisti levyn (x,y)-suun-

nissa. Levypalkin mitoituksessa kappaletta leikataan yleensä lokaaliakselin y-suunnassa, 

jolloin saadaan tieto leikkauksessa vaikuttavista normaali- ja leikkausjännityksistä. Näi-

den avulla pystytään tekemään mitoitus. 

 

Tällöin, kun jännitykset käännetään levyn sivujen suuntaisiksi eli yleensä raudoitusta vas-

taaviin suuntiin, saadaan voimiksi nx, ny ja nxy. nx ja ny ovat kyseisten akselien suuntaiset 

normaalivoimakomponentit ja nxy leikkausvoimakomponentti. 

 

RFEM:in käyttöohjeiden mukaan normaalirasitukset ja taivutusrasitukset ratkaistaan 

erikseen ja lisätään toisiinsa superpositioperiaatteella, jolloin saadaan teräksissä vaikut-

tavat voimat 𝑛𝑥𝑠, 𝑛𝑦𝑠 ja 𝑛𝑥𝑦𝑠 
 

𝑛𝑥𝑠 =
𝑚𝑥

𝑧𝑚𝑖𝑛
+
𝑛𝑥
2
      𝑛𝑦𝑠 =

𝑚𝑦

𝑧𝑚𝑖𝑛
+
𝑛𝑦

2
      𝑛𝑥𝑦𝑠 =

𝑚𝑥𝑦

𝑧𝑚𝑖𝑛
+
𝑛𝑥𝑦

2
 

 

jossa mx, my, mxy ovat momentteja ja nx, ny, nxy ovat keskipinnalla vaikuttavia kalvovoimia. 

Ne on saatu lineaarisesta analyysista.  Merkintä zmin tarkoittaa sisäistä momenttivartta. 

(Dlubal 2013 s. 48). Sisäinen momenttivarsi vaihtelee eri normaalivoiman ja 

taivutusmomenttien suhteen mukaan. RFEM jakaa rasitukset viiteen eri luokkaan 

normaalijännitysten ja taivutusjännitysten suhteessa. Luokat neljä ja viisi ovat tämän työn 

kannalta mielenkiintoisimmat. Luokka neljä on kokonaan puristusjännitetty ja luokka 

viisi on kokonaan vetojännitetty. Kummassakin luokassa momenttivarsi on 

pintaraudoitusten väli. Tällöin keskimääräinen puristuma saa olla korkeintaan εc2 (SFS 

EN1992-1-1 kohta 6.1.5).  

 

Wood & Armer menetelmä eli lyhyemmin W & A menetelmä on yksi yleisesti käytetty 

menetelmä, kun halutaan laskea teräsbetonilaattojen teräksiä. Wood & Armer 

menetelmässä yksinkertaisesti summataan mx + mxy momentit keskenään ja vastaavasti 

toiseen suunnan momentit, jolloin saadaan teräksissä vaikuttavat momenteista aiheutuvat 

mitoitusvoimat  𝑚𝑥𝑑 ja 𝑚𝑦𝑑 

 

𝑚𝑥𝑑 = 𝑚𝑥 + |𝑚𝑥𝑦|         𝑚𝑦𝑑 = 𝑚𝑦 + |𝑚𝑥𝑦| 
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Samanlailla mitoitusnormaalivoimat 

 

𝑛𝑥𝑑 = 𝑛𝑥 + |𝑛𝑥𝑦|         𝑛𝑦𝑑 = 𝑛𝑦 + |𝑛𝑥𝑦| 
 

Johtuen erilaisista etumerkeistä eri tilanteissa, ovat oikeat kaavat hiukan 

monimutkaisempia, mutta periaate on vastaava. RFEM käyttää myös aika lailla vastaavaa 

etumerkit huomioon ottavaa menetelmää (Dlubal 2013, Program Description s. 314). 

 

Normaalivoimat ja momentit yhdistettynä saadaan siis lopuksi erisuuntaisissa teräksissä 

vaikuttavat mitoittavat voimat 𝑛𝑥𝑑𝑠 ja 𝑛𝑦𝑑𝑠 
 

𝑛𝑥𝑑𝑠 =
𝑛𝑥
2
+
𝑚𝑥

𝑧𝑚𝑖𝑛
+ |
𝑛𝑥𝑦

2
| + |

𝑚𝑥𝑦

𝑧𝑚𝑖𝑛
| 

 

𝑛𝑦𝑑𝑠 =
𝑛𝑦

2
+
𝑚𝑦

𝑧𝑚𝑖𝑛
+ |
𝑛𝑥𝑦

2
| + |

𝑚𝑥𝑦

𝑧𝑚𝑖𝑛
| 

 

Tälle voimalle pitää teräsmäärät suunnittella molemmissa pinnoissa sekä tarkastaa 

puristuspuolen betonin kestävyys. 

 

Optimaalisin teräksen suunta on kohtisuorassa syntyviä halkeamia vastaan, esimerkiksi 

palkissa on pääteräkset optimaalisessa kulmassa taivutuksen aiheuttamaa halkeilua 

vastaan. Tätä ei kuitenkaan pysty käytännössä toteuttamaan kuorirakenteissa, koska 

jännitystrajektorien suunta vaihtelee. Jos oletetaan, että betoni ei pysty ottamaan 

vetojännityksiä, vaan aina vetojännitysten syntyessä siihen muodostuu halkeama, tällöin 

halkeaman ja teräksien välinen kulmaero aiheuttaa lisäjännityksen teräkselle ja betonin 

puristusprisma on eri orientaatiossa.  

 

Tällöin voidaan laskea teräsjännitykset ja betonien jännitykset esimerkiksi SFS EN1992-

1-1 Liitteen F kaavoista 

 

𝑓𝑡𝑑𝑥 =
|𝜏𝐸𝑑𝑥𝑦|

cot 𝜃
− 𝜎𝐸𝑑𝑥     𝑓𝑡𝑑𝑦 =

|𝜏𝐸𝑑𝑥𝑦|

cot 𝜃
− 𝜎𝐸𝑑𝑦  𝜎𝑐𝑑 = |𝜏𝐸𝑑𝑥𝑦|(cot 𝜃 +

1

cot 𝜃
) 

 

jossa θ on betonin pääpuristusjännityksen suuntakulma x-akseliin nähden, ftdx on 

raudoituksen geometrinen raudoitussuhde kerrottuna teräksenlujuudella, ja vastaavasti y-

suuntaan eli 𝑓𝑡𝑑𝑥 = 𝑝𝑥𝑓𝑦𝑑  ja  𝑓𝑡𝑑𝑥 = 𝑝𝑥𝑓𝑦𝑑. Leikkausjännitys kyseissä kohdassa on 

𝜏𝐸𝑑𝑥𝑦. 

 

Jännitykset voidaan laskea elementtimenetelmällä. Kulman voi valita itse, mutta 

vältetään  ftdx  olevan puristusta. Kulma pitäisi myös valita niin, että se mukailee rakenteen 

oikeaa jännitystrajektoria. Merkintä σcd on betonin puristuskestävyys, joka lasketaan 

erilailla riippuen kulmasta, mutta se voi olla enintään νfcd, jossa 𝜈 = 1 −
𝑓𝑐𝑘

250
. 

 

Eurokoodeissa on käsitelty betonin tasojännitystilaa mm. kohdissa SFS EN 1992-2-2 

kohta 6.109, SFS-EN 1992-1-1 Liite F: Tasojännitystilan vetoraudoituskaavat, sekä SFS-

EN-1992-2 Liite LL.  
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RFEM käyttää saksalaisen Theodor Baumannin (1972) esittelemää tyyliä ratkoa 

raudoituksien jännityksiä halkeamasuuntien mukaisesti. (Dlubal 2013 s. 14). 

Baumannissa oletetaan halkeamasuunta päävetojännityksen suunnassa, kun taas 

raudoitukset ovat yleensä seinän sivujen suuntaisesti (Dlubal 2013 s.14). Täten 

halkeaman ja teräksien välinen kulma määrittelee teräsjännityksen teräksissä, ks. Kuva 7.  

Menetelmä antaa samat tulokset kuin Eurokoodin SFS EN 1992-2-2 Liite LL (Rombach 

G.A 2011 s. 261).  

 

Myös Baumannin mallissa on tehty lukuisia yksinkertaistuksia matemaattisen mallin ja 

todellisuuden välille, joista aiheutuu eroa todellisuuden ja laskentatulosten välille. 

Baumannin perushypoteesit ovat:  

 

- halkeamat ovat suoria ja keskenään saman suuntaisia 

- betonin vetokestävyys on nolla 

- Dowelin ilmiötä ei oteta huomioon 

- halkeamien sahapinnan aiheuttamaa vastusta ei oteta huomioon 

- terästen ja betonin tartunta on täydellinen 

- veto-lujittumisilmiötä ei oteta huomioon 

- pääjännitykset yhtyvät päävenymiin 

- leikkausvoimat ohitetaan puristusvyöhykkeiltä. 

 

 

 

 
Kuva 7. Baumannin esittämät tasapainoyhtälöt (kuva: Dlubal 2013 RF-CONCRETE Sur-

face s. 14). 

 

Kuorien tapauksessa RFEM jakaa poikkileikkauksen kolmeen osaan, ks. Kuva 8. 

Kuorielementillä on kahdeksan jännitysresultanttia, 3 levytilan jännitysresultanttia, 3 

laattatilan jännitysresultanttia ja 2 kuoren keskinpintaan nähden poikittaista 

leikkausvoimaa. Käytännön käsinmitoituksen voisi tehdä esimerkiksi niin, että mitoittaa 

ensin normaalivoimista tulevat teräkset ja jakaa ne tasan koko poikkileikkaukselle. 

Tämän jälkeen lisäätään momentista aiheutuvat teräkset vedetylle puolelle. Tällöin 
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suurien taivutusten aiheuttamat vähennykset puristuspuolelle jäävät huomiotta, joten 

mitoitus on ainakin luotettavalla puolella. 

 

Kuvassa 8 on huomionarvoista se, että laskennassa pitää osata valita, kuinka suurta osaa 

poikkileikkauksesta käytetään laskettaessa paikallista puristuskestävyyttä. Jos on 

kyseessä kaareva kuori tai pääosin taivutettu kuorielementti, niin puristuskestävyyttä 

laskettaessa otetaan RFEM:ssä huomioon vain reunimmaiset osat eli 0,7h osuus 

poikkileikkauksesta. Tämä on suoraan SFS EN-1992-2 Liitteen LL mukaisesti, jossa 

ohjeena on, että ulkokuoret kantavat kuoren kalvovoimat (joihin lisätty momentin 

antamat lisävoimat normaalivoimat) ja sisäkuori kantaa vain leikkausvoimia. Tämä 

täytyy käydä RFEM:ssä manuaalisesti vaihtamassa, muuten RFEM voi antaa 

seinämäisissä palkeissa turhaan ilmoituksen ”failure of the compression strut”, ks. Liite 

1 Kuva 5. 

 
Kuva 8. Kuorielementin jakaminen, kun lasketaan puristuskestävyyttä. Vasen pääasiassa 

taivutettu, oikea pääasiassa puristettu (kuva: Dlubal 2013 RF-CONCRETE Surface). 

 

Kaikkineen teräsbetonirakenteen elementtimenetelmän mitoitusproseduurin (algoritmin) 

voisi kohta kohdalta kuvailla esimerkiksi (Scia Engineering 2017 s. 81) seuraavasti: 

 

1) Otetaan alkuarvot laskentaa varten. 

2) Lasketaan sisäinen momenttivarsi. 

3) Lasketaan normaalivoimat kummallekin pinnalle. 

4) Lasketaan ominaisvoimat kummallekin pinnalle. 

5) Lasketaan uudelleen halkeilleen kappaleen kääntyneet ominaisvoimat 

kummallekin pinnalle (Baumannin siirtoyhtälö). 

6) Optimoidaan betonin puristuskulma. 

7) Lasketaan virtuaaliset voimat kummallekin pinnalle ja kummallekin betonin 

prismalle. 

8) Lasketaan voimat uudelleen elementissä. 

 

Yllä olevat kaavat eivät ota huomioon toisen kertaluvun vaikutuksia eivätkä ota kantaa 

stabiliteettiongelmiin. Sitä, miten ottaa huomioon stabiliteetti seinämäisissä palkeissa, kä-

sitellään kappaleessa 3.3 Ohjeet seinämäisistä teräsbetonipalkeista.  

Levymäisissä rakenteissa Poissonin vakio ν (nyy) vaikuttaa laskentaan. Betonirakenteissa 

alueilla, joissa on vetoa, eli missä rakenne on halkeilut, voidaan olettaa ν = 0. Koska 

rakenneosan eri alueilla on vetoa ja toisilla alueilla on puristusta, on Poissonin vakion 

oikean arvon valinta vaikeaa. Veto- ja puristuskenttien vaihtelut eri kuormitustapauksissa 
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vaikeuttavat tätä entisestään. Teräsbetonirakenteilla voidaan käyttää arvoja  väliltä ν = 0 

ylärajaan ν = 0,2 asti (Rombach G.A 2011 s. 181). Ohjesääntönä voidaan pitää, että 

Poissonin vakion kasvaessa momentit kasvavat laatan keskellä samaan aikaan, kun 

taipumat ja nurkkavoimat pienenevät. Poissonin vakion oikea valinta vaikuttaa tuloksen 

oikeellisuuteen jopa enemmän kuin elementtimenetelmän approksimaatiovirhe. 

(Hartmann F., Katz C. 2007 s. 419-421).  

 

Vaikka kuorimalli on yhdistelmä Serendipity-elementtiä ja MITC4-elementtiä, joka 

perustuu Reissner-Mindlin laattamalliin ja joka on ns. paksun laatan malli, RFEM-

manuaali suosittelee käyttämään 3D-elementtejä heti kun kuoren paksuus on huomattava 

verrattuna muihin mittoihin (Dlubal 2015 s. 257). 3D-elementtejä käytettäessä 

rakenteiden suora mitoittaminen tarvittavalle teräsmäärälle ei onnistu RFEM:n 

apumoduulissa. Tällaisissa tilanteissa voidaan yrittää ottaa rasitukset mallista ja tämän 

avulla arvioida tarvittavaa teräsmäärää. 

 

2.6 Virhearvioista 

 

Elementtimenetelmälaskentaa (myös muutakin laskentaa) käytettäessä kenties tärkein ky-

symys on, mikä on ratkaisun tarkkuus? Tämä kysymys on mietityttänyt tieteilijöitä sekä 

insinöörejä heti ensimmäisten numeeristen menetelmien syntymästä lähtien. Vastaami-

nen voi olla haastavaa myös, jos tarkkaa ratkaisua ei tiedetä.  

 

Matemaattinen malli ei koskaan voi pitää kaikkea tietoa todellisuudesta sisällään, vaan 

matemaattisen mallin ja todellisuuden välille joudutaan tekemään aina monia yksinker-

taistuksia (ks. esimerkiksi aiemmin esitellyt Baumannin hypoteesit). Tästä aiheutuu aina 

eroa mallin ja todellisuuden välille. Erot eivät jää tähän, vaan lisäeroja tulee vielä itse 

matemaattisen ja numeerisen mallin välillä eli ns. elementtiapproksimaation tarkkuu-

dessa. Elementtimallin antaman approksimaatiotuloksen tarkkuus johtuu mm. käytetyistä 

muotofunktioista, numeerisen integroinnin tarkkuudesta sekä elementtien määrästä ja 

muodosta. (CSC- Tieteellinen Laskenta Oy 1999 s. 272). Se, kuinka eroa mallin ja todel-

lisuuden välillä voitaisiin mitata, kontrolloida sekä tehokkaasti minimoida, on synnyttä-

nyt kokonaisen tieteen ja ehkäpä myös kokonaisen teollisuuden haaran. 

 

 

Elementtimenetelmässä puhutaan monesti etukäteisvirhearvioista eli ”a Priori Error Es-

timates” tai jälkikäteisvirhearvioista ”a Posteriori Error Estimates”. Virhearvioanalyysi 

on monimutkainen ja matemaattisesti vaativa alue, joka nojautuu abstraktiin funktionaa-

lianalyysiin (Kouhia R. 2008 s. 172). Eroja mitataan monesti normien avulla. Käsitellään 

aluksi etukäteisvirhearviota, joka on yleensä kvalitatiivinen ja globaali (Niiranen J. 2007 

s. 16) 

 

‖𝑒‖ ≤ 𝐶ℎ𝑘      
     

jossa e on numeerisen tuloksen virhe, tarkkaan matemaattiseen malliin perustuvaan rat-

kaisuun verrattuna, h on elementti verkon tiheyttä kuvaava mitta ja k on suppenemisno-

peus. Vakio C on tehtäväkohtainen ja riippuu moninaisista seikoista. Siihen vaikuttaa 

mm. ratkaisun sileys ja elementtityyppi (Kouhia R. 2009 s. 172). Sileys tarkoittaa esimer-

kiksi suuria ja äkkinäisiä jännitysmuutoksia. Alueilla, joissa jännityksen muutokset ovat 

suuria lyhyellä matkalla, tulisikin käyttää tiheämpää verkkoa. (Rombach G.A 2011 s. 

180). Etukäteisvirhearviot antavatkin tietoa siitä, kannattaako virhettä yrittää pienentää 
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elementtikokoa pienentämällä pitämällä interpolaatioaste samana (h-menetelmä) vai kan-

nattaako interpolaatioastetta nostaa pitämällä verkkokoko samana (p-menetelmä). Näiden 

yhdistelmä on hp-menetelmä. P-menetelmän etu perustuu siihen, että siirtymiä voi ku-

vailla vain käytettävissä olevien funktioiden avulla. Eli ensimmäisen asteen polynomit 

pystyvät kuvailemaan siirtymiä vain suorilla viivoilla, kun taas toisen ja kolmannen as-

teen polynomeilla saadaan aikaan myös kaarevia siirtymäkenttiä elementin alueella. P-

menetelmää on parempi käyttää siellä, missä muutokset eivät ole suuria, jolloin erittäin 

harvakin verkko pystyy kuvaamaan siirtymätilan tarkasti. 

 

 

Menetelmiä voidaan verrata tarvittavien funktioiden määriä vertailemalla. Kummalla me-

netelmällä tarvitaan yhtä tarkan tuloksen saavuttamiseen vähemmän vapausasteita, on pa-

rempi menetelmä. Liian harva verkko voi antaa vääriä tuloksia, kun taas tarpeettoman 

tiheä verkko hidastaa laskentaa. Rakennesuunnittelussa ei ole harvinaista, että laskentaa 

suoritetaan yhdenkin päivän aikana kymmeniä kertoja, joten muutamien minuuttien lisä-

aika laskennassa tekee huomattavia tuntimääriä kuukaudessa. 

 

 

 
Kuva 9. Erimuotoisia kolmioelementtejä (kuva: Hannukainen A., Juntunen M, Huhtala 

A. 2015 s. 32-33). 

Kuten todettua, verkon tiheys vaikuttaa virheeseen, mutta myös itse kolmion (tai nelikul-

mion) muotokin vaikuttaa vakion C suuruuteen. On selvää, että h vaihtelee esimerkiksi 

kolmion sivusuhteiden mukaan, ks. Kuva 9. Elementin muodon vaikutus vakioon C mää-

räytyy sisään piirretyn mahdollisimman suuren ympyrän ja kolmion ulkopuolelle piirre-

tyn mahdollisimman pienen ympyrän halkaisijoiden suhteesta. Kuvassa 9 oikealla on 

huonon mallinen elementti, joka antaa suuremman virheen kuin vasemmanpuoleinen. 

(Hannukainen A., Juntunen M, Huhtala A. 2015 s. 32). 

 

Koska elementin muoto vaikuttaa virheeseen, ohjelmistoissa on raja-arvot elementtien 

sivujen välisille kulmille, ks. Kuva 10.  Kuvassa 10 on RFEM ohjelmiston raja-arvot ele-

mentin muodolle. RFEM:in automaattinen verkotus toimii kokemuksen perusteella erit-

täin hyvin, huonoja elementtejä syntyy harvoin. Tämä nopeuttaa käytännön suunnittelu-

työtä, kun verkkoa ei tarvitse manuaalisesti muokata. 

 

Rakenteiden mekaniikan elementtimenetelmässä ratkaistaan usein siirtymiä, kuten ongel-

mien asetteluista voidaan nähdä. Rakennetekniikassa meitä kiinnostavat siirtymien lisäksi 

erityisesti jännitykset. Jännitysten arvot ovat epätarkempia kuin siirtymien arvot, sillä ne 

lasketaan muodonmuutoksista, jotka on saatu derivoimalla siirtymiä. (Kouhia R. 2009 s. 

287). Tästä seuraa se, että virheiden suppenemisnopeus jännitysten osalta on hitaampaa 

kuin siirtymien osalta.  
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Koska jännityskentät voivat myös olla epäjatkuvia, pitää tulosten kanssa olla erityisen 

varovaisia. Jännitykset voidaan laskea Gaussin pisteissä, joista ne ekstrapoloidaan ele-

mentin rajalle. Tästä aiheutuu ”hyppyjä”, ja näiden hyppyjen välisistä eroista voidaan ar-

vioida verkon hyvyyttä (Bathe K. 2014 s. 8). Tämän saa RFEM:issä näkyviin, mutta va-

kiona RFEM näyttää niin sanotun silotellun lopputuloksen, jossa hypyt on keskiarvois-

tettu (Liite 1. Kuva 13). Näiden erojen mittaaminen on yksi esimerkki siitä, miten tulok-

sista voidaan jälkikäteen arvioida niiden tarkkuutta. 

 

Jälkikäteisarviointimenetelmä (a Posteriori Error Estimate) on nimensä mukaisesti me-

netelmä, mitä sovelletaan laskettuihin tuloksiin jälkikäteen. Toisin kuin etukäteisvirhear-

vio se antaa myös kvantitatiivista ja lokaalia tietoa kvalitatiivisen ja globaalin tiedon li-

säksi (Niiranen J. 2007 s. 16). Eräs menetelmä on ns. jäännösmenetelmä. Siinä verrataan 

vierekkäisten elementtien tulosten eroja eli lokaaleja eroja, esimerkiksi juuri jännitysten 

”hyppäyksien” välisiä jäännöseroja, puhutaan ns. residuaalimenetelmästä. (Niiranen J. 

2007 s. 16). Menetelmä perustuu sille tiedolle, että suureiden pitäisi olla jatkuvia las-

kenta-alueella, joten hyppyjen erotus elementiltä toiselle mittaa ratkaisun virhettä, vaikka 

oikeaa ratkaisua ei tunnettaisikaan. 

 

 

 
Kuva 10. RFEM: verkon laatukriteerien säätömahdollisuudet (kuva: RFEM). 

 

Adaptiivisissa menetelmissä verkkoa parannetaan kohdissa, joissa on isoimmat suhteel-

liset virheet. Adaptiivisiin menetelmiin tarvitaan juuri jälkikäteisvirhearvioinnista saatuja 

tuloksia. Tulosten hyvyyttä voidaan jälleen mitata normilla, vaikka energianormilla. 

 

Tällainen hienostunut virheanalyysi voidaan kuitenkin unohtaa osittain ja vähän oikoa 

virheen arvioinnissa. Voidaan tehdä helposti käsinkin laskettava malli ja verrata näin saa-

tuja analyyttisia eli teorian puitteissa ”tarkkoja” tuloksia elementtimenetelmän antamiin 

tuloksiin. Toinen yksinkertainen ja suosittu keino on verrata tuloksen suppenemista yh-

dessä valitussa pisteessä, esimerkkinä vaikka laatan taipuma keskipisteessä. RFEM:in 
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käyttämää MITC4-elementin virhettä on testattu lähteessä (Lyly M. & Stenberg R. 1994 

s. 3-29). Lähteessä on mitattu elementtimenetelmän ratkaisua MFE tunnettuun analyytti-

seen ratkaisuun M. Suhdetta on laskettu L2-normissa 

 
‖𝑀 −𝑀𝐹𝐸‖𝐿2

‖𝑀‖𝐿2
 

 

Ongelma on kuitenkin se, miten varmistutaan siitä, että sama pätee muissa ongelmissa tai 

ettei esimerkiksi singulariteetit vaikuta tuloksiin myös kauempana. (Hartmann F., Katz 

C. 2007 s. 386). Tällaista vaikutusta ei voi helposti edes huomata kaikilla jälkikäteisvir-

hearviointimenetelmillä, koska ne mittaavat monesti vain lokaalia virhettä. Eli, jos tulos 

on globaalisti paljon väärässä, ei auta, vaikka lokaalisti elementtien väliset virheet olisivat 

pieniä. 

 

FEM-ohjelmia käyttäneiltä singulariteettiongelmat tuskin ovat jääneet huomaamatta. Sin-

gulariteetit johtuvat numeerisen mallin yksinkertaistuksista (Rombach G.A 2011 s. 238). 

Singulariteetit aiheuttavat äärettömän jännityksen elementtikoon pienentyessä äärettö-

män pieneksi. Tätä voisi ehkä verrata neula ja ilmapallo ongelmaan. Kuitenkaan todelli-

suudessa mitään äärettömiä jännityksiä ei voi olla olemassa vaan tietyn rajan jälkeen esi-

merkiksi betoni halkeilee, materiaalit plastisoituvat, jännitykset jakaantuvat isommille 

alueille taikka ilmapallo puhkeaa.  Yksi keino singulariteettiongelman ratkaisemiseen on 

jakaa kuorma suuremmalle alueelle, esimerkiksi muuttamalla pistekuorma viivakuor-

maksi. 

 

Esimerkiksi nurkissa eri suuntaisten sivujen erilaisten reunaehtojen kohtaamisessa tapah-

tuva äkillinen reunaehtojen suuri muutos aiheuttaa singulariteetin. Palkkielementeillä ei 

tätä ongelmaa ole, vaan eritoten tasomaiset rakenneosat kärsivät tästä ongelmasta. Toki 

myös 3D-tilavuuselementeillä on singulariteettiongelmia. Singulariteettiongelman voisi 

välttää pyöristämällä kulmia FE-mallissa, mutta tätä ei kuitenkaan yleensä tehdä käytän-

nössä.  

 

Singulaaripisteiden kohdalla pitää kysyä, kuinka suuria teräsmääriä tulisi käyttää? Pis-

teissä, joissa jännitykset kasvavat äärettömiksi, ei voida kuitenkaan käyttää ääretöntä te-

räsmäärää. Miten laskea teräsmäärä näissä pisteissä, joissa jännitys ei suppene kohti tiet-

tyä lukuarvoa? Miltä etäisyydeltä teräsmäärä pitäisi laskea ja voiko siihen luottaa. Näihin 

kysymyksiin ei voi antaa yleisluonteista vastausta vaan se riippuu ongelmasta. 
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3 Suunnitteluohjeet ja menetelmät 
 

3.1 Johdanto 

 

Rakennesuunnittelijan tehtävä on suunnitella rakenneratkaisuja, jotka täyttävät asetetut 

vaatimukset kestävyyden, toiminnallisuuden ja toteutettavuuden suhteen. Tämän työn 

pääpaino on seinämäisten teräsbetonipalkkien kestävyyden suunnittelussa, mutta myös 

muut ominaisuudet ovat suunnittelutehtävissä tärkeitä. 

 

Suunnittelukoodistojen idea on antaa selvät ja helposti noudatettavat ohjeet, joita noudat-

tamalla rakennesuunnittelija pystyy suunnittelemaan turvallisia rakenteita nopeasti. Niitä 

voi pitää myös yleisinä ohjenuorina suunnittelulle. Koodistot eivät kata kaikkea mahdol-

lista, mutta tavanomaiset kohdat kuitenkin. Lisäohjeita on haettava muualta, mutta ne ei-

vät saa olla ristiriidassa eurokoodien kanssa. Rakenteiden pitää Suomessa täyttää euro-

koodeissa annetut vaatimukset. Suomessa eurokoodeja myy ja julkaisee SFS-Standardi-

sointi. 

 

Elementtimenetelmään perustuvat ohjelmistot, joissa on valmiita koodeihin perustuvia 

mitoitusmoduuleja, ovat hyvin laajoja. Näistä moduuleista löytyy paljon valikkoja ja va-

lintoja, joita pitää osata käydä säätämässä riippuen suunnittelutehtävästä. Tällöin hyvä 

tietämys koodistosta on välttämätöntä. Toisaalta koodiston hyvä tunteminen ei auta, jos 

elementtiohjelmistosta saadut tulokset ovat virheellisiä. Tällöin elementtimenetelmän 

teorian, levyteorian tai laattateorioiden tai yleisesti rakenteiden mekaniikan hyvä tunte-

mus antaa korvaamatonta apua. Rakenteiden mekaniikan osaamiseen kuuluu myös van-

hemman käsinlaskentaperinteen hyvä tunteminen. Käsinlaskentamenetelmillä on myös 

hyvä tarkastella elementtimenetelmän antamien tulosten suuruusluokkia. 

 

Rakennesuunnittelija ratkaisee elementtimenetelmällä yleensä isotrooppisen tasalaatui-

sen lineaarisesti elastisen materiaalin kimmoteoriaan perustuvan ratkaisun. Kuitenkin eu-

rokoodit kohdassa (SFS EN1992-1 §6.1(2)) vaativat, että betonin vetolujuutta ei käytetä 

hyväksi murtorajatilassa, vaan kaikki tasapainottavat vetovoimat ovat betoniterästen va-

rassa. Tavanomainen elementtimenetelmä sallii betonirakenteiden ottaa vetojännityksiä 

siinä missä puristusjännityksiäkin, jonka takia tässä syntyy ristiriita. Tämä ristiriita pitää 

muistaa aina suunniteltaessa betonirakenteita elementtimenetelmällä. 

 

Yllä mainitun seikan takia on syytä olla tietoinen käsinlaskentamenetelmistä. Teräsbeto-

nisten seinämäisten palkkien käsinlaskennassa yksi menetelmä on ylitse muiden, Strut- 

and -Tie menetelmä. Tämä menetelmä on avainasemassa, kun tehdään vertailevia laskel-

mia käsin. Tätä menetelmää on hyvä käyttää myös oikeissa suunnittelutehtävissä tarkas-

tettaessa elementtimenetelmällä saatujen tulosten oikeellisuutta. 

 

3.2 Teräsbetoni materiaalina 

 

Betoni on vanha ja paljon käytetty rakennusmateriaali. Ensimmäiset betonirakenteet oli-

vat raudoittamattomia ja perustuivat puristuskaarien kokemusperäiseen käyttöön. Nimi-

tys pozzolasementti on peräisin Vesuviuksen lähellä sijaitsevasta Pozzuolin kylästä, 
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missä alumiinia ja silikaa sisältävää vulkaanista tuhkaa ensimmäisenä käytettiin hydrauli-

sena sideaineena. Englantilainen John Smeaton (1724-1792) oli ensimmäinen, joka ym-

märsi hydraulisen kalkin kemialliset ominaisuudet, jotka saadaan polttamalla kalkin ja 

saven sekoitusta. Niin ikään englantilaisen James Parkerin nimiin kirjattu vuonna 1796 

kehitetty ”roomalaissementti” ja englantilaisen muurarin Joseph Aspdinin vuonna 1824 

keksimä portlandsementti auttoivat betonirakentamisen kehitystä. Saksalainen Rabitz 

käytti ensimmäisenä terästä betonirakenteessa. Ranskalainen Joseph-Louis Lambot 

(1814-1887) rakensi vuonna 1850 raudalla vahvistetun betonista tehdyn soutuveneen. 

Yhdysvalloissa Thaddeus Hyatt (1816-1901) osoitti ensimmäisenä raudoituksen merki-

tyksen vetojännitysten vastaanottajana. Ranskalainen puutarhuri J. Monier patentoi 

vuonna 1867 teräskehikoilla vahvistetut betoniset kukkaruukut. Ensimmäiset mitoitus-

menetelmät esittivät saksalaiset Wayss ja Koenen vuonna 1886. (Leskelä M. 2008 s.13) 

(Nawy E. 2003 s. 1). 

 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, edellytys yllä mainitun lineaarisen elastisuusteorian käyt-

tämiselle on se, että betonille oletetaan samat kimmokertoimet sekä vedettynä että puris-

tettuna. Betoni on kuitenkin lähes lineaarinen puristuspuolella 40 %:iin asti maksijänni-

tyksestä. Betonille voidaan olettaa malli niin kauan kuin se pysyy halkeilemattomana, 

vaikka betonilla on erilaiset ominaisuudet vedettynä ja puristettuna. (Leskelä M. 2008 s. 

34). Toisen lähteen mukaan betoni käyttäytyy lineaarisesti arvoon fck /3 asti. Lähde 

(BY211 osa 1 2013) antaakin vähän väljemmät rajat, pitäen betonin käyttäytymistä line-

aarisena arvoon 0,3-0,4 fck saakka.  Näiden rajojen jälkeen mikrohalkeamien määrä alkaa 

lisääntyä voimakkaasti aiheuttaen siirtymien epälineaarisen käyttäytymisen (Salmi T., 

Virtanen S. 2008 s. 301). Betonin kimmokertoimen määräävät sen ainesosien kimmoker-

toimet. Ecm tarkoittaa likimääräistä kimmokertoimen arvoa, joka vastaa jännitystasojen σc 

= 0 ja 0,4 fcm välistä keskiarvoa (SFS-EN 1992-1-1, 2004 s. 29).  

 

Testejä betonille tehdään mm. lieriön muotoisten kappaleiden puristuskokeilla. Betonin 

vaurioituminen johtuu kuitenkin moniakselisista jännitystiloista, joiden käyttäytymisen 

tunteminen on huomattavasti vaikeampaan. Betonin materiaalimallintaminen on yksi 

haastavimmista tehtävistä, koska mallin muodostamista hankaloittavat betonin moninai-

set ominaispiirteet, mm. halkeilu, aikariippuvuus, hydrostaattinen paine sekä riippuvuus 

Loden kulmasta (Kouhia R. 2013 s. 81). Betonille onkin kehitetty monia erilaisia vauri-

oitumismalleja (Salmi T., Virtanen S. 2008 s. 303). Näitä malleja yleensä sanotaan lu-

juushypoteeseiksi, koska ne eivät täysin sovi yhteen todellisuuden kanssa eikä niitä ole 

näin pystytty varmentamaan. 

 

Koska materiaalin todellista kestävyyttä ei tarkasti voida ennustaa, on syytä käyttää ns. 

materiaalien osavarmuuslukuja. Betonin tapauksessa osavarmuusluku γG rakenneluo-

kassa 2 on 1,5, mikä on suhteellisen korkea johtuen betonista materiaalina. Betonin kes-

täminen riippuu myös ajasta, jonka johdosta sen lujuutta alennetaan vielä pitkäaikaisker-

toimella αcc. Suomessa betonin pitkäaikaiskertoimeksi on valittu arvo 0,85, vaikka EC2 

suositusarvo on 1,0 (BY211 osa 1 2013 s. 35). Vertailuna betoniterästen osavarmuusluku 

on 1,15 samassa rakenneluokassa ilman pitkäaikaiskertoimia. Luonnonilmiöiden aiheut-

tamien kuormien todellista suuruutta on mahdotonta tietää tarkasti, minkä vuoksi raken-

teen kestämisen mitoittaminen perustuukin todennäköisyysjakaumiin. Kuormia myös 

suurennetaan kertomalla niitä kuormituskertoimilla ja materiaalien kestävyyttä pienenne-

tään jakamalla niitä osavarmuusluvuilla. Eri suunnitteluohjeissa on erilaisia todennäköi-

syyksiä ja painotuksia. 
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Betonin runkoaineen ja sementtigeelin välisen rajapinnan vetolujuus on huomattavasti 

pienempi kuin kummankaan aineen omat vetolujuudet. Tämä on suurin syy betonin al-

haiselle vetolujuudelle (Kouhia R. 2013 s. 23). Tämän johdosta betonirakenteissa, joissa 

esiintyy vetoa, käytetään vetorasitusten vastaanottamiseen hyvän vetolujuuden omaavaa 

terästä, jolloin rakenne muuttuu teräsbetonirakenteeksi. Suomessa yleisin käytetty beto-

nin valuun upotettava teräs on harjatanko. Laatuna yleisimmät harjaterästangot ovat 

A500HW ja B500B, joiden ominaisuudet ovat riittävän lähellä toisiaan. Tällöin niitä voi-

daan pitää suunnittelussa ominaisuuksiltaan samanarvoisina teräksinä. Tärkeintä on be-

tonin ja teräksen välisen sidoksen muodostuminen, jota käsitellään kappaleessa 3.6 Beto-

niterästen ankkuroituminen.  

 

Betoni on myös ajasta ja kuormituksen kestosta riippuva materiaali. Tämä otetaan huo-

mioon yleensä likimääräisesti normeissa erilaisilla kutistuma-, viruma- sekä taivutusker-

toimilla. 

 

3.3 Ohjeet seinämäisistä teräsbetonipalkeista 

 

3.3.1 Teoriaa 

 

Käytännön suunnitteluohjeita on löydettävissä esimerkiksi: RIL:in kirjoista, Rakentajain 

kalenterista ja BY-oppikirjoista. Lisäksi on myös Liikenneviraston (LiVi:n) ohje: Euro-

koodin soveltamisohje betonirakenteiden suunnitteluun NCCI 2.  

 

Käytettävissä on myös vanhoja ohjeita, joiden antamien tulosten ei pitäisi oleellisesti 

erota eurokoodeista. Vanhoja ohjeita löytää samoilta julkaisijoilta kuin eurokoodeihin pe-

rustuvia ohjeita. Vanhat ohjeet ovat monesti yksinkertaisempia ja siten hyviä nopeaan 

suunnittelutyöhön tietokoneiden avustuksella. Niiden avulla on helppoa tarkastaa FEM-

laskennan suurusluokan oikeellisuus.  

 

Tulosten eroavuus seinämäisten palkkien ja tavallisten palkkien välillä alkaa olla merkit-

tävää vasta kun sivu/korkeus suhde on pienempi kuin kolme. Tulosten eroja on tarkasteltu 

esimerkiksi lähteessä (Salmi T., Virtanen S. 2008 s. 196), jossa on annettu korjaustermi, 

joka kuvaa eroa levyteorian ja palkkiteorian välillä. Jatkuvalla kuormalla, joka vaikuttaa 

palkin yläreunassa, palkin ollessa yksiaukkoinen, on esimerkiksi L/h suhteella 2,5 levy-

teorian ja palkkiteorian ero joka paikassa x-akselilla vain 4,27 % (korjaustermi ei riipu 

x:stä). Ratkaisussa on turvauduttu Saint Venant’n periaatteeseen selitettäessä teoriaa le-

vyn reunoilla, joissa riippumattomuus x-akselin sijainnista ei voi enää pitää paikkaansa. 

 

3.3.2 Eurokoodit 

 

Rakenteiden on täytettävä Suomessa eurokoodien vaatimukset, joten niitä käsitellään en-

simmäiseksi. 

 

Seinämäiseksi teräsbetonipalkiksi eli englanniksi ”deep beam” luokitellaan palkit, joiden 

sivu/korkeus suhde on pienempi kuin kolme eli Leff / h < 3 (SFS EN 1992-1-1 5.3.3). 

Mitään aivan tarkkaa rajaa ei voi olla olemassa, vaan aina on käytettävä tapauskohtaista 

harkintaa ja laskentaa.  
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Eurokoodeissa (SFS EN 1992-1-1 9.7) annetaan seuraavat ohjeet seinämäisistä teräsbe-

tonipalkeista: 

 

(1) Seinämäiset palkit varustetaan normaalisti toisiaan vastaan kohtisuorasta raudoi-

tuksesta muodostetulla verkolla, joka tulee vastakkaisten pystypintojen kumman-

kin pinnan lähelle, vähimmäisraudoituksen ollessa As.dbmin. 

 

(2) Verkon kahden vierekkäisen tangon väli saa olla enintään rakenneosan paksuus 

kaksinkertaisena tai enintään 300 mm. 

 

(3) Ristikkomallissa huomioon otettuja vetosauvoja vastaava raudoitus ankkuroidaan 

kestämään täysin tasapainon edellyttämä voima solmussa (ks. kohtaa 6.5.4) käyt-

tämällä taivutettuja tankoja, käyttämällä U-lenkkejä tai ankkurointilaittein, ellei 

solmun ja palkin pään välille voida järjestää riittävää, ankkurointipituuden lbd 

edellyttämää pituutta. 

 

Palkkien kiepahdusta tai toisen kertaluvun ilmiöitä ei tarvitse ottaa huomioon, jos seuraa-

vat ehdot toteutuvat 

 
𝑙0𝑡
𝑏
≤

50

(ℎ/𝑏)1/3
 

   

sekä h/b ≤ 2,5, jossa l0t on vääntymisen estävien poikittaissiteiden välinen etäisyys, h on 

palkin korkeus, b on puristuslaipan paksuus. Ensimmäinen ehto täyttyy monesti, mutta 

ongelman tässä aiheuttaa ehto h/b ≤ 2,5, joka ei täyty juuri koskaan seinämäisillä pal-

keilla. 

 

Seinämäisen palkin pintateräksien tarkistamisen voi tehdä eurokoodien seinän tai pilarin 

mitoitusohjeilla, tämän lisäksi tulee vielä STM-mallin antamat teräkset. Mitoituskaavat 

ottavat huomioon stabiliteettiongelmat. Pilarikaistana mitoittaminen on luotettavalla puo-

lella, joten lähtökohtaisesti sitä voi käyttää seinän mitoittamiseen. Ongelma tässä mitoi-

tuksessa on se, ettei RFEM osaa tätä tehdä. Tämä on ongelmallista ja vaatii erillislasken-

taa. Yksi vaihtoehto on ottaa tukireaktio ja puristussauvan pituus ja laskea näillä tiedoilla 

erikseen pilarissa tarvittava teräsmäärä sekä käyttää tätä määrää puristussauvan alueella.  

 

Eurokoodien teräsbetoniseinien ohjeissa vaaditaan, että pystysuuntaista raudoitusta pitää 

olla 0,002 ≤ As/Ac≤0,06 (suositusarvo enintään 0,04). Raudoituksesta puolet sijoitetaan 

kumpaankin pintaan ja vaakasuuntaista raudoitusta pitää olla vähintään 25 % pysty-

raudoituksesta tai vähintään 0,001Ac sen mukaan kumpi on suurempi. Tankoväli saa olla 

enintään 400 mm. Vaakateräkset sijaitsevat lähimpänä pintaa ja niissä on käytettävä sei-

näraudoitussäännöistä tuttuja raudoitusvälisääntöjä puristusterästen nurjahtamisen estä-

miseksi. Seinämäisen palkin päädyissä vaakateräkset ankkuroidaan normaalisti käyttä-

mällä hakoja. Monesti riittää minimiraudoitus, ellei seinämäinen palkki ole esimerkiksi 

I-palkin muotoinen taikka muuten erittäin hoikka tai korkea rakenne. 

 

Pistemäisestä tuesta ylälaitaan asti erottuu selvä vain puristettu vyöhyke, jota voisi aivan 

hyvin pitää pilarikaistana. Tämä kaistale toimii samalla periaatteella kuin pilari. Seinä 

mitoitetaan kuten pilari, jos seinä on tuettu vain päistään. Jos seinä on tuettu myös sivuil-

taan, sen nurjahduspituus pienenee ja mitoitus muuttuu. Katso (Liite 1 Kuva 14), jossa on 

suoritettu stabiliteettianalyysi RFEM-ohjelmalla seinälle, kuvasta voi päätellä nurjahdus-

pituuden kertoimen olevan välissä nivel-nivel/nivel-jäykkä eli välillä 0,7-1. Testituloksia 
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korkeiden palkkien stabiliteettiongelmista ei ole paljoa käytettävissä (Kong F. 2002 s. 

298). 

 

Lisäksi on syytä muistaa, että rakenne on kuitenkin pintaraudoitettava halkeilua vastaan, 

jos esimerkiksi käytetään tankoja tai nippuja, joiden halkaisija tai ekvivalentti halkaisija 

on yli 32 mm tai jos betonipeite on suuri. Seinän minimiraudoitus soveltuu tähän tarkoi-

tukseen. Tarkemmat ohjeet voi käydä katsomassa SFS EN 1992-1-1 Liite J (opastava).  

Lisäksi eurokoodeissa annetaan ohjeet seinämäisten palkkien uumaraudoitukselle SFS 

EN1992-1-1 kohdassa 9.7, jossa sanotaan, että seinämäiset teräsbetonipalkit on varustet-

tava toisiaan vastaan kohtisuorasta raudoituksesta muodostetulla verkolla, joka tulee vas-

takkaisten pystypintojen kummankin pinnan lähelle, vähimmäisraudoituksen ollessa 

As,mindb = 0,001 Ac, mutta vähintään 150 mm2/m kummallakin pinnalla ja kummassakin 

suunnassa. 

 

3.3.3 Ohjeita muualta 

 

Kuten johdannossa todettiin, on paljon muitakin ohjeita kuin eurokoodit. Suomessa teh-

tävät suunnitelmat eivät saa kuitenkaan olla ristiriidassa eurokoodien kanssa. Peruskysy-

mys korkeita palkkeja suunniteltaessa on, kuinka korkea sisäinen momenttivarsi on? Tä-

hän löytyy ohjeita monesta paikasta. Elementtimenetelmällä suunniteltaessa voi aina ot-

taa leikkauksen halutusta kohdasta, tutkia nx jakaumaa, ja arvioida momenttivarren siitä. 

Sisäisen momenttivarren arvioinnissa on syytä käyttää konservatiivisia arvioita. Esimer-

kiksi vanhassa BY204 kirjassa L/h < 1 arvolla z = 0,6 h, jossa L on tukiväli ja h on korkeus 

ja z on sisäinen momenttivarsi, ks. Kuva 11. Silti esimerkiksi BY204 ohjeen mukaisesti 

teräkset pitää ankkuroida tuella vähintään voimalla 0,8 Ns (Betoniyhdistys 204, 1983 s. 

276), jossa Ns on vetovoima aukon keskellä. Tämä on ristiriidassa LiVi:n ohjeissa vaadit-

tuun ankkurointiin täydelle voimalla (Liikennevirasto 2012 s. 86). 

 

 

  

 
Kuva 11. Korkeapalkki, sisäinen momenttivarsi (kuva: BY204 1983 s.276).  

 

Tämä sama sisäinen momenttivarsi annetaan julkaisussa Heft 240 (Rombach G.A 2011 

s. 142). Kirjassa (Nawy E. 2003 s. 196) määritetään vähän suurempi momenttivarsi z = 

2/3 h, joka johtaa siten suurempaan kestävyyteen. Kuvassa 12 on kuvaaja, joka on otettu 
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Rakentajain kalenterista. Kuvaaja antaa myös arvon 0,6 z/h yksi aukkoiselle seinälle, 

jonka L/h = 1. 

 

Momenttivarsi z ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin normaalilla palkkikaavalla lasket-

tava sisäinen momenttivarsi eli z ≤ d(1-β/2). Jossa d on tunnetusti tehollinen korkeus, ja 

β on puristusvyöhykkeen suhteellinen korkeus. Tätä voidaan pitää momenttivarren pituu-

den ylärajana ja on helppo tarkastaa suhde siihen. Sisäisen momenttivarren erot johtuvat 

erilaisista jännitysjakaumista, ks. Kuva 13. 

 

 

 
Kuva 12. Kuvaaja sisäiseen momenttivarteen, z = sisäinen momenttivarsi, h = palkin 

korkeus, Lef = tehollinen jännemitta (kuva: Rakentajain kalenteri 2000. Julkaisijat Ra-

kennustietosäätiö ja Rakennusmestarien Keskusliitto RKL, kustantaja Rakennustieto Oy. 

Artikkeli Betonirakenteiden suunnittelu, kuva numero 128, sivu 603. DI Eero Saarinen).  

 

Kun otetaan momenttivarsi kuvaajasta ja lasketaan momentit soveltamalla palkkiteoriaa, 

saadaan jo hyvä arvio teräsmäärälle. Näin voidaan nopeasti tarkistaa elementtimenetel-

mällä saatu teräsmäärä. Kuormien kertaluokatkin on syytä tarkistaa käsin, jolloin mah-

dollisen mallinnusvirheen voi huomata.  

 

Kuvasta 12, huomataan myös, että suhteen L/h mennessä alle yhden ei momenttivarren 

pituus enää muutu. Tämä on vanha sääntö, jossa seinämäisen palkin efektiivinen korkeus 

katsotaan olevan korkeintaan palkin tehollinen pituus, ks. myös Kuvan 13 oikea puoli eri 

korkeus/leveys suhteiden omaavien seinien jännitysjakaumista. Kuvan mukaan seinän, 

jonka h/l suhde on 5, voiman nx kuvaaja pysyy lähes nollassa seinän efektiivisen korkeu-

den jälkeen seinän yläpäähän asti. 

 

Liikenneviraston ohjeet eivät sisällä muuta neuvoa kuin että seinämäiset palkit ovat ra-

kenteita, joiden jännemitta on pienempi kuin kolme kertaa korkeus sekä että kenttäraudoi-

tus ankkuroidaan kokonaan tuelle. Jälkimmäinen ohje on luotettavalla puolella verrattuna 

monessakin ohjeissa esiintyvään ohjeeseen, joissa kenttäraudoitus on ankkuroitava tuelle 

vähintään voimalle 0,8 FT. 
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Kuva 13. Suhteen 1:1 omaavan seinämäisen teräsbetonipalkin sisäinen momenttivarsi ei 

enää muutu palkin korkeuden kasvaessa (kuva: Robot Structural Analysis 2015). 

 

Kirja BY202 sisältää hyviä käytännön ohjeita seinämäisten teräsbetonipalkkien suunnit-

teluun. Kirja kertoo seinämäisen palkin murtosyistä: 

 

- vetoraudoituksen venymän ylittäessä kriittisen arvon (taivutusmurto) 

 

- vetoraudoituksen ankkuroinnin pettäessä (ankkurointimurto) 

 

- pääpuristusjännityksen ylittäessä betonin puristuslujuuden tuen lähellä (uuman 

puristusmurto) 

 

- ripustusraudoituksen pettäessä 

 

- epätasainen tukien painuma muuttaa paljon voimasuureiden kulkua. 

 

Näistä kirja johtaa seuraavat ohjeet mitoitukseen (suluissa tekijän kommentteja): 

 

- palkkien suuren korkeuden vuoksi tulevat vetoraudoitusmäärät jäävät pieniksi, jo-

ten niitä ei tarvitse laskea tarkasti, vaan käyttää varmalla puolella olevia likiarvo-

kaavoja. (Hyvä ohje monessakin tapauksessa, mikä liittyy rakennesuunnitteluun.) 

 

- kenttäraudoituksen ankkurointiin tulee kiinnittää huomiota (tämä oli myös LiVi:n 

julkaisun pääteesi) 

 

- puristusmurron välttämiseksi täytyy tarkastaa puristusjännitykset (tähän lähde ei 

kuitenkaan anna pienennyskertoimia) 
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- seinämäisten palkkien uuma on varustettava sopivalla raudoituksella (BY202 ei 

kerro, mikä on sopiva raudoitus) 

 

- tukien mahdolliseen epätasaiseen painumiseen on varauduttava (tämä on tärkeää). 

 

 

Kuvassa 14 on vielä näytetty jatkuvan seinämäisen palkin mitoitus. Siinä jatkuvapalkki 

on jaettu kolmeen alueeseen, joiden avulla voidaan mitoittaa koko palkki. Alue 1: kuor-

mat siirtyvät suoraan tuelle, mutta halkaisuvoimien takia raudoitus on tarpeen. Alue 2: 

kuormat siirtyvät tuelle vetotangollisen ansaan välityksellä ja raudoitus tulee yläpintaan. 

Alue 3: kuormat siirtyvät vetotangollisen kaaren välityksellä ja raudoitus tulee alapintaan. 

 

 

 
Kuva 14. Jatkuvan seinämäisen palkin käsinlaskenta (kuva: BY202 osa 2 1983 s.451). 

 

3.4 Strut- and -Tie menetelmä 

 

3.4.1 Teoriaa 

 

Strut-and -Tie menetelmän keksimisen lähtökohdaksi voisi ottaa Ritterin menetelmän 

(1899). Ritterin menetelmä on käyttökelpoinen esimerkiksi laskettaessa teräsristikoita. 

Tästä kehittyi teräsbetonirakenteille vastaava menetelmä, jota suomeksi kutsutaan ristik-

koanalogiaksi. Ristikkoanalogia on suosittu menetelmä juuri sen takia, että sillä pystytään 

helposti analysoimaan hyvin monimutkaisiakin teräsbetonirakenteita (ACI 2002 s. 42). 

Ristikkomalli perustuu pääasiassa plastisuusteorian staattiseen lauseeseen ts. alarajalau-

seeseen (Fib/ceb Bulletin 1999 s. 18). 

 

Strut-and -Tie menetelmä eli suomeksi ristikkoanalogia tai ristikkomenetelmä on saksa-

laisen professori Emil Mörschin (1872-1950) vuonna 1902 luoma menetelmä teräsbeto-

nirakenteille (BY210 2008 s. 13). Klassillisessa ristikkoanalogiassa, eli Mörschin luo-

massa, halkeilu oletetaan tapahtuvaksi yleensä 45° kulmassa, koska Mörsch totesi, että 
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”vinohalkeamien suuntakulmaa ei voi matemaattisesti mitenkään määritellä”. Palkkira-

kenteen ristikkoanalogiassa vinot betonikaistat toimivat puristussauvoina, pääteräkset ot-

tavat vastaan vaakasuuntaisen vetovoiman ja kaltevuudessa α sauvoihin nähden olevat 

teräkset ottavat vastaan pystysuuntaisen vetovoiman. (BY210 2008 s. 251).  

 

Strut-and -Tie menetelmä soveltuu hyvin D-alueiden (D = discontinuity) mitoitukseen. 

D-aluetta sanotaan epäjatkuvaksi tai muuttavaksi kuormitusalueeksi. Ristikkomenetelmä 

sopii hyvin myös matalien palkkien leikkausmitoitukseen, ks. Kuva 15, siniset viivat ku-

vaavat puristussauvoja ja punaiset vetosauvoja. C-aluetta (C = continuity) kutsutaan jat-

kuvaksi alueeksi, jossa Bernoullin otaksumat ovat voimassa. Alueiden sijainti riippuu 

kuormituksesta ja muusta geometriasta (CTR 2009 s. 5). Ristikkomenetelmällä voi tehdä 

myös karkean tarkastelun seinämäisen palkin leikkauskestävyyden ylärajalle, ks. Liite 2 

Kuva 8. D-alueet ovat juuri niitä alueita, joiden mallintaminen lineaarisella elementtime-

netelmällä tuottaa vaikeuksia. Esimerkkinä oletus lineaarisista muodonmuutoksista läpi 

poikkileikkauksen D-alueilla ei vastaa todellisuutta. 

 

D-alueella pitää ottaa huomioon leikkausvoimat. Leikkausvoima aiheuttaa vetoteräkselle 

lisävetovoiman, jonka suuruuden laskennalle on selkeät ohjeet esimerkiksi eurokoo-

deissa, alla Fc on puristuspaarteen voima ja FT on vetopaarteen voima D-alueella.  

 

𝐹𝑐 =
𝑀𝐸𝐷

𝑧
+
𝑉𝐸𝐷

2
cot (𝜃) 𝐹𝑇 =

𝑀𝐸𝐷

𝑧
−
𝑉𝐸𝐷

2
cot (𝜃) 

 

Kaavoissa 𝑀𝐸𝐷 on mitoitustaivutusmomentti ja 𝑉𝐸𝐷 on mitoitusleikkausvoima. LiVi:n 

ohjeessa lisävetovoima otetaan huomioon kaavalla 𝛥𝐹𝑡𝑑 = 𝑘𝑎𝑉𝑑, jossa ka on 1,5 leikkaus-

raudoittamattomissa rakenteissa ja 1,0 leikkausraudoitetuissa. Vaihtoehtoinen mitoitus-

tapa LiVi:n ohjeessa on samankaltainen kuin yllä olevissa kaavoissa. (Liikennevirasto 

2012 s. 54). Laskettaessa voimia levyelementtimenetelmällä tämä otetaan huomioon li-

säämällä nx voimiin nxy voimat. Monet ohjelmat tekevät tämän myös automaattisesti, jol-

loin symboli on esimerkiksi nxd eli mitoitusnormaalivoima (design) x-suuntaan. 

 

 
Kuva 15. Kuormituksen sijainnin vaikutus ongelman määrittelyssä. Palkin pistekuorman 

vasenta puolta voisi käsitellä seinämäisenä palkkina, kun taas oikea puoli on matala 

palkki. C-alueet ovat jatkuvia, kun taas D-alueet ovat epäjatkuvia (kuva: Robot Structural 

Analysis 2015). 

 

 

Ristikkomenetelmän perustuessa plastisuusteoriaan sitä voi kuitenkin käyttää FEM-oh-

jelmistojen antamien tulosten suurusluokan tarkastamiseen. Ristikkomenetelmää pystyy 
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käyttämään myös ilman tietokoneita, koska se on käytännössä jäykän kappaleen meka-

niikkaa, joka on tuttua statiikan peruskursseilta. Sauvavoimien ratkaiseminen onnistuu 

vastaavasti kuin teräsristikoiden käsinlaskentamenetelmissä.  

 

Ristikkomallien heikkoutena on pidetty sitä, että on vähän keinoja, millä tarkistetaan sen 

olevan yhteensopiva todellisten muodonmuutosten kanssa (Leskelä M. 2008 s. 162). Tä-

män voi yrittää ratkaista tekemällä rakenteesta FEM-mallin ja tarkastella kimmoteorian 

mukaisia jännitysjakaumia. On tärkeää, että ristikkomalli mukailee FEM-mallista saata-

vien pääjännitystrajektoreiden kulkua. Aluksi käydään läpi, mitä eurokoodissa ohjeiste-

taan ja sitä seuraavassa kappaleessa muista lähteistä löytyviä ohjeita. 

 

3.4.2 Eurokoodit 

 

Eurokoodien SFS EN 1992-1-1 kohdassa 5.6.4 annetaan ohjeita ristikkomenetelmän käy-

tölle. Vähän tiivistäen kyseisessä kohdassa todetaan seuraavat asiat: 

 

(1) Ristikkomenetelmää voidaan käyttää rakenneosissa, joissa oletuksen mukaan esi-

merkiksi tasomuodonmuutostilan venymä ja puristama ovat lineaarisesti jakautu-

neet. 

 

(2) Käyttörajatarkastelut voidaan myös suorittaa ristikkomenetelmää käyttäen, jos 

oletetut kuormareitit likimain säilyvät.                                                                                                   

 

(3) Ristikkomallin sauvoissa vaikuttavat voimat mitoitetaan niin, että ne ovat tasapai-

nossa ulkoisten voimien kanssa. Teräkset mitoitetaan vetosauvojen mukaan. 

 

(4) Käytetään kimmoteorian mukaisia jännitystrajektorioita. 

 

 

Toinen kohta eurokoodin osassa SFS EN 1992-1-1 on kappale 6.5: Mitoitus ristikkome-

netelmällä.  

 

Edellä mainitun kappaleen 6.5.2 kohdassa annetaan ohjeet puristussauvoista. Mitoituslu-

juus, kun kaistassa ei esiinny poikittaista vetävää jännitystä, on suoraan betonin puristus-

lujuuden mitoitusarvo fcd. Jos taas puristuskaistassa vaikuttaa poikittaista vetoa, lujuus 

lasketaan kaavalla 

 

𝜎𝑅𝑑.𝑚𝑎𝑥 = 0,6 (1 −
𝑓𝑐𝑘
250

) 𝑓𝑐𝑑 

 

pienennyskerroin on 0,5 luokkaa. Tätä arvoa voidaan käyttää pullomaisissa ja viuhkamai-

sissa jännityskentissä, joissa voimien laajanemisen johdosta esiintyy aina halkeilua. Pu-

ristussauvan kestävyys σRd.max on yläraja ristikkomenetelmässä, jonka jälkeen kappaleen 

mitoituskestävyyttä ei voi parantaa ilman ristikoinnin, materiaalin tai poikkileikkauksen 

muuttamista. Kaavaa kutsutaan myös halkeilleen betonin lujuuden pienennyskertoimeksi 

(BY211 osa 1 s. 134). Kaava toisaalta rajoittaa betonijännitystä siten, ettei betonin hal-

keilu ja halkeamaleveydet kasva liikaa. Puristusjännitysten ylittyminen puristussauvassa 

aiheuttaa suurta halkeilua, joka saa aikaan puristussauvojen pinta-alojen pienenemisen ja 

tästä johtuen jännitysten vieläkin suuremman ylittymisen, lopuksi kappale murtuu tällöin 

uuman puristusmurtona. 
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Vetosauvoista annetaan eurokoodeissa kohdassa 6.5.3 seuraavat ohjeet: 

 

1) Poikittaisten vetosauvojen ja raudoituksen mitoituslujuutta rajoitetaan EN-1992-

1-1 kohtien 3.2 ja 3.3 mukaisesti, joista kohta 3.2 käsittelee ei-jännitettyä betoni-

terästä ja 3.3 jänneterästä. 

 

2) Raudoitus ankkuroidaan riittävästi solmuihin. 

 

3) Solmukeskittymien kohdalla vaikuttavien voimien edellyttämä raudoitus voi-

daan jakaa tietylle pituudelle. Kun solmualueen raudoitus ulottuu rakenneosassa 

huomattavalle matkalle, raudoitus jaetaan pituudelle, missä puristustrajektorit 

ovat kaarevia (veto- ja puristussauvat).  

 

Kolmannen kohdan vetovoima T saadaan: 

 

a) osittain epäjatkuvassa tapauksessa, ks. Kuva 16 (A) 

 

𝑇 =
1

4

𝑏−𝑎

𝑏
𝐹  

 

huom. a = b voima T supistuu nollaksi ja poikittaisen voiman T maksimiarvo on 0,25F, 

a:n ollessa pistevoima 

 

b) täysin epäjatkuvassa tapauksessa, ks. Kuva 16 (B) 

 

𝑇 =
1

4
(1 − 0,7

𝑎

𝐻
) 𝐹  

 

tässä välisauvojen kohta z = H/4 ja efektiivinen leveys beff = 0,5H+0,65a. 

 

 

 
Kuva 16. Parametrit poikittaisten vetovoimien määrittämiseksi puristuskentässä, jota 

hallittaan jakaantuneella raudoituksella. (A) osittainen epäjatkuvuus (B) täysi epäjatku-

vuus (kuva: BY210 2008 s. 163). 
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Näitä kaavoja voidaan käyttää myös laskettaessa vinossa olevaa puristussauvaa, mutta 

tarvittavan raudoituksen määrä on silloin kerrottava kulman suuruuden aiheuttavalla lisä-

voimalla. Vinossa olevassa puristussauvassa voi kuitenkin huomioida sekä pysty- ja vaa-

katerästen vaikutuksen. Tarvittava teräsmäärä voidaan laskea käyttäen esimerkiksi Bau-

mannin siirtoyhtälöitä tai vieläkin yksinkertaisemman tarkastelun avulla, ks. Liite 2 Kuva 

3. Puristussauvojen kohdalla pelkkä minimiraudoitus ei välttämättä riitä, vaan terästä on 

monesti oltava enemmän puristussauvojen kohdalla. 

 

3.4.3 Ohjeita muualta 

 

Ristikkomallin muodostamisen perussääntöjä on esitetty lähteessä (BY210 2008 s. 433). 

Ehdot on otettu Fib/bulletin 3 kirjasta, jossa Fib on lyhenne sanoista (Fédération interna-

tionale du béton / International Federation for Structural Concrete) ja joka on siis betoni-

rakenteiden kansainvälinen organisaatio.  

 

Ristikkomallin muodostamisen perussäännöt (suluissa tekijän kommentteja): 

 

1) Perusmallin tulee sisältää mahdollisimman vähän puristus- ja vetosauvoja. 

 

2) Kimmoteorian mukaisen jännitysjakauman tarkka noudattaminen ei ole tarpeel-

lista (tällöin ei voida kuitenkaan suorittaa käyttörajatilatarkasteluja).  

 

3) Vetosauvat sijoitetaan raudoitusten todellisen järjestelyn mukaisesti. 

 

4) Puristus- ja vetosauvojen välinen kulma asetetaan mahdollisimman suureksi yli 

45° (puristus- ja vetotrajektorit ovat kimmoteorian mukaan kohtisuorassa toisiaan 

vasten eli 90° kulmassa). 

 

5) Pistemäiset kuormat, tukireaktiot ja ripustettavat kuormat, jotka vaikuttavat sei-

nälevyn reunalla, voidaan ottaa huomioon Kuvan 17 mukaisesti. 

 

6) Kun jännemitan ja korkeuden suhde tulee suureksi, kannattaa ottaa käyttöön väli-

vertikaalit (jolloin kulmat pysyvät oikean suuruisina). 

 

7) Puristussauvat edustavat leveitä puristusjännityskenttiä ja niiden akselin täytyy 

sijaita tarpeeksi etäällä seinän reunoista. 

 

8) Malli voidaan tehdä staattisesti määrätyksi lisäämällä siihen nollasauvoja. 

 

9) Kinemaattisesti määräämätön malli on yhteensopiva vain yhden kuormitusta-

pauksen kanssa. 

 

10) Staattisesti määrätty malli kattaa paremmin erilaiset kuormitustapaukset, mutta ei 

voi yhtä hyvin vastata eri tapausten voimajakaumia. 

 

 

Kinemaattisesti määrätyllä mallilla tarkoitetaan betonirakenteiden ristikkomenetelmässä 

sitä, että ristikon sauvavoimat voidaan ratkaista yksinkertaisten voimatasapainoyhtälöi-
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den avulla eli ristikko on staattisesti määrätty. Plastisuusteorian mukaisessa teräsbeto-

nimitoituksessa käytetään käsitteitä staattinen lause (alarajalause) ja kinemaattinen lause 

(ylärajalause).  

 

 

 
Kuva 17. Kulmien määritys levyn kulmassa (kuva: BY210 2008 s. 432).  

 

Erilaisia puristusdiagonaalien perusmuotoja on kolme: pullomainen, viuhka ja prisma. 

Muissa kuin prisman muotoisissa puristussauvoissa mitoituslujuus tulee määrääväksi hy-

vin harvoin (BY210 2008 s. 437). 

 

 
Kuva 18. Hahmotelma ristikkomallin pullomaisista jännitysjakaumista. Terästen laske-

miseen pullomaisten puristusdiagonaalien kohdalla voi käyttää eurokoodin kaavoja, ks. 

Kuva 16. 

Viuhkamuodot vastaavat hyvin todellisuutta pistemäisten tukien kohdalla myös kimmo-

teorian mukaan. Poikittaista raudoitusta tarvitaan tässäkin tapauksessa vetojännitysten 

vastaanottamiseksi. Se, minkälainen ristikkomalli kaikista mahdollisista suunnittelijan pi-

tää milloinkin valita, on tärkeä kysymys. Kuva 18 näyttää yhden mahdollisen tapauksen 
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kaikkein yksinkertaisimmassa mahdollisessa ristikkomallissa. Jos malli on voimassa, 

syntyy vetojännityksiä keskelle seinää, ja tällöin on vaarana puristussauvojen pinta-alojen 

pieneneminen sekä rakenteen ennenaikainen murtuminen. Malli on todennäköinen, koska 

suurin osa seinämäisten palkkien puristussauvoista on pullon muotoisia (CTR 2009 s. 10). 

Poikittaisen laajenemisen vaatiman teräsmäärän voi laskea eurokoodin ohjeilla. RFEM 

ehdottaa esimerkkirakenteessa lisäterästä juuri pullomaisen jännityskentän alueelle. Jän-

nitystrajektorit voivat olla myös viuhkamaisen ja pullomaisen jännitystrajektorien yhdis-

telmiä, ks. Kuva 21. 

 

 

3.5 Solmujen mitoitus 

 

3.5.1 Teoriaa 

 

Kun rakenne on sauvotettu, voidaan siirtyä solmujen mitoitukseen. Työjärjestys on sa-

manlainen kuin teräsristikoiden mitoituksessa, jossa ensin mitoitetaan sauvat ja sen jäl-

keen liitokset. 

  

Solmujen mitoitus eroaa sauvojen mitoituksesta siten, että solmuissa kohtaavat veto- sekä 

puristussauvat. Näin syntyy moniakselinen jännitystila, jonka tarkka tunteminen ei kui-

tenkaan ole välttämätöntä (Leskelä M. 2008 s. 437). 

 

Solmuja on kolmea tyyppiä: pelkästään puristettujen sauvojen liittymäsolmuja, solmuja, 

joihin liittyy vetosauvoja yhdestä suunnasta ja kolmantena solmuja, joihin liittyy vetosau-

voja useammasta suunnasta. Kaikille on määritelty erilaiset betonin puristuskestävyyden 

mitoitusarvot. Mallikoodi Fib/ceb bulletin 2 antaa solmujen betonille pienemmät kestä-

vyydet kuin eurokoodit, mikä on hiukan huolestuttavaa. 

 

3.5.2 Eurokoodit 

 

Eurokoodien SFS EN 1992-1-1 kohdassa 6.5.4 käsitellään solmujen mitoitusta. Eurokoo-

dit antavat kolme eri kerrointa k1, k2, k3 sen mukaan minkälaisia sauvoja solmuun liittyy. 

  

Kaavaa 𝜎𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑘1 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) 𝑓𝑐𝑑 käytetään, kun solmuun liittyy vain puristussauvoja. 

Kerroin k1 määritellään kansallisessa liitteessä. Eurokoodin suositusarvo k1 = 1. 

 

Kaavaa 𝜎𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑘2 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) 𝑓𝑐𝑑 käytetään, kun solmuun liittyy vetosauvoja vain yh-

dessä suunnassa. Kerroin k2 määritellään kansallisessa liitteessä. Eurokoodin suositus-

arvo k2 = 0,85. 

 

Kaavaa 𝜎𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑘3 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) 𝑓𝑐𝑑 käytetään, kun solmuun liittyy vetosauvoja useassa 

suunnassa. Kerroin k3 määritellään kansallisessa liitteessä. Eurokoodin suositusarvo k3 = 

0,75.  

 

Eurokoodien Suomen kansallinen liite ei ota näihin kertoimiin kantaa, joten käytetään 

eurokoodin suositusarvoja tai luotettavalla puolella olevia arvoja. Eurokoodin kohta 6.5.4 
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(5) antaa muutamia tapauksia, joissa betonin lujuutta voidaan kasvattaa korkeintaan 10 

%, minkä käyttöä suunnittelija voi harkita tarpeen tullen.  

 

3.5.3 Ohjeita muualta 

 

BY210:ssa (Leskelä M. 2008 s. 437) on samanlainen luokittelu erilaisille solmutyypeille 

kuin eurokoodeissa. Solmut jaetaan samoihin kolmeen luokkaan, mutta eri kertoimilla. 

 

Kerroin fcd1 on kerroin, kun solmuun liittyy pelkkiä puristussauvoja 

 

𝑓𝑐𝑑1 = 0,85 (1 −
𝑓𝑐𝑘
250

) 𝑓𝑐𝑑 

 

Kerroin fcd2, kun solmuun liittyy sekä puristus- että vetosauva yhdessä suunnassa  

 

𝑓𝑐𝑑2 = 0,6 (1 −
𝑓𝑐𝑘
250

) 𝑓𝑐𝑑 

 

Kerroin fcd3 on ns. sekasolmuissa, johon liittyy useampi vetosauva eri suunnassa 

 

𝑓𝑐𝑑3 = 0,7 (1 −
𝑓𝑐𝑘
250

) 𝑓𝑐𝑑 

 

kaikki nämä ovat luotettavalla puolella verrattuna eurokoodin suosituksiin, joka on huo-

lestuttavaa. 

 

 

  
Kuva 19. Vasemmalla puolella solmutyyppi, johon liittyy vain puristavia sauvoja. Oike-

alla puolella solmutyyppi, johon liittyy vetosauva vain yhdestä suunnasta (BY202 2008 s. 

438-440). 

 

Kuvassa 19 on kuvattu seinämäisen teräsbetonipalkin kaksi yleisintä solmutyyppiä. 

Koska eurokoodeissa on puristussauvojen Fc2 ja Fc3 mitoituslujuus 0,6 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) 𝑓𝑐𝑑, jäl-

jelle jää vain tukipituuden mitoittaminen Fc1. Tämä pitää mitoittaa niin, että myös puris-

tuskaistojen efektiivinen leveys beff jää riittävän isoksi. Reunatuilla ongelmaa ei yleensä 

ole, koska tukikestävyyttäkin alennetaan ja lisäksi tartuntapituus määrää monesti tar-

peeksi pitkän tukileveyden. Tilanne ei kuitenkaan ole sama jatkuvalla tuella, jossa tukea 

voi joutua leventämään, jotta puristuskaistojen leveys tulisi tarpeeksi suureksi.  
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RFEM rajoittaa betonin jännityslujuutta automaattisesti arvoon 0,8 fcd (Dlubal 2013 s. 

24). Tämä pitää käydä vaihtamassa oikean suuruiseksi manuaalisesti. Tämä onnistuu li-

sävalinnalla, jolla on mahdollista rajoittaa betoninjännitystä haluttuun arvoon. Esimer-

kiksi, jos halutaan mahdollisimman vähän halkeillutta betonia, voidaan betonin jännitystä 

automaattisesti rajoittaa käyttörajatilassa arvoon 0,45 fcd.  

 

3.6 Betoniterästen ankkuroiminen 

 

Koska teräsbetoni on kahden erilaisen materiaalin komposiittirakenne, on erittäin tärkeää, 

että kyseiset materiaalit toimivat yhdessä. Tällöin puhutaan betoniterästen ja betonin vä-

lisestä tartunnasta eli betoniterästen ankkuroitumisesta. 

 

Seinämäisen teräsbetonipalkin mitoituksen yksityiskohdista ehkä eniten tarkkuutta vaa-

tiva asia on betoniterästen ankkuroinnista huolehtiminen. Välillä ankkuroinnin suunnit-

teleminen voi vaatia mielikuvitusta. Raudoitukset pitää suunnitella niin, etteivät ankku-

rointivoimat halkaise tai lohkaise betonia. Terästen ankkuroinnin laskennan merkitystä 

korostaa se, ettei elementtimenetelmään perustuvilla ohjelmistoilla normaalisti voi sitä 

laskea, vaan suunnittelijan on tehtävä se käsin. 

 

Ankkuroitumiseen vaikuttaa moni asia, jotka eurokoodeissa otetaan huomioon viidellä 

eri vakiokertoimella αi ja lisäksi on kaksi η kerrointa. Pääkohdat, jotka vaikuttavat ank-

kuroitumiseen ovat mm. (Nawy E. 2003 s. 395) (Leskelä M. 2008 s. 463): 

 

- adheesio teräksen ja betonin välillä 

 

- raudoituksen sijainti, valuolosuhteet 

 

- raudoituksen muoto: erilaiset koukut, lenkit, tyssäankkurit, hitsatut poikittaisank-

kurit 

 

- betonin laatu sekä lujuus vedossa ja puristuksessa 

 

- raudoituksen koko, muoto ja välit vaikuttavat halkeamien kehittymiseen. Pienet 

tangot tarttuvat paremmin, koska niillä on pienempi halkaisuvoima. 

 

Tartuntalujuudet perustuvat kokeisiin. Vaikka tankojen kokoa ei ole rajoitettu, testitulok-

sia yli 32 mm tangoista ei ole olemassa (Leskelä M. 2008 s. 463). 

 

Ankkurointipituuden mitoitusarvo lasketaan kaavalla 

 

𝐼𝑏𝑑 = 𝛼1𝛼2𝛼3𝛼4𝛼5𝑙𝑏,𝑟,𝑞𝑑 

 

jossa lb.r.qd on ankkurointipituuden perusarvo, αi=1,...,5 tankojen muodosta riippuva kerroin, 

jonka suositusarvo Suomessa on yksi. Pienennyskertoimia on tarpeen käyttää vasta sitten, 

kun ankkurointipituuden kanssa on ongelmia esimerkiksi tilanpuutteen takia. (BY211 osa 

1 s. 155).  

 

𝑙𝑏,𝑟,𝑞𝑑 =
𝑑

4
∗
𝜎𝑠𝑑
𝑓𝑏𝑑
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jossa d on tangon halkaisija ja σsd on teräksen jännitys kohdassa, josta ankkurointipituu-

den katsotaan alkavan. Termi fbd on tartuntalujuus, esimerkiksi harjatangon tartuntalujuus 

on 

 

𝑓𝑏𝑑 = 2.25 ∗ 𝜂1𝜂2𝑓𝑐𝑡𝑑 
 

missä fctd on betonin mitoitusvetolujuus. Kerroin 𝜂1on tartuntatilasta riippuva kerroin. 

Kerroin on yksi, kun tartuntaolosuhteet katsotaan hyviksi ja 0,7 jos tartuntaolosuhteet 

ovat huonot. Kerroin 𝜂2 on yksi, kun tangon halkaisijaa on yhtä suuri tai pienempi kuin 

32 mm. Jos tangon halkaisija on suurempi, niin kerroin lasketaan kaavalla (132 mm – d) 

/ 100. 

 

Jos ankkurointialueella betonissa on raudoitusta vastaan kohtisuora puristusjännitystila, 

ankkurointipituuteen liittyvä kerroin α5 =0,7. Tätä kohtaa voidaan hyödyntää esimerkiksi 

nurkkasolmuissa, ks. Kuva 20. 

 

Monesti ongelma saattaa olla juuri tarpeeksi pitkän ankkurointipituuden järjestäminen 

nurkkasolmussa. Tällöin voidaan esimerkiksi:  

 

- käyttää pienempää teräshalkaisijaa nipuissa (hyvä keino kokeilla ainakin aluksi) 

 

- laskea teräsjännitystä eli käyttää isompaa määrää terästä kuin vetovoimalle tarvit-

sisi 

 

- käyttää poikittaistankoa, lenkkejä tai koukkuja (näiden käyttäminen voi muuttaa 

solmunluokitusta) 

 

- järjestää ankkurointi ulkopuolisella päätyankkurilla 

 

- tehdä patti tukevan pilarin tai seinän yläpäähän, jolloin solmun pituus kasvaa. 

 

 

Kirjan BY202 mukaan pystytaivutuksia ei tulisi tehdä reunatuilla, koska ne aiheuttavat 

halkeilua ankkurointialueella. Jos pystytaivutuksia tehdään, pitää halkeilu ottaa huomi-

oon solmun alueella. Jos tekee taivutuksen, solmu on sekasolmu ja betonin lujuutta on 

alennettava kertoimella k3. 

 

Ankkuroitavat vetovoimat pitää ulottua solmun taakse, kuten Kuvassa 20, ja niiden pitää 

olla ankkuroituna kokonaan tasapainon vaatimalle voimalle. Jos voima otetaan suoraan 

FEM-mallin antamasta tasojännityksistä, pitää muistaa lisätä voimaan nx, leikkausvoima 

nxy. Tämä vastaa normaalissa palkin mitoituksessa käytettävää leikkausvoiman lisäveto-

voimaa. STM-malleissa koko tasapainon vaatima voima saadaan suoraan solmumitoituk-

sesta. 

 

Koukkujen ankkurointikestävyys lasketaan koukun väliin jäävän puristuvan betonin lu-

juuden mukaan. Taivutushalkaisijan ollessa yli seitsemän kertaa teräksen halkaisijan, al-

kaa ankkurointivoimaa rajoittaa taivutettavan teräksen kestävyys. Tätä suuremmilla tai-

vutuksilla ei siten ole pääsääntöisesti vaikutusta kapasiteettiin, riippuen kuitenkin mate-

riaalien lujuusominaisuuksista. 
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Kuva 20. Esimerkki nurkkasolmusta. Kun solmuun liittyy teräksiä useassa tasossa, niin 

ankkurointipituus alkaa teräksien keskivälistä. 

 

3.7 Käyttörajatilat 

 

Tämän työn pääpaino on ajasta riippumattomien seinämäisten teräsbetonipalkkien analy-

soinnissa. Aikatekijät sekä muut käyttörajatilat ovat myös tärkeitä asioita, jotka suunnit-

telijan on otettava huomioon. Käytännön suunnittelutilanteita on kuitenkin niin paljon, 

että on vaikeaa antaa yleispäteviä ohjeita.  

 

Yleisesti käyttörajatilassa asetetaan rajat: 

 

- betonin puristusjännitykselle 

- raudoituksen vetojännitykselle 

- halkeamaleveydelle 

- taipumalle 

- värähtelylle 

- kutistumiselle 

- virumiselle. 

 

Eurokoodin betoniosio (SFS EN1992-1) käsittelee kaikkia muita yllä mainittuja kohtia 

paitsi värähtelyä. 

 

Betonin puristusjännitykselle asetetaan rajoja, jotta jännityksen suuntaisten mikrohal-

keamien määrä, halkeamien kasvaminen ja viruma vähenisivät. Tämä kohta on merkityk-

sellinen mitoitettaessa seinämäisiä palkkeja. 

 

Terästen vetojännitysten rajoittamisella pyritään välttämään materiaalin epälineaarinen 

venyminen, halkeileminen ja taipuminen. Terästen vetojännitysten rajoittaminen ei 

yleensä ole kovin merkittävää seinämäisissä palkeissa, joissa taipumat jäävät rakenteen 

suuren jäykkyyden vuoksi muutenkin pieniksi. Täten taipumarajatila ei yleensä mitoita 

seinämäisiä palkkeja. Halkeamaleveyden rajoittaminen seinämäisissä palkeissa tehdään 

betonin puristusjännitystä rajoittamalla. Halkeamaleveyksillä on vaikutusta mm. terästen 

korroosionopeuteen, joten nämä asiat pitää ottaa huomioon. 
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Kutistuma aiheuttaa halkeilua ja pakkovoimia rakenteeseen. Halkeilu aiheuttaa esimer-

kiksi taipuman lisääntymistä, jäykkyyden vähenemistä, vesitiiveyden menettämistä sekä 

betonin säilyvyyteen liittyviä ongelmia, joten halkeilun aiheuttamat ongelmat pitää aina 

ottaa huomioon betonirakenteita suunniteltaessa. Jos pakkovoimat päätetään ottaa kaik-

kineen vastaan teräksillä, voidaan joutua käyttämään erittäin suuria teräsmääriä. 

 

Jatkuvan aineen mekaniikka lähtee siitä oletuksesta, että rakenteet ovat jatkuvia, eli niissä 

ei ole halkeamia. Tämä ei tunnetusti betonirakenteissa pidä yleensä paikkaansa. Yrityksiä 

mallintaa halkeamia on tehty useita, mutta menetelmät ovat toistaiseksi lähinnä tutkimus-

käytössä, eikä niitä käytetä rakennesuunnittelussa. 

 

Voidaan sanoa, että yksi haaste betonirakenteiden elementtimenetelmällä laskemisessa 

on juuri se, että betoni halkeilee eivätkä tällöin jatkuvat, lineaarisesti elastiset mallit ole 

enää voimassa. Tällöin voimien siirtymäreitit vaihtuvat sekä rakenneosien jäykkyydet 

muuttuvat ja siirtymät suurenevat. Halkeamat muodostuvat yleensä samassa suunnassa 

kuin puristustrajektorit kulkevat. Tämä on hyvin luonnollista, koska puristus- ja vetojän-

nitykset ovat kohtisuorassa toisiaan vasten. 

 

RFEM pystyy laskemaan myös ajasta riippuvia ilmiöitä, kuten kutistumia ja virumia, sekä 

näiden aiheuttamia jännityksiä, halkeiluja ja taipumia. Nämä ilmiöt ovat yleensä myös 

epälineaarisia.  

 

Eurokoodin SFS EN 1992-2 Liite QQ (opastava) antaa ohjeita uumien leikkaushal-

keamien rajoittamiseen. Ohjeet on tehty varsinkin leikkausraudoittamattomiin esijänni-

tettyihin rakenteisiin, joiden murtuminen uumasta alkavalla leikkaushalkeamilla johtaa 

äkilliseen romahtamiseen. Aluksi liitteessä todetaan, että uumien halkeilun ennustaminen 

laskentamallin avulla on kovin epävarmaa. Kuinka suuriin jännitysten alentamisiin liit-

teen kaavat johtavat, olisi jatkotutkimuksen kohde.  

 

Painumien laskeminen kokonaismallista ei ole järkevää, ellei rakentamisvaiheita pystytä 

ottamaan huomioon. Painumatarkastelut on syytä tehdä yksittäismalleilla, muuten painu-

mat tulevat liioitelluiksi. (Rombach G.A 2011 s. 331). 
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4 Esimerkkirakenteet 
 

4.1 Johdanto 

 

Tässä kappaleessa esitellään muutamia esimerkkirakenteita. Nämä rakenteet yhdessä 

niistä saatujen yhdistelmien kanssa edustavat laajalti myös oikeita käytännön ongelmia. 

Suunnittelutyössä tulee näiden lisäksi paljon erityiskysymyksiä ja tilanteita, joiden jokai-

sen käsitteleminen erikseen on mahdotonta. Koska elementtimenetelmät ratkaisevat nu-

meerisia ongelmia, pitää vain valita jotkin realistiset arvot kuormille sekä mitoille, ja ver-

rata saatuja tuloksia keskenään. Esimerkkitapausten mitoittaminen tai niiden seuraaminen 

auttaa ymmärtämään kokonaisuutta seinämäisten palkkien mitoituksesta. 

 

Rakenteen voi mallintaa usealla tavalla. Tukiehdot, elementtien koko, tyyppi ja muoto, 

materiaaliominaisuudet, kuormitusten mallintaminen ja monet muut seikat vaikuttavat tu-

loksiin. Jos ohjelmaa käyttämällä halutaan saada samoja tuloksia kuin laskemalla käsin 

tulosten oikeellisuuden varmistamiseksi, voi joutua käyttämään yritys-erehdys-muokkaus 

menetelmää. Se, onko ohjelmaa käyttämällä tarkoitus saada samoja tuloksia kuin laske-

malla käsin, on oleellinen kysymys. Tällöin vaarana on se, jos käsinlaskennan tulos on 

virheellinen ja elementtimenetelmän tulos ajetaan väkisin siihen, saadaan kaksi samaa, 

mutta virheellinen tulosta.  

 

4.2 Yksiaukkoinen pistemäinen kuormitus jännevälin keskellä 

 

4.2.1 Johdanto 

 

Yksiaukkoisena mallirakenteena on 2,5:1 suhteella oleva seinä, mikä tarkoittaa, että tuki-

väli on kaksi ja puoli kertaa seinämäisen palkin korkeus. Jänneväli Lef = 10 m, korkeus h 

= 4 m, seinän paksuus t = 500 mm, betonin lujuus fck = C35/45 ja Poissonin vakio ν = 

0,2. Tuet ovat pistemäisiä ja kuormituksena on pistekuorma jännevälin keskellä palkin 

yläreunassa. Suhde 2,5:1 lähestyy palkin ja seinämäisen palkin rajaa, joten mitoitus nor-

maalina matalapalkkina voisi myös tulla kysymykseen.  

 

Pistekuorman mallintamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Pistekuorman aiheuttaman 

singulaaripisteen takia on hyvä käyttää jotain muuta keinoa kuorman mallintamiseen kuin 

pistekuormaa (Rombach G.A 2011 s. 232). Yksi vaihtoehto on jakaa pistekuorma viiva-

kuormaksi sen vaikutusalueelle. Jos voimat otetaan kokonaismallista ja keskellä on pilari, 

joka on mallinnettu palkkielementillä, on hyvä käyttää palkkielementin ja kuorielementin 

liitoksessa jäykkää siirtopalkkia, joka jakaa pilarivoimat oikealle alueelle. Pistemomentti 

aiheuttaa seinälle singulariteetin, (ks. Liite 1 Kuva 12). Siksi pistemomenttien mallinta-

miseen on syytä käyttää jotain toista keinoa, esimerkiksi voimaparin mallintamista vaikka 

viivakuormilla.  
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Kuva 21. Yksiaukkoinen esimerkkirakenne, jossa on esitetty myös jännitystrajektorit. Kel-

tainen on puristusta, sininen on vetoa (kuva: Autodesk Robot Structural Analysis 2015). 

 

4.2.2 Käsinlaskenta 

 

Käsinlaskennassa lasketaan normaalivoimat käyttäen STM-mallia sekä palkkiteoriaa. 

Käsinlaskennassa on hyvä myös tehdä puristusmitoituksen tarkastelu pilareiden kohdalta, 

vetoraudoitteiden ankkurointipituuden tarkastus sekä puristusjännitysten laajenemisesta 

johtuvat halkaisuraudoitteiden tarkastukset. Nämä laskelmat on hyvä tehdä aina käsin, 

koska samalla saa lisätietoa RFEM:in antamista tuloksista. Ankkurointipituus on lasket-

tava käsin. 

 

Aluksi muodostetaan STM-malli. Tätä varten otetaan taulukosta arvioitu sisäinen mo-

menttivarsi, joka voidaan laskea kaavalla Zf = 0,3h⋅(3-h/L) = 3120 mm (Rombach G. 

2011 s. 143) (Hartmann F., Katz C. 2007 s. 352). Myös aiemmin esiteltyjen lähteiden 

taulukot antavat saman suuruisen arvon. Yksinkertaisin vaihtoehto STM-mallille on, että 

piirretään pilarin alle momenttivarren puristusresultantin korkeudelle suora viiva ja siitä 

vinot viivat pilareiden nokkaan. Yksinkertaista tasapainotarkastelua käyttämällä vetovoi-

man arvoksi saadaan 8014 kN. Tässä hyvinkin pienet kulmamuutokset tuovat isoja eroja 

laskettuun vetovoimaan, joten on syytä pysyä tarkkana. Tämä malli tosin rikkoo STM-

mallin puristusdiagonaalien kulmaehtoja, joten malli soveltuu vain karkeaan suurusluok-

kien tarkastamiseen. 

 

Tässä esimerkkirakenteessa suhteen Lef / h ollessa korkea 2,5:1, voidaan hyvä arvio saada 

jo palkkiteorian kaavoilla  

𝑀𝐸𝑑 =
10 m⋅10000 kN

4
= 25000 kNm  

𝐹𝑇 =
25000 kNm

3,12 m
= 8013 kN  

Tulos on käytännössä sama kuin yksinkertaisen STM-mallin antama tulos 8014 kN sekä 

myöhemmin RFEM laskennalla saadut tulokset. Tästä voidaan päätellä, että suhteen lä-
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hentyessä arvoa 2,5:1 voidaan hyvin käyttää palkkiteoriaa momentin laskemiseen. Läh-

teessä (Salmi T., Virtanen S. 2008 s. 196) esitetään yksinkertaisesti tuettu, suhteen 2,5:1 

ylälaidastaan viivakuormitettu levypalkki, joka on laskettu levyteorian ja palkkiteorian 

avulla. Tulosten eroksi tuli 5,5 %. Myös tämä tulos kuvaa hyvin sitä, että palkkiteorian ja 

levyteorian antamat tulokset alkavat vastata toisiaan nopeasti Lef / h suhteen kasvaessa.  

Tässä vaiheessa on hyvä arvioida tarvittavan vetoraudoituksen määrä. Tämän jälkeen voi-

daan tarkistaa momenttivarren rajoiteyhtälö 𝑧 ≤ 𝑑 ⋅ (1 −
𝛽

2
), joka on tässä tapauksessa 

noin 3,1 m (ks. Liite 2 Kuva 2) (Leskelä M. 2008 s. 163). Ensimmäinen momenttivarren 

laskemiseen soveltuva kaava ei mitenkään riipu käytettävistä materiaaleista vaan ainoas-

taan geometriasta. Sen sijaan jälkimmäinen rajoiteyhtälö 𝑧 ≤ 𝑑 ⋅ (1 −
𝛽

2
) on riippuvainen 

materiaalien lujuudesta sekä betonin ja terästen määrän suhteesta. Täten saadaan uusi ve-

tovoima 

𝐹𝐸𝑑 =
𝑀𝐸𝑑

𝑧
=

25000 kNm

3,1 m
= 8065 kN  

Teräsmääränä tämä tarkoittaisi 18600 mm2 verran terästä poikkileikkaukseen jännevälin 

keskellä. RFEM tulos oli 18670 mm2 (ks. Liite 2 Kuva 2), joten vastaavuus on yllättävän 

hyvä tässä esimerkissä. On syytä tarkistaa teräsbetonipalkkien pääraudoituksen minimi-

raudoitus, joka on suurempi kaavoista 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ⋅
𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑘
⋅ 𝑏 ⋅ 𝑑 = 2262 mm2   𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,0013 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑑 = 1995 mm

2 

jossa fctm on betonin keskimääräinen vetolujuus, fyk on teräksen myötölujuus (SFS 

EN1992-1-1 kohta 9.2.1.1).  Näin varmistetaan se, että murtuminen ei tapahdu heti en-

simmäisten halkeamien avauduttua, jolloin rakenteessa tapahtuu suuria muodonmuutok-

sia ylikuormitustapauksessa ja tilanteeseen ehditään toivottavasti reagoida. 

Lisäksi korkeiden palkkien uumapintoihin sijoitetaan enintään 300 mm jaolla vetoraudoi-

tus, jota tulee olla vähintään yhteenlaskettuna määrä (Leskelä M. 2008 s. 381) 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝑢𝑢𝑚𝑎 = 0,12 ⋅
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘

⋅ 𝑏 ⋅ ℎ = 348 mm2/m 

Tai eurokoodien ohjeiden mukaisesti 𝐴𝑠,𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛 = 0,001 ⋅ 𝐴𝑐 = 500 mm2/m, kuitenkin 

vähintään 150 mm2/m kummallakin pinnalla kumpaankin suuntaan. Täten eurokoodin 

ohjetta on noudatettava ja sijoitettava vähintään 600 mm2/m terästä kaiken kaikkiaan vii-

meksi mainitun ohjeen mukaisesti. Teräsmäärää on kuitenkin yleensä lisättävä ainakin 

puristussauvojen kohdalla, tästä lisää jäljempänä. 

Yksinkertaisin mahdollinen STM-malli, joka esiteltiin aluksi, ei kuitenkaan toteuta dia-

gonaalikulmien rajaehtoja, joten mallia täytyy täydentää välisauvoilla, (ks. Kuva 22 sekä 

Liite 2 Kuva 4). Välisauvallinen malli antaa keskelle vetovoimaksi 7424 kN. Väliverti-

kaalin vetovoimaksi malli antaa 4653 kN. Tämä vaatii 35 kpl 20 mm tankoja eli esimer-

kiksi taivutettuna U-hakana 18 T20, koska leikkeitä olisi kaksi per teräs. Keskiövälillä 

100 mm tämä tarkoittaisi noin 1720 mm matkaa tai kahden teräksen nipuissa 100 mm 

väleillä matka olisi noin 850 mm. Todellisuudessa ripustusvoima jakaantuu tasaisemmin 

eikä kohdistu vain mallin solmun kohdalle. Täten ripustusraudoitusta voi hiukan levittää 

ja sitä pitää olla myös muualla koko palkin matkalla vähintään minimiraudoituksen ver-

ran. 
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Välivertikaalin vetovoimaa laskettaessa voidaan käyttää myös kaavaa (Leskelä M.  2008 

s. 433) 

𝐹𝑊 =
2 ⋅

𝑎

𝑧
− 1

3
⋅ 𝐹𝑇𝑈𝐾𝐼 = 3675 kN 

jolloin saadaan lähes 1000 kN pienempi tulos. Tämä voima vaatii 27 kpl 20 mm tankoja 

eli U-haoilla 14 T20. 

 

Kuva 22. Ristikkomalli, jossa välisauvat, jolloin kulmat saadaan puristus- ja vetosauvo-

jen välillä sopiviksi. Alussa on oletettu viuhkamainen jakauma pilarilta ensimmäisille 

solmuille. 

Kuva 23. RFEM:iin rakennettu ristikkomalli.  

RFEM:illä lasketulla ristikkomallilla saatiin keskikohdan vetovoimaksi pienempi voima 

7424 kN, eli 91 % RFEM:in levymallilla saatuun tulokseen verrattuna ja 89 % palkkiteo-

riaan verrattuna. Välisauvallinen ristikkomalli antaa siis pienimmät vetovoimat. Tämä on 

teoreettisesti oikein, koska plastisuusteoriaan perustuvien laskentakaavojen pitääkin olla 

suurempia kuin elementtimenetelmällä saadut lineaariset tulokset (Rombach G.A 2011 s. 



62 

 

165). Palkkiteorian muita malleja suurempi vetovoima kertoo siitä, ettei se huomioi voi-

mien suoraa kulkeutumista tuille. 

Vinottaisen puristusdiagonaalin alueelle aiheutuu pullomainen jännityskenttä (ks. Kuva 

18), jolloin syntyy poikittaisia vetovoimia. Poikittaiset vetovoimat voidaan ottaa huomi-

oon eurokoodin kaavalla FT = 0,25 F⋅ (1-0,7⋅a/H), jossa a on pistekuorman vaikutusala, 

F on puristava voima, H on kappaleen korkeus ja FT on poikittainen vetovoima. Maksi-

miarvo poikittaiselle vetovoimalle on kaavan mukaan 0,25 F. Kuvan 22 mallin mukaan 

voitaisiin käyttää puristusdiagonaalin laajenemisvoimana arvoa 

𝐹𝑇 =
1

4
⋅ 6050 kN (1 − 0,7 ⋅

300 mm

4000 mm
) = 1433 kN  

Tällä samalla kaavalla voi lisätä teräkset jokaiselle puristussauvalle. Halkeilulle voi olet-

taa puristussauvan kaltevuuskulman. Tällöin voidaan laskea vaadittava pintaraudoitus. 

Laskemalla saadaan riittäväksi teräsmääräksi T10 K150 verkko (tai irtoteräs) molempiin 

pintoihin asennettuna, (ks. Liite 2 Kuva 3). Teräsmäärä on vielä sen verran kevyt, että 

verkko kannattaa ehkä pitää vakiona koko palkin matkalla, koska vähimmäispintaraudoi-

tus on aiemmin esitellyn mukaisesti kuitenkin oltava.  

Tiuhempaa raudoitusta ei tarvita nurjahduksenkaan takia. Suoraan ristikkomallista las-

kettu ensimmäinen puristusdiagonaali 500 mm x 1000 mm poikkileikkauksella, nurjah-

duspituuskertoimen ollessa konservatiivinen yksi, saadaan pilarin kapasiteetiksi noin 

11000 kN. Kuormitus on noin 6050 kN, joten käyttöasteeksi saadaan 55 %, ks. Kuva 23. 

Käyttöasteen jäädessä kuitenkin aika korkeaksi ohjeena voidaan pitää sitä, että pitkien ja 

hoikkien puristussauvojen nurjahdus on syytä tarkistaa. Ristikkomallin mukaisesta sau-

vavoimasta laskettuna nurjahduskestävyys on aina luotettavalla puolella todellisen kestä-

vyyden ollessa aina suurempi levyvaikutuksen takia. 

Ankkuripituus suorilla teräksillä (ks. Liite 2 Kuva 1) antaa tulokseksi 520 mm, jos käy-

tetään ankkurointitarpeena ristikkomallin voimaa 3700 kN ja teräksinä 22 x 2T16. Tällöin 

teräsjännityksen käyttöaste on 96 %. Jos halutaan ankkuroida koko 8013 kN voima, jou-

dutaan käyttämään teräksinä esimerkiksi 30 x 2T20. Tällöin teräsjännityksen käyttöaste 

on 98 % ja ankkurointipituus on 661 mm. Koska on vaikeaa antaa yleispäteviä ohjeita, 

suunnitteluratkaisujen osalta tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa. Tässä tapauksessa 

tukipituuden ollessa saman suuruinen kuin vaadittu ankkurointipituus, on toteutus suo-

rilla tangoilla hyvä vaihtoehto.  

Jäljellä on vielä solmujen mitoittaminen. Tässä esimerkissä eurokoodin solmunmitoitus 

kaavalla laskettaessa 

𝜎𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑘2 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) 𝑓𝑐𝑑 =  0,75 ⋅ (1 −

35

250
) ⋅ 19,83MPa = 14,5 MPa  

 

𝑎1 =
5000 𝑘𝑁

𝜎𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 ⋅ 𝑡
=

5000 kN

14,5 MPa⋅500 mm
≅ 690 mm  

jossa a1 on vaadittu tukipituus. Ylhäällä tukileveys massiivisen 10 000 kN pilarikuorman 

alla on noin kaksi kertaa yhtä pitkä eli 1,4 m. Vaihtoehto olisi leventää seinää pilarin alla, 

200 mm levennys kummallekin puolelle pienentäisi tukipituudeksi alle 800 mm, joka al-

kaisi olla toteutettavissa oleva tukipituus. Käytetään tätä tukipituutta laskettaessa seuraa-

vaksi puristuskaistan leveys kaavalla 
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𝑏𝑒𝑓𝑓 = 0,5𝐻 + 0,65𝑎1 = 1,52 m  

Tämän jälkeen lasketaan jännitys normaalisti käyttäen betonin lujuutena kaavan 

𝜎𝑅𝑑.𝑀𝑎𝑥 = 0,6 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) 𝑓𝑐𝑑 tulosta. 

Jolloin puristussauvan käyttöasteeksi saadaan 78 %. Usein solmujen mitoittamisessa on 

ensisijaista tarkistaa tukileveys. Voimakenttä laajenee tuelta poispäin mentäessä hyvin 

nopeasti, jolloin puristuskestävyys on yleensä riittävä. Esimerkiksi tässä tapauksessa beff 

on 1,52 m tukipituuksien ollessa noin 2,5 kertaa pienempiä. Näin ollen vaikka solmumi-

toitus perustuisi pelkästään puristettuun solmuun (k1 = 1), jolloin betonin lujuuskerroin 

on 67 % suurempi, puristussauva on vielä noin 32 % kestävämpi. 

Kuorman vielä kasvaessa halkeamat lävistävät koko poikkileikkauksen, jolloin syntyy 

mekanismi, jonka ainoat koossa pitävät voimat ovat teräksissä. Halkeamien avauduttua 

palkki pystyy kantamaan kuormia vetotangollisen kaaren avulla. Holvikaarimallit perus-

tuvat siihen, että vetovoima alapinnan pääteräksissä pysyy melkein vakiona tuille asti. 

Tällöin vaaditaan, että koko vetovoima pitää olla ankkuroituna tuella. Koko vetovoiman 

ankkuroiminen päädyssä voi olla ongelmallista tilan puutteen takia. Onkin suunnittelijan 

tapauskohtaisessa harkinnassa, minkälaisen murtotavan palkille haluaa ja haluaako ra-

kenteelle lisävarmuutta. Vanhoissa ohjeissa (BY204 1983 s. 277) on myös ehto, että kaa-

rimalleissa vetoteräkset ankkuroidaan vähintään voimalle 0,8 F eli tässä tapauksessa voi-

malle 6400 kN. Ehto perustuu siihen oletukseen, että teräksillä on tartuntaa myös muualla 

kuin päiden ankkurointialueiden välillä. Sana vähintään kuvastaa ehkä ohjeen epävar-

muutta, joten voi olla viisaampaa käyttää koko voimaa mitoituksessa, jos mitoitus perus-

tuu holvikaarimalliin. LiVi:n ohjeet seinämäisistä palkeista vaativat koko kenttäraudoi-

tuksen ankkurointia tuelle. 

Lopullinen murtuminen kaarivaikutuksen synnyttyä tapahtuu korkeilla teräsbetonipal-

keilla yleensä vinona puristusmurtona. (Leskelä M. 2008 s. 245). Tällöin palkki murtuu 

pullomaisten jännitysdiagonaalien halkeilun aiheuttaman betonin puristuslujuuden alene-

misen johdosta. Halkeilu aiheuttaa myös sisäisen momenttivarren pienenemistä, kun 

kuormat hakevat uusia reittejä ja vetojännitykset teräksissä kasvavat entisestään. Tällöin 

myös vetoterästen kapasiteetti ja ankkurointikapasiteetti tuella voi tulla uudestaan ylite-

tyksi aiheuttaen jonkin yhdistetyn murtumisen. Kuvan 23 mukaisesti tuen solmussa ank-

kurointitarve olisi noin 3700 kN eli noin 50 % kentän maksimista. Tällöin on kuitenkin 

välivertikaalin kohdalla huolehdittava riittävästä ripustusraudoituksesta. Tällöin murtu-

mistyyppinä on monesti ankkurointimurto, koska kaarivaikutusta ei pääse syntymään täy-

simittaisena ankkuroinnin pettäessä. 

 

4.2.3 RFEM 

 

Pilarit on mallinnettu tässä esimerkissä palkkielementeillä, joiden levyn puoleisessa lii-

toksessa on palkkielementit vaakatasossa tukipinnan alueella, ks. Kuva 24. Tällainen mal-

linnus on yksi vaihtoehto, jota käytetään varsinkin silloin, kun halutaan mitoittaa myös 

pilarit ohjelman avulla. 
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Kuva 24. RFEM malli tiheällä verkolla, nx voimat näkyvissä. Tulosten tasoitus ei päällä. 

Punainen vetoa, sininen puristusta. Vertaa kuvaa myös ristikkomallilla saatuihin sauvoi-

hin, (Kuva 23). 

Elementtimenetelmän perustuessa elastisuusteoriaan, voi olettaa sen antamien tulosten 

olevan yleensä luotettavalla puolella verrattuna plastisuusteorialla laskettuihin teräsmää-

riin. Tässä esimerkkitapauksessa RFEM:in antamat jännevälin keskellä olevan poikki-

leikkauksen teräsmäärät ovat aika tarkalleen samat kuin laskettaessa eurokoodin mukai-

silla teräsbetonipalkin mitoituskaavoilla. Teräsmäärät vastaavat myös välisauvattomalla 

ristikkomallilla laskettua tulosta. Välisauvallinen ristikkomalli, joka on myös realistisin 

eli lähinnä totuutta oleva, antaa pienemmän teräsmäärän. 

Kuitenkin on tapauksia, jolloin teräsmäärät eivät vastaa toisiaan, joten on syytä pysyä 

tarkkana. Esimerkiksi lähteessä (Rombach G 2011 s. 165) esitetyssä tapauksessa 2D-ele-

menteillä laskettu pystysuuntainen teräsmäärä kasvaa tuelta jännevälin keskelle päin 

mentäessä, kun sen teorioiden mukaan pitäisi vähetä. Lähde ei kerro käytetyn ohjelman 

nimeä.  

Myös verkon tiheys vaikuttaa laskettuun vetovoimaan keskellä. Verkon harvetessa voi-

mat pienenevät (0,075 m = 8218 kN  0,8 m = 7900 kN), kunnes verkon kasvaessa liian 

suureksi vetovoima palasi takaisin yli 8000 kN. Verkon tihennyksellä kriittisissä kohdissa 

pystyttiin tehokkaasti saamaan yhtäläisiä tuloksia paljon kauttaaltaan tiheämpään verk-

koon verrattuna. Kuvasta 26 voidaan hyvin katsoa, kuinka verkon tiheys vaikuttaa tulok-

sen tarkkuuteen. Toisaalta suurinkaan verkkokoko (600 mm) ei ole tässä tapauksessa liian 

harva, vaan suhteellisen sopivan kokoinen. Tätä harvemmat verkot voivat tuottaa isohko-

jakin virheitä, joten verkkokoko pitää valita sopivan pieneksi. Liian tiheä verkko (75 mm) 

ei tuo juuri hyötyä laskentatarkkuuteen, mutta laskenta-aika pitenee huomattavasti. Ver-

kontihennykset (refine) on valittu suoraan, perustuen tietoon ratkaisun epäsäännöllisyys-

alueista, toisin kuin adaptiivinen menetelmä, jossa verkkoa tihennetään jälkikäteen las-

kentatulokseen pohjautuen. 
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Kuva 25. RFEM mallin laskemat nx (vasen) ja nxy (oikea) tulokset leikkauksessa lähellä 

tukea. 

 

Kuva 

26. Yksiaukkoisen esimerkkirakenteen vetovoiman kuvaaja suhteessa käytettyyn verkko-

kokoon. Vetovoimat jännevälin keskellä (refine = pilareiden kohdalla verkon tihennys). 
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Kuva 27. ULS- vaakateräkset, ks. Kuva 28 pystyteräkset ja Liite 1 Kuva 14 SLS-vaakate-

räkset. 

Vaakaterästen määrä vähenee tukia kohti mentäessä palkkiteorian mukaisesti. Tämä oli 

odotettu tulos jo käsinlaskennan perusteella. Kuvassa 25 oleva leikkaus on aika läheltä 

tukea. Normaalivoiman nx sekä leikkausvoiman nxy kuvaajat noudattavat paljolti palkki-

teorian mukaisia jakaumia. Normaalivoima on lähes lineaarinen ja leikkausvoimat para-

boliset. Yläpuolisen pilarin alueella on muutamat kohdat, joissa betonin puristusjännitys 

ylittyy ja terästä tarvittaisiin niin paljon, että ehto 𝐴𝑠 ≤ 0,04𝐴𝐶  ylittyy, siksi ohjelma piir-

tää ”tyhjän” elementin näihin kohtiin. 

Kuvassa 28 on pystyteräsmääriä, jos leikkauksen ottaa toiseen suuntaan (ks. Liite 2 Kuva 

5), siitä voidaan arvioida RFEM:in antamia leikkaus- ja ripustusteräksien määriä. Leik-

kaus on otettu 0,3 m alapinnasta. Käsinlaskennan ristikkomallin välisauva on kohdassa 

2,5 m. Periaatteessa kuitenkin RFEM:issä täytyy laskea voima kuvaajasta koko matka 

tuelta palkin puoleenväliin. Kun leikkaus on otettu 0,3 m korkeudelta saadaan ny voimaksi 

1600 kN, joka pitää ripustaa ylös. Jos kuitenkin leikkauksen ottaa poikkileikkauksen kor-

keussuunnassa 2 metrin kohdalta, saadaan tulos 4600 kN, joka on siis samansuuruinen 

kuin ristikkomallilla saatu tulos. Turvallisinta on siis käyttää keskipoikkileikkauksesta 

otettua teräsmäärää pystyraudoitukselle ja ripustaa koko teräsmäärä palkin alareunassa 

haoilla. 

 

Pilarin kohdalla RFEM antaa betonin puristuskaistaleen mitoituksessa riittävän kestävyy-

den helposti. Kun pilari ja levyn liitoskohta mallinnetaan poikittaisella palkilla, pitää olla 

tarkkana. Jos mallintaa jäykän palkin yhtä pitkänä kuin pilarin leveys on, ny voima ja-

kaantuu noin yhden elementin pituuden verran pilarin yli. Tämä johtuu siitä, että elemen-

tin nurkkapiste on kiinnitetty 500 mm kohdalle. Tämä täysin jäykkä piste estää elementin 

alueella rotaation koko elementin matkalla 150 mm, eli tukipituus olisi silloin virheelli-

sesti 650 mm (ks. Liite 1 Kuva 15).  
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Kuva 28. ULS- pystyteräkset. ks. Kuva 18 sekä Liite 1 Kuva 14 SLS-vaakateräkset. 

 

RFEM käyttää automaattisesti betoninlujuuden pienentämiskertoimena 0,8. Tämä on sää-

dettävä oikeaksi virallisessa mitoituksessa. Mitoituspiste on valittu seuraavan elementin 

alueelta, koska ensimmäistä pilarin jälkeistä elementtiä häiritsee singulariteetti enemmän 

johtuen mallinnustavasta. Puristuskestävyysmitoitus täsmää käsinlaskennan kanssa, (ks. 

Liite 2 Kuva 6). 

 

4.2.4 Yhteenveto 

 

Kuten huomataan, käsinlaskennan tulokset vastaavat elementtimenetelmällä saatuja tu-

loksia. Palkin Lef / h suhteen ollessa aika suuri, momentti voidaan laskea tavallisella 

palkkiteoriallakin suhteellisen tarkasti. Sisäisen momenttivarren laskennassa käytettiin 

taulukkoja. Vetovoiman määrä oli pienin STM-mallissa 7430 kN (91 %), keskivaiheella 

RFEM:ssa 8189 kN (100 %) ja palkkimallissa 8333 kN (102 %). Esimerkkirakenteen 

tulokset vastasivat siis suhteellisen hyvin toisiaan.  

 

Tehtävää helpotti se, että käsinlaskenta oli suoritettu, jolloin RFEM:in tuloksia osattiin 

”ohjata” oikeaan suuntaan. Tämä on tietty hiukan epärehellistä ja vaarallista tarkastelua. 

Isompi ongelma, johon tästä työstä ei löydy vastausta on se, että jos käsinlaskentaa ei 

tehdä, kuinka varmistua FEM:in antamista tuloksista? Tällöin ei ole referenssiratkaisua 

olemassa. Ongelma on myös esimerkiksi se, että mistä tietää alueet, joista integroida 

FEM:in antamat teräsmäärät ja kuinka pitkälle nämä teräkset pitää viedä?  
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Verkon koko kokonaismalleissa oli optimaalisin ehkä 600 mm kohdalla, kunhan verkon 

tihennykset pilareiden kohdalla olivat käytössä. Jos seinä lasketaan erillismallina, 

verkko voi olla erittäin tiheä, eikä siitä koidu isoa ajallista eroa lineaarisessa lasken-

nassa. Tilanne on erilainen, jos mallissa on vaikka 50 kpl vastaavanlaista seinää.  

 

Tästä esimerkkimallista, jossa pilarit oli mallinnettu palkkielementeillä, olisi onnistunut 

myös pilareiden mitoitus helposti, koska RFEM:ssa on lisäosa, joka mitoittaa palkkiele-

mentin eurokoodien teräsbetonipilariohjeiden mukaisesti. Tukien mallinnus onnistui hy-

vin, koska tulosten vastaavuudet levyelementeillä mallinnettuihin pilareihin eli vielä tar-

kempiin tuloksiin olivat hyviä.  

 

 

4.3 Kaksiaukkoinen palkki viivakuormitettuna yläpinnastaan 

 

4.3.1 Johdanto 

 

Seuraava esimerkkirakenne on jatkuva kaksiaukkoinen seinämäinen teräsbetonipalkki. 

Tämä esimerkki on otettu vuoden 1983 betonirakenteiden suunnittelun oppikirjasta 

(BY204 1983 s. 278). Kaksiaukkoinen esimerkkirakenne on 1:1 suhteella oleva seinä. 

Tarkoitus on laskea esimerkkirakenne myös STM-mallilla sekä RFEM-ohjelmalla, ja ver-

rata näitä tuloksia keskenään. Lisäksi mitoitetaan tarvittavia kohtia käsin ottamalla voi-

masuureet jostakin mallista ja mitoittamalla ne eurokoodin kaavoilla. 

 

BY204 kirjassa betoni on K25-2 ja teräkset ovat laadultaan A400H. Palkin jännevälit Lef 

= 5 m, korkeus h = 5 m ja seinän paksuus t = 180 mm, jota tuskin nykypäivän suojabe-

tonimääräyksillä tehtäisiin. Tällainen seinä voi kuitenkin tulla vastaan vaikka korjaus-

kohteessa, joten esimerkki ei ole huono vaan mielenkiintoinen. Vaikka rakenne ei täyt-

täisikään nykyajan vaatimuksia, niin silti kaikki laskelmat ovat käypiä, vaikka käyttöas-

teet olisivat liian isoja. 

 

 

 
Kuva 29. Kaksiaukkoinen esimerkkirakenne. Jännitystrajektorit piirretty, keltainen on 

puristusta ja sininen on vetoa (kuva: Autodesk Robot Structural Analysis 2015). 
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4.3.2 Käsinlaskenta 

 

Kirjan esimerkissä on tukireaktiot laskettu palkkiteorian mukaisesti. Keskituelle on saatu 

voima 1,25 x (kokonaistukireaktio/2) = 1919 kN. Reunatuille 0,375 x (kokonaistukireak-

tio/2) = 576 kN eli yhteensä kokonaistukireaktio 3071 kN, tätä tulosta kutsutaan jatkossa 

BY204 tulokseksi.  

 

BY204 antaa aukossa terästen vetovoimaksi 239 kN ja tuen kohdalla vetovoimaksi 426 

kN, eli yhteensä vetovoimaa on 904 kN ja momenttivartena käytetään 0,45⋅h = 2250 mm. 

Rakentajain kalenteri antaa myös momenttivarreksi z = 0,45⋅h (Rakentajain kalenteri 

2000 s. 603). Myös huomattavasti tuoreempi lähde (Hartmann F., Katz C. 2007 s. 352) 

antaa saman suuruisen momenttivarren eli samoja likiarvokaavoja käytetään edelleen 40 

vuotta myöhemmin. BY204:ssa on aukkoteräksiä 717 mm2 ja tuelle terästä 1280 mm2. 

BY204:ssa kenttäteräkset jaetaan korkeussuunnassa välille 0…1000 mm aukossa ja tuella 

välille 500…3000 mm alareunasta mitattuna (BY204 1982 s. 278). 

Kuvasta 29 voi yrittää silmämääräisesti arvioida pitääkö tämä paikkansa. Kun jännitys-

trajektorit lähtevät kääntymään otetaan painotettu keskiarvo siihen asti, kun ne vielä kään-

tyvät. Tähän paikkaan laitetaan kuviteltu puristusresultantti ja vetoresultantti asetetaan 

siihen kohtaan mihin teräkset tulevat. Terästen sijainnin asemointiin on sääntöjä, mutta 

luonnollisesti niiden tulisi sijaita aika tarkkaan siellä, missä suurimmat vetovoimat sijait-

sevat.  

BY204 olettaa tukipaineen jakautuvan kaksi kertaa tuen paksuuden verran antaen näin 

esimerkiksi reunatuen tukipituudeksi vain 210 mm. Kirjassa seinän alapintaan tehdään 45 

asteen kulma, jolla tukipaine levitetään. Tällainen rakenne vaatisi lisäraudoitusta, jota 

kirjassa ei ole esitetty, ks. Liite 1 Kuva 10. Tämän takia BY204 antaa tukipituudeksi 204 

mm: ilman levennystä tulos olisi kaksinkertainen eli 408 mm.  

 

Toinen vertaileva käsinlaskelma tehtiin STM-mallilla. Tässä käytettiin monessakin läh-

teessä esiteltyä mallia, jossa jatkuva viivakuorma jaetaan neljään yhtä suureen pistekuor-

maan, ks. Kuva 30 ja Liite 2 Kuva 7. Tämä STM-malli antoi päätysolmun vetovoimaksi 

446 kN sekä keskisolmun tukivoimaksi vähän pienemmän 416 kN.  Kun BY204 malli 

yliarvioi keskituelle tulevaa voimaa, niin tämä laskentamalli liioittelee reunatuille tulevia 

kuormia. Todellisuus lienee jossain näiden kahden mallin välissä. Ristikkomallilla saatua 

tulosta kutsutaan STM-tulokseksi. Tässä mallissa reunatukivoima on 768 kN ja keskellä 

2 x 768 kN = 1536 kN, eli yhteensä 3072 kN.  

 

Tällainen ristikkomalli liioittelee reunoille tulevaa voimaa noin 19 % verrattuna RFEM-

malliin. Keskituen tukivoima on -16 % pienempi, kun sitä verrataan RFEM:in joustamat-

tomilla tuilla mallinnettuun versioon. Kun RFEM:iin mallinnettiin kuuden metrin pilarit 

BY204 mitoilla, on ero reunoilla noin 5 % (RFEM suurempi) ja keskellä noin -5,2 %, 

joten vastaavuus on huomattavasti parempi. Tämäkin osoittaa, kuinka tärkeää on mallin-

taa realistiset tukiehdot elementtimenetelmässä, varsinkin seinämäisten hyvin jäykkien 

rakenneosien tapauksessa. 
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Kuva 30. Eräs yleisesti käytetty ristikkomalli jatkuvalle palkille. Jatkuvan seinämäisen 

palkin käsinlaskenta. Katkoviiva esittää puristussauvaa ja yhtenäinen viiva vetosauvaa. 

 

Jos vertaa STM-mallia Kuvan 31 jännityksiin ovat vetosauvat kuitenkin suunnilleen oi-

keissa kohdissa. Poikkeaman aiheuttavat enemmänkin erilaiset kuormien jakaantumiset 

tuille. Aina voi miettiä, miten suhtautua tulosten eroihin, varsinkin epävarmalla puolella 

oleviin tuloksiin, keskituella -5 %...-16 %, jotka ovat aina rakennesuunnittelussa se huo-

lestuttavampi puoli. Eroa voi selittää esimerkiksi kimmoteorian ja plastisuusteorian väli-

sellä erolla, erojen jäädessä kymmenyksiin. Jos eroa olisi syntynyt vieläkin enemmän, 

olisi syytä miettiä tarkemmin, miksi mallit antavat suuria eroja ja pitäisikö niitä jotenkin 

muuttaa. 

 

4.3.3 RFEM 

 

Elementtimenetelmän antamaa tulosta voidaan pitää kaikista tarkimpana, jos voimat ja-

kaantuvat kimmoteorian mukaisesti ja malli on oletuksiltaan järkevä. Monesti isommista 

rakennuksista tehdään kokonaismalli. Tällöin pilarit mallinnetaan yleensä sauvoina. Kuo-

rielementin ja palkkielementin liittymän mallintamiseen kannattaa tällöin kiinnittää eri-

tyistä huomiota. Yksi hyvä keino on mallintaa palkkien päihin vaakapalkit pilarin levey-

den matkalle. Tässä pitää olla tarkkana, että tukipituus tulee oikeaksi, ks. Liite 1 Kuva 

15. 

 

RFEM antaa kentässä kuvan mukaisen nx voimajakauman. Vetojännityskentän korkeus 

vaihtelee kentän leikkauksen sijainnista riippuen. Jännevälin keskellä vetokenttä on 1,3 

m korkea ja voimaa leikkauksessa on 270 kN, joten RFEM antaa STM-malliin verrattuna 

-19 % tuloksen, jos referenssiviivan ottaa keskellä jänneväliä. BY204 aukkovoima on 239 

kN eli RFEM:in tulos on +13 % tähän nähden. 
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Kuva 31. RFEM laskentamalli 0,125 m verkko, nx voimat näkyvissä skaalattuna siten, 

että vain vetovoimat näkyvät väreinä (Kuva: RFEM). 

 

Nyt kohdataan pieni ongelma: onko suurin vetovoima jännevälin keskellä? Yleensä se ei 

jatkuvissa rakenteissa ole keskellä. Pelkästään Kuvaa 31 katsomalla sitä ei voi saada sel-

ville, vaan pitää ottaa tarpeeksi leikkauksia ja haarukoida oikea kohta. Tämä on jonkin 

verran aikaa vievää työtä, koska pitää laskea monesta leikkauksen kuvaajasta integraali 

vetovoimien alueelta, ks. Liite 1 Kuva 9. Sen voi myös tehdä vähän karkeamman ja yk-

sinkertaisemman pinta-ala laskennan avulla saaden kuitenkin suhteellisen tarkan tulok-

sen. Tulosten tasoittaminen vaikuttaa saatuihin tuloksiin valitun leikkauksen kohdalla. 

Tällä kerralla saatiin hiukan isompia tuloksia (4-7 %) tasoituksen ollessa päällä. 

 

RFEM-mallissa reunatuet on mallinnettu liukuviksi x-suuntaan ja keskituki on nivel, sekä 

tukien päälle on mallinnettu jäykkäpalkki pilarin leveyden matkalle. Näillä tukioletuksilla 

tukireaktiot ovat 645 kN reunalla ja 1784 kN keskituella, yhteensä kokonaistukireaktio 

on 3071 kN. RFEM:in tukireaktio reunoilla on 19 % suurempi ja keskituella -16 % pie-

nempi, mikä on oletettu tulos. Jos jäykkien tukien tilalle mallinnetaan 6 m pitkät pilarit, 

poikkileikkausmitoiltaan samankokoiset kuin BY204-kirjassa eli reunoilla 210 mm x 360 

mm ja keskellä 460 mm x 360 mm, tukireaktiot muuttuvat oleellisesti. Tulos on reunoilla 

722 kN ja keskellä 1632 kN. Pilareiden poikkileikkaukset on otettu BY204-kirjan alku-

peräisestä esimerkkirakenteesta. Pilareiden mallintaminen kasvattaa reunatukien tukivoi-

mia kuten pitääkin. Jatkossa tätä kutsutaan RFEM(P)-malliksi ja sen tukireaktiot ovat hy-

vin lähellä STM-mallia. 

 

Tarkemman tuloksen saa, kun mallintaa oikean pituiset ja kokoiset palkkielementit sei-

nien alle. Tällöin ne vastustavat seinän alakulmien liikettä sivuille realistisemmin, joka 

vaikuttaa suoraan saatuihin tuloksiin, ks. Liite 1 Kuva 7. Jos tuet mallintaa täysin liikku-

mattomina, saadaan aivan erilaisia tuloksia johtuen isoista tukivoimista x-suunnassa. Täl-

lainen mallinnus ei vastaa todellisuutta, jos seinämäiset palkit tukeutuvat pilareihin. Tu-

loksen oikeellisuus on suoraan verrannollinen tukien sivusiirtyvyyteen: mitä jäykempi, 

sen suurempi tukivoima. Tukien mallintaminen liukutukina on yleensä luotettavalla puo-

lella kenttäraudoituksen suhteen (ks. Liite 1 Kuva 8). Yksi vaihtoehto on mallintaa tuki 

jousena, mutta siinä on vaikeaa nähdä hyötyä, kun samalla vaivalla voidaan mallintaa 

oikean kokoinen pilari alle.   
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Mitä joustavammat pilarit ovat, sitä enemmän seinämäisen teräsbetonipalkin käyttäyty-

minen alkaa muistuttaa holvikaarta, jonka alapinnassa on vetoteräkset. Lähteessä (Hart-

mann F., Katz C. 2007 s. 347-351) on esimerkki, jossa kolmiaukkoisen seinämäisen pal-

kin tukireaktiot olivat täysin jäykillä tuilla suhteessa 0,36:1:1:0,36, kun taas mallintamalla 

0,24 m x 0,24 m x 2,88 m pilarit alle, saadaan suhteeksi 0,72:1:1:0,72, eli reunatukivoimat 

kasvavat paljon. 

 

Koottuna RFEM antaa keskilinjan voimaresultantiksi 344-445 kN ja kenttävoimaksi 235-

275 kN. Näin ollen voimajakauma on erilainen kuin STM-laskennassa sekä myös BY204 

kirjan mukaisessa laskennassa. BY204 mukainen laskenta vastaa hyvin RFEM:in tuloksia 

silloin kun pilarit ovat mallinnettu. 

 

 

 
Kuva 32. Puristuskestävyys reunapilarin päässä (kuva: RFEM). 

 

Betonin puristusjännityksen tarkastelupisteen valintaan pitää kiinnittää riittävästi huo-

miota ja huolellisuutta. Kun 0,3 metriä pilarin yläpuolella käyttöasteeksi saadaan 80 %, 

ks. Kuva 32, niin täysin pilarin keskeltä otettaessa käyttöaste on 200 % ja pilarin sivunur-

kasta otettu käyttöaste on 300 % samassa mallissa. Tuloksista huomataan se, kuinka no-

peasti jännitykset laajenevat viuhkamaisesti sivuille, pienentäen näin jännitystä hyvinkin 

nopeasti. Toisaalta, jos pistettä tarkastelee esimerkiksi pilarin ja palkin sisäkulmasta, jän-

nitys on liian suuri. Pistemäisten tukien ja kuormien kohdalta jännitystä ei voi myöskään 

tarkastella, vaan niitä kuuluu tarkastella pienen matkan päästä. Paras keino varmistua pu-

ristuskestävyydestä on mallintaa pilarit levyinä, ja ottaa tarkastelupiste näiden kahden le-

vyn rajapinnan keskeltä. Tällöin pitää muistaa, että RFEM näyttää ensisijaisesti jännityk-

set toisen levyn paksuuden mukaan, kun rakennesuunnittelijaa ensisijaisesti kiinnostaa 

jännitys ohuemman kuoren paksuuden mukaan laskettuna. 

 

 



73 

 

4.3.4 Yhteenveto 

 

Jatkuvan palkin tapauksessa tuli hyvin ilmi tukiehtojen vaikutus saatuihin tuloksiin. Tu-

kiehtoja muuttamalla saatiin aikaan suhteellisen isoja eroja. Pääsääntönä voidaan sanoa, 

että mallintamalla oikean jäykkyyden omaavat pilarit alle, joko palkkielementeillä 

taikka kuorielementeillä, saadaan suhteellisen realistinen tulos. Jäykkiä tukia ei voida 

suositella. Seuraavassa esimerkkirakenteessa, jossa yhden tuen annetaan painua, tämä 

tulee vielä uudelleen esille.  

 

 

 
Kuva 33. Jatkuvan palkin tukivoimat. 

 

Kuvasta 33 voi tarkastella tukivoimia taulukkomuodossa eri mallien välillä. Tukikuor-

milla on suora vaikutus laskettaessa puristuskestävyyttä tuilla. Reunatuet ovat solmuja, 

joihin liittyy vetosauva yhdestä suunnasta eli lujuuden pienennyskerroin on k2 = 0,85. 

Keskitukea voidaan tarkastella solmuna, johon liittyy vain puristussauvoja eli lujuuden 

pienennyskerroin on k1 = 1. Esimerkiksi eurokoodin mukaan laskettuna tukipituus reuna-

tuella on BY204 kuormilla 409 mm. BY204 antaa tukileveydeksi reunoilla 408 mm, eli 

tulos on reunatuella lähes sama. Keskituella BY204 antaa tulokseksi 912 mm ja eurokoo-

dit 1022 mm, eli eurokoodit ovat luotettavalla puolella. Taulukon suurin yksittäinen heitto 

on BY204 ja STM-mallien antamat voimat, keskituelle eroa on 25 % ja reunatuella 33 %. 

 

Kuva 34 antaa taulukon vetovoimaresultanteille. RFEM:in vetovoimat on laskettu koko 

poikkileikkauksen yli. RFEM-mallien kokonaisvetovoimat olivat noin 100 kN liian suu-

ret tai 70 kN liian pienet verrattuna käsinlaskennan tuloksiin. BY204 ja STM-tulosten 

erot vetovoimissa mukailevat tukivoimien eroja, BY204 vähätellessä kentän tukivoimaa 
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ja liioitellessa tuen vetovoimaa verrattuna STM-malliin. Keskituen vetovoima STM-mal-

lin ja RFEM (P) mallin välillä oli peräti 78 %, RFEM (P):n ollessa luotettavalla puolella. 

Myös esimerkiksi STM-mallin ja RFEM-mallin ero reunatuella oli 42 % RFEM:in ollessa 

epävarmalla puolella. Erot ovat STM-mallin ja RFEM:in välillä niin suuria, että voidaan 

kyseenalaistaa myös käytetyn ristikkomallin pätevyys. BY204 ja RFEM:in välillä erot 

olivat reunalla 4 % ja keskituella 14 %, RFEM:in ollessa molemmissa epävarmalla puo-

lella. Sen sijaan BY204 ja RFEM (P):n erot olivat 15 % ja 4,5 %, RFEM (P):n ollessa 

luotettavalla puolella.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että rakennesuunnittelijan on syytä käyttää tarkkaa harkin-

taa ja varovaisia arvioita mitoittaessaan seinämäistä palkkia, sekä mallintaa mahdollisim-

man tarkat tukiehdot palkille. 

 

 

Kuva 34. Jatkuvan palkin vetovoimat. 

 

 

4.4 Seinämäisen palkin tuen epätasainen painuminen  

 

4.4.1 Johdanto 

 

Tuen painuminen moniaukkoisessa rakenteessa vaikuttaa suuresti jännityksiin. Jos esi-

merkiksi alla oleva pilari, joka on tartunnoilla kiinni seinässä, painuisi 10 mm ja näin 

ollen vetäisi päällään olevaa rakennetta alaspäin, muuttuisi koko mitoitustehtävän täysin. 

Tehtävä muuttuisi myös, vaikka tartuntojen vetävää vaikutusta ei otettaisi huomioon. Täl-

laisia tilanteita voi tulla vastaan, jos rakennus perustetaan haastavissa olosuhteissa esi-

merkiksi pitkien paalujen varaan. 
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Seinämäiset palkit ja levyrakenteet ovat taivutustasossaan hyvin jäykkiä rakenteita ja suu-

ren jäykkyyden vuoksi tukien epätasaiset painumat muuttavat merkittävästi jatkuvan ra-

kenteen voimasuureiden jakautumista (BY210 2008 s. 443). 

 

Kirja B204 hyvin huomauttaakin, että tukien epätasainen painuma voi aiheuttaa staatti-

sesti määräämättömän rakenteen voimasuureiden uudelleen muodostumisen, joka saattaa 

johtaa rakenteen romahtamiseen (BY204 osa 2 1983 s.451). 

 

 

 
Kuva 35. Keskituen painuminen esimerkkirakenteella. Tukivoima menee nollaan noin 2,5 

mm kohdalla. 7 mm painuminen tarkoittaisi noin 3467 kN vetävää voimaa alaspäin. 

 

Kuten Kuvasta 35 käy selvästi ilmi, on keskituen pienelläkin painumalla suuri merkitys, 

ks. myös (Rombach G.A 2011 s. 148). Voi olla viisainta, että moniaukkoisia seinämäisiä 

palkkeja ei suunnitella, jos on vaarana pienikin tuen painuma. Jos palkkeja suunnitellaan, 

on tukien painumat otettava huomioon ja rakenteet mitoitettava eri painumatapauksille. 

Lähde (BY202 1983 s. 452) antaa muutamia ohjeita, miten suunnitella tällaisia rakenteita: 

 

- tukien epätasainen painuminen pyritään välttämään sopivan suunnittelun ja huo-

lellisen rakentamisen avulla 

 

- tukien epätasaiset painumat, joita ei voida välttää, arvioidaan ainakin karkeasti ja 

otetaan huomioon voimasuureita laskettaessa 

 

- sijoitetaan toimivan korkeuden yläreunaan ns. varmistusraudoitus tukien mahdol-

lisen epätasaisen painumisen varalta 

 

- tukien mahdollisen epätasaisen painumisen varalta tehdään kenttäraudoituksen 

välituilla jatkos, joka mitoitetaan täydelle vetovoimalle. 

 

Lähteessä ei oteta kantaa siihen, mitä sopiva suunnittelu tai karkea arviointi tarkoittavat, 

vaan tilanteet pitää harkita tapauskohtaisesti. Sen sijaan kaksi viimeistä ohjetta ovat hyviä 

ja opastavia.  

 

Esimerkkirakenteena on seinämäinen teräsbetonipalkki, jonka ulkomitat ovat jänneväli 

Lef = 10 m, korkeus h = 5 m ja seinän paksuus t = 500 mm. Kuormana on jatkuva 500 

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5  mm 6 mm 7 mm

Ta
rv

it
ta

 v
o

im
a 

(k
N

)

Painuma

Keskituen painuminen

Tarvittava voima



76 

 

kN/m viivakuorma seinän alapinnassa. Yleensä matalilla teräsbetonipalkeilla kuorma aja-

tellaan vain keskiviivan kuormana, jolloin kuorman sijainnilla ei ole väliä. Kun kyseessä 

on seinämäinen palkki, on myös kuorman sijainnilla väliä. Perussääntönä voidaan pitää 

sitä, että kaikki alapinnassa olevat kuormat on ripustettava ja vietävä palkin puristus-

vyöhykkeelle (BY202 1983 osa 2 s. 457). 

 

Tuen 7 mm painuminen tarkoittaa tässä tapauksessa 3467 kN vetävää voimaa alaspäin. 

Tämä tarkoittaa, että tartuntoja olisi oltava 17 T25 ilman, että tartunnat myötäävät. Täl-

laista määrää terästä ei yleensä ole tämän kokoluokan rakenteissa. Kokeilemalla 5 mm 

painumaa saatiin voimaksi 1910 kN yhdessä muiden viivakuormien kanssa. Tämä voima 

valittiin suunnitteluvoimaksi eli tartuntoja voisi olla sen verran, että teräkset myötäävät 

voimalla 1900 kN, jolloin tartuntoina olisi 9 T25. Tällöin käsinlaskentatehtäväksi tulee 

laskea yksiaukkoinen palkki, jonka kuormana on viivakuorma palkin alareunassa 500 

kN/m ja pistekuorma jännevälin keskellä 1900 kN. 

 

 

 
Kuva 36. Esimerkkirakenne, värit skaalattu siten, että vain nx vetovoimat näkyvät värillä. 

Kuormana 500 kN/m vaikuttamassa rakenteen alapinnassa sekä keskituki on painunut 5 

mm. 

 

4.4.2 Käsinlaskenta 

 

Mitä monimutkaisemmaksi tehtävä menee, sitä vaikeammaksi ja epätarkemmaksi myös 

käsinlaskenta muuttuu. Nykyaikana voidaan suunnitella paljon monimutkaisempia raken-

nuksia kuin ennen. Tuen painumisen voi ottaa huomioon esimerkiksi laskemalla tartun-

taterästen myötölujuuden verran pistekuormaa palkin keskelle ja laskemalla palkki yk-

siaukkoisena.  

 

Ristikkomallit ovat taas käyttökelpoisia. Sauvavoimat voi ratkaista joko elementtiperus-

teisella ohjelmistolla tai käsin vaikka Cremonan graafisella menetelmällä tai Ritterin leik-

kausmenetelmällä, jos ohjelmistoja ei ole saatavilla.  Kuvassa 37 on eräs mahdollinen 

ristikkomalli, jossa sauvavoimat on ratkaistu RFEM-ohjelmalla. Keskelle on saatu veto-

voimaksi 3224 kN. Huomionarvoinen seikka on, että tämän ristikkomallin keskimmäinen 
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solmu on tyyppiä veto-veto. Betoni on solmun alueella täysin haljennut ja terästen ank-

kurointiin vaikuttava huonommat tartuntaolosuhteet pitää huomioida. 

 

Tuen painumiseen varautuminen vaikuttaa betonin raudoitukseen siten, että on varattava 

sopiva määrä terästä erilaisille tapauksille. Keskituen painuessa on lisättävä terästä kes-

kituen alalaidan kohdalle. Palkin raudoitus on täten yhdistelmä kahdesta ensimmäisestä 

esimerkkirakenteesta. Lisäksi, jos reunatukien painumiseen olisi syytä varautua, pitäisi 

terästä lisätä vielä muuallekin. Tällöin voidaan kuitenkin alkaa miettiä sitä, pitäisikö 

palkki katkaista keskituen kohdalta, ja suunnitella rakenne kahtena yksiaukkoisena sei-

nämäisenä teräsbetonipalkkina. 

  

 

 
Kuva 37. Eräs mahdollinen ristikkomalli (kuva: RFEM).  

 

 

Sauvavoimien jälkeen tehtävän mitoitus tapahtuu aivan vastaavanlaisesti kuin aiemmissa 

esimerkkirakenteissa. Nyt pitää kuitenkin huomata, että tämä ristikkomalli on voimassa 

vain silloin, kun tuki on painunut. Kun tuki ei painu, ristikkomalli näyttää samalta kuin 

kaksiaukkoinen esimerkkirakenne. Seinämäisen palkin pitää kestää molemmat kuormi-

tustapaukset.  

 

 

4.4.3 RFEM 

 

 

RFEM:llä laskettiin palkki ensiksi käyttäen mallia, jossa pilari vetää palkkia keskeltä alas. 

Laskemalla suoraan antamalla viivakuorman ja pakotetun siirtymän 5 mm analyysissä 

saatiin terästen vetovoimaksi keskellä 3464 kN. RFEM:in tulos keskiaukon terästen ve-

tovoimalle viivakuormalla ja manuaalisesti lisättynä pistekuormalla oli 3365 kN. Eroa on 

3 % ja molemmat vastaavat hyvin yksiaukkoisen ristikkomallin (3224 kN) tulosta, johon 

eroa kertyi 4-7 %. 
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RFEM ilmoittaa suoraan tarvittavan voiman pakotetulle solmusiirtymälle. Tästä saatiin 

vaadittava voima 5 mm siirtymälle. Voima on noin 1910 kN yhdessä vaikuttavien viiva-

kuormien kanssa. Jos tietokoneohjelmaa ei ole käytettävissä tai syntyy aihetta epäillä tar-

vittavaa voimaa, voi voiman arvioida palkkien taipumakaavojen avulla. Pitää huomata, 

että nämä kaavat ovat aina luotettavalla puolella, koska tarvittava voima on aina pienempi 

johtuen halkeillun palkin pienemmästä taivutusjäykkyydestä, jota RFEM ei ota huomi-

oon. 

 

 

 

 
Kuva 38. nx jännitykset keskipilarin vetäessä seinää alaspäin 5 mm. Vain vetovoimat nä-

kyvät väreillä. 

 

 

Kuva 39. Painuva tuki mallinnettu pistekuormana, jäljelle jää yksiaukkoinen palkki 

(kuva: RFEM). 
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4.4.4 Yhteenveto 

 

Laskemalla käsin saatiin vaikuttavaksi vetovoimaksi jännevälin keskellä 3224 kN, kun 

levymallista suoraan laskemalla vetovoimaksi saatiin väliltä 3365-3464 kN eli vaihtelu-

väliltä 4,4 – 7,4 % suuremmat.  Pienin tulos saatiin, kun pistevoimat oli korvattu jatku-

valla kuormalla, (ks. Liite 2 Kuva 9). Käsinlaskennan ja RFEM:in tulokset vastasivat hy-

vin toisiaan. Jälleen kerran lineaarinen teoria antoi suuremmat voimat kuin plastisuusteo-

riaan perustuvat ristikkomallit. Kun rasitukset on laskettu eri painumistapauksille, mitoi-

tusta voidaan jatkaa samalla tavalla kuin aiemmissa esimerkeissä.  

 

Jos tukien epätasaiselle painumiselle on pienikin mahdollisuus, on suositeltavaa mitoittaa 

seinämäinen palkki painumat huomioon ottaen. Edellä käsiteltiin vain keskituen painu-

mista, mutta myös muiden tukien painuminen pitää ottaa huomioon. Yksi vaihtoehto on 

myös tehdä palkeista yksiaukkoisia, jolloin tukien pieni epätasainen painuminen ei ole 

niin kriittistä. 

 

4.5 Seinämäinen teräsbetonipalkki isolla reiällä  

 

4.5.1 Johdanto 

 

Seinämäisen teräsbetonipalkin, jossa on isoja reikiä, mitoitus eroaa umpinaisten palkkien 

mitoituksesta. Isojen reikien sijainnille pitää yleensä antaa ehtoja rakennesuunnittelijan 

toimesta. Mallirakenne on yksiaukkoinen 1:1 oleva seinämäinen teräsbetonipalkki. Pal-

kin korkeus h = 8 m, leveys Lef = 8 m, seinän paksuus t = 400 mm ja Poissonin vakio ν = 

0,2. Palkin yläpuolen keskellä on pistemäinen kuorma 10 000 kN. Jännevälin keskellä 0,3 

m alalaidasta on oviaukko bovi x hovi = 2 m x 2,2 m.  

 

 

 

 

  
Kuva 40. Teräsbetonipalkki isolla reiällä. (kuva: BY210 2008 s. 386). 
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Kuva 41. Seinämäinen teräsbetonipalkki isolla reiällä jännevälin keskellä. Vain nx vetä-

vät voimat näkyvät väreillä. (kuva: RFEM). 

Tällaisen esimerkkirakenteen aukon alapuolelle jäävää betonikaistaa voidaan pitää täysin 

haljenneena. Luotettavalla puolella oleva oletus on, ettei alapaarre siirrä ollenkaan leik-

kausvoimia (Kinnunen J. 1986 s. 48) (Kanerva P. 1974 s. 10). Tällöin kaikki voimat pitää 

ripustaa ja viedä ylös puristusvyöhykkeelle.  

 

Matalissa palkeissa on Kuvan 40 mukainen malli voimassa. Yleensä on turvallista olettaa, 

että aukon alapuolinen osa ei ota vastaan leikkausvoimia. Tällöin, kuten korkeissa pal-

keissakin, täytyy leikkausvoimat kuljettaa yläkautta. Myös matalissa palkeissa ristikko-

mallia käytetään yleisesti kuvaamaan voimien kulkua. (Kanerva P. 1974 s. 8). Korkeissa 

palkeissa pääasia on huolehtia tarpeeksi suuresta ripustusraudoituksesta oviaukon vierei-

sillä kaistoilla, joilla voimat siirretään puristusvyöhykkeelle. 

 

4.5.2 Käsinlaskenta 

 

Halkeamien vaikutusta paarteiden jäykkyyteen otetaan huomioon pienentämällä paartei-

den jäykkyyttä tarvittaessa. Jos aukko on aivan alalaidassa, betoni on täysin haljennutta. 

Tällöin sen leikkausvoimakestävyyttä ei voida laskea.  

 

Yksiaukkoisen 1:1 suhteella olevan seinän sisäisen momenttivarren pituus 𝑧 = 0,6 ∙ 𝐿 =
4,8 m. Palkkikaavat eivät enää toimi verrattuna RFEM:in levymalliin. Palkkiteorian mu-
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kainen vetovoima teräksille on 4164 kN, kun RFEM antaa vetovoimaksi oviaukon ala-

puolella voiman 1381 kN. Käsinlaskenta voidaan perustaa murtorajatilassa esimerkiksi 

STM-mallille, jossa riittää ottaa huomioon ulkoisten kuormien pitäminen tasapainossa 

rakenteen sisäisillä sauvoilla. Isot pyöreät reiät voidaan mitoittaa kuten sen ympäri piir-

retty neliöreikä (Kinnunen J. 1986 s. 40). 

 

 

 
Kuva 42. Ristikkomallit vaikeuksissa. Realistisen ristikkomallin löytäminen on vaikeaa. 

Tällöin täytyy käyttää yritys – erehdys – muokkaus tekniikkaa. 

 

 

Ristikkomallien keksiminen vaatii mielikuvitusta. On vaikeaa saada esimerkiksi Liit-

teessä 2 esitetyn laskelman mukainen aukon yläpuolinen nx voima 1655 kN toteutettua. 

Sivuttaiset voimat tahtovat kaikki kulkeutua aukon alapuolelta ollen näin 3300 kN luok-

kaa. Kun levymalli vastustaa laajenemista kahtena alaspäin ulokemaisena levypalkkina, 

jättäen näin oviaukon alapuolen voimaksi vain 1381 kN, ks. Kuva 44. Suurimmillaankin 

RFEM antaa voimaksi 1867 kN, kun sauvaksi laitetaan isoin profiili mitä ohjelmasta löy-

tyy. Yksi keino löytää ristikkomalleja, on lähteä Kuvan 42 mukaisesta ristikkomallista ja 

yksi kerrallaan poistaa vähiten kuormitettuja sauvoja siihen asti, kunnes ohjelma ilmoittaa 

stabiiliusongelmasta. Tämän jälkeen palataan edeltävään malliin ja tarkastellaan tuloksia. 

 

Yksi vaihtoehto on Kuvan 43 mukainen ristikkomalli, jossa oletetaan, että puolet voimista 

kulkeutuvat suoraan tuille. Tällöin alapalkin vetovoimaksi saatiin 1304 kN ja oviaukon 

yläpuoliseksi voimaksi 1726 kN, joten vastaavuus levymallin tuloksiin on hyvä, ks. Liite 

2 Kuva 12. Kuitenkaan tällainen tulosten sovittaminen ei ole rehellistä. Muutoinkaan Ku-

van 43 mukainen ristikkomalli ei ole enää ristikko vaan kehärakenne, jolloin ristikkomal-

lien olettamukset eivät ole voimassa. Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla tutkia sitä, mi-

ten parhaimmat ristikkomallit ovat mahdollista löytää. Kehämäisistä ristikkomalleista 

eikä siitä, voidaanko niitä käyttää, ei ole olemassa ainakaan suomenkielistä kirjallisuutta, 

joten myös se sopisi jatkotutkimuskohteiksi. 
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Kuva 43. Kehämäinen ristikkomalli, joka antaa samansuuruiset tulokset kuin levymallit. 

Oletuksena on, että puolet kuormista kulkeutuu suoraan tuille. Kehämallin saa takaisin 

ristikkomalliksi lisäämällä yhden sauvan, ks. Liite 1 Kuva 16. 

 

4.5.3 RFEM 

 

RFEM antaa virheilmoituksen numero 13, jos yrittää laskea aukon alapuolelle jäävän be-

toniosan kestävyyttä (ks. Liite 2 Kuva 11). RFEM antaa virheilmoituksen, ettei pysty las-

kemaan leikkauskestävyyttä, koska koko poikkileikkaus on haljennutta. Tämä oli oletettu 

tulos, koska reikä on aivan palkin alareunassa. Myös kirjallisuudesta olevien esimerkkien 

ja lähdetietojen perusteella voidaan päätellä se, että reiän ollessa kokonaan neutraaliak-

selin alapuolella, voidaan olettaa betonin olevan täysin haljennutta. (Kinnunen J. 1986).  

 

Yksi vaihtoehto ongelman kiertämiseen on mallintaa oviaukon palkki sauvaelementtinä, 

joka ottaa vastaan vain aksiaalivoimia. Lisäksi on arvioitava teräsmäärä oviaukon alapuo-

lella, koska se on suoraan verrannollinen ottavaan voimaan. Jäykkä sauva ottaa siis enem-

män voimaa kuin joustavampi sauva.  

 

Oviaukon molemman puoleiset seinämät pyrkivät vastustamaan sivuille päin kaartumista 

ulokkeena omien jäykkyyksiensä suhteen. Tällöin, jos poikkileikkaus on haljennutta, to-

dellinen jäykkyys on pienempää kuin elementtimenetelmän jäykkyys, joka on yleensä 

täysin halkeilemattoman poikkileikkauksen jäykkyys, ks. Kuva 44. Näin ollaan päädytty 

ongelmaan, jossa on vaikeaa saada täysin tarkkaa tulosta. 

 

Redusoimalla seinän jäykkyyden puoleen ja pitämällä vetosauvan realistisen jäykkänä 

saadaan vetovoimaksi oviaukon alapuolella 1540 kN, ks. Liite 2 Kuva 14. Tulos vastaa 

levymallilla saatua tulosta, 1570 kN, ks. Liite 2 Kuva 15. Täten voidaan todeta, ettei le-

vymallin käyttäminen vaikuta suuresti nx voimiin verrattuna malliin, jossa oviaukon ala-

puolista betonikaistaa kuvataan sauvaelementillä. Sen sijaan sillä on vaikutusta ny voima-

kenttien suuruuteen. Tulokset sopivat hyvin teorioihin ja ovat odotusten mukaisia. RFEM 

antoi nx voimaksi aukon yläpuolisella osuudella 1655 kN Kuvan 44 mukaisella mallilla, 

ks. Liite 2 Kuva 10. 
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Kuva 44. Seinä vastustaa ulokkeena siirtymistä sivulle. Halkeilun vaikutusta jäykkyyteen 

on vaikeaa ottaa huomioon. Näin oviaukon alapuolelle jäävän vetovoiman arvioiminen 

vaikeutuu. Kuvassa ny voimat näkyvissä. 

 

 
Kuva 45. Näkyvissä ny voimat eri malleilla. Vasemmassa mallissa levymalli siirtää leik-

kausvoimia ja on täten epävarmalla puolella. Oikean kuvan mallissa leikkausvoimien 

täytyy siirtyä jotakin muuta kautta, antaen näin realistisemman tuloksen. 
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Kuva 46. Seinämäinen teräsbetonipalkki isolla aukolla jännevälin keskellä. Vain nx vetä-

vät voimat näkyvät väreillä. Aukon alle jäävä betonikaista on mallinnettu vain normaali-

voimia ottavana sauvaelementillä (kuva: RFEM). 

 

4.5.4 Yhteenveto 

 

Reiällisen palkin mitoituksessa on selvästi eniten ongelmia saada ristikkomallin ja 

RFEM-mallin tulokset vastaamaan toisiaan. Kriittisintä on juuri oviaukon lähellä tapah-

tuva mitoitus, muuten mitoitus toimii samalla lailla kuin muissakin esimerkkirakenteissa. 

Täysin haljenneen poikkileikkauksen mallintamista sauvaelementillä kannattaa harkita, 

koska silloin saadaan todellisemmat tulokset voimien kulkureiteistä. 

 

Reiällisen palkin ongelma osoitti sen, että oikean ristikkomallin löytäminen voi olla hy-

vinkin vaikeaa. Voidaankin sanoa, että aukollinen seinämäinen palkkirakenne paljasti 

jossain määrin ristikkomallien heikkoudet. Rakenne kyllä varmasti kestää siihen kohdis-

tuvat rasitukset ristikkomallilla laskettaessa, mutta yliraudoitusta tuli liikaa verrattuna op-

timaaliseen raudoitukseen. 

 

Tässä laskettujen voimasuureiden lisäksi suuret reiät varustetaan tyypillisillä lisäraudoi-

tuksilla, reunahaoilla ja pieliteräksillä. Näiden terästen tarkoituksena on sitoa päärautoja 

sekä rajoittaa halkeilun syntymistä. Leikkausvoimat reiän lähettyvillä otetaan tyypillisesti 

vastaan haiolla tai lenkeillä. 
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5 Johtopäätelmät 
 

 

On mahdotonta antaa rakennesuunnitteluun yleispäteviä neuvoja, jotka kattaisivat kaikki 

mahdolliset tilanteet. Jokaisen kohteen ollessa enemmän tai vähemmän ainutlaatuinen, 

on tyydyttävä esittelemään yleisiä periaatteita. Betonirakenteiden FEM-laskenta on mo-

nimutkainen ja haastava tehtävä. Betonin pienen vetolujuuden takia betonissa esiintyy 

käytännössä aina halkeilua, jonka huomioon ottaminen elementtimenetelmällä on vai-

keaa.  Jokaisen FEM-laskennan jälkeen tuloksia on tarkasteltava hyvin kriittisesti. Ra-

kennesuunnittelijan on syytä kysyä ainakin seuraavia kysymyksiä:  

 

- Onko deformoitunut tila mahdollinen? 

- Voidaanko singulaarisuuspisteitä vähentää? 

- Pitäisikö tuet mallintaa jotenkin muuten? 

- Onko elementtiverkko tiheimmillään siellä, missä muodonmuutokset ovat suu-

rimmillaan? 

- Onko betonin lujuus ylitetty isoilla alueilla? 

- Onko betoni täysin haljennutta, pystyykö se siirtämään leikkausjännityksiä? 

- Pystytäänkö betoniterästen ankkurointi järjestämään, mistä alkaa ankkurointipi-

tuus? 

- Toimivatko reunaehdot ja liitokset niin kuin on tarkoitettu? 

- Onko kuormat mallinnettu oikein, pitääkö dynaamiset kertoimet ottaa huomioon? 

- Pitäisikö betonikappaleen jäykkyyttä redusoida halkeilun takia? 

- Pitäisikö käyttää epälineaarista laskentaa? 

- Onko käyttörajatilat huomioitu? 

- Onko ajasta riippuvat ilmiöt ja pakkovoimat huomioitu? 

 

Osa kysymyksistä on esitetty lähteessä (Kolari K. 1997 s. 103). Tarkastamiselle on myös 

varattava riittävästi aikaa, mikä ei kuitenkaan aina toteudu. Rakennesuunnittelua tarjoa-

vien yritysten on pärjättävä myös hintakilpailussa kilpailijoitaan vastaan, tilaajan vali-

tessa monesti halvimman tarjouksen tai lähes halvimman tarjouksen. Suunnittelija joutuu 

tiukkojen aikataulujen takia tekemään nopeita päätöksiä ja valintoja. Suunnitelmien tar-

kastajan on kuitenkin osattava vaatia kunnollista laskentaraporttia FEM-mallista ennen 

kuin hyväksyy suunnitelmat. Kunnollisen laskentaraportin tekeminen on suunnittelijalle 

hyvä hetki tarkistaa omia oletuksiaan ja laskelmiaan. On myös hyvä kysymys, voiko tar-

kastaja hyväksyä suunnitelmat ilman perehtymistä kunnolliseen laskentaraporttiin? Voi 

tietenkin olla, että tarkastajatkin ovat niin suurten aikataulupaineiden alla eri projekteissa, 

ettei toisten projektien laskentaraporttien ja mallien tutkimiselle ole riittävästi aikaa. 

 

Käsinlaskentamenelmien hallinta on ensiarvoisen tärkeää FEM-laskijalle. Suurusluok-

kien tarkistaminen on parhaita keinoja varmistua tulosten oikeellisuudesta. Pelkällä kä-

sinlaskennalla on kuitenkin nykyaikana vaikeaa pärjätä, koska jo pelkästään kuormitus-

yhdistelmiä saattaa isoissa rakennuksissa olla satoja erilaisia, joiden kaikkien tarkastami-

nen käsin on nykyään ajallisesti mahdoton tehtävä. Myös rakenteiden monimutkaisuus 

voi tehdä käsinlaskennasta mahdotonta varsinkin kuorirakenteiden kohdalla. Kuitenkin 

pelkällä FEM-ohjelmalla laskeminen saattaa aiheuttaa sen, että ongelmaan ei syvennytä 

riittävällä huolella. Tämän takia käsinlaskentaa ja FEM-laskentaa ei pidä täysin erottaa 

toisistaan.  

 

Seinämäisten teräsbetonipalkkien käsinlaskennan ehkä paras menetelmä on Strut- and -

Tie menetelmä. Tosin siihenkin malliin liittyy omat ongelmansa, jotka mm. aukollisen 
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seinämäisen palkin mitoituksessa kävivät hyvin ilmi. Oikean ristikoinnin löytäminen vai-

keammissa geometrioissa vaatii kokemusta ja taitoa. STM-mallin kehittämisen taustalle 

vaaditaan tietoa rasitusten kulkureiteistä, joiden selvittämiseen elementtimenetelmään 

perustuvat ohjelmistot ovat hyviä. Nykyisin jokaisessa yrityksessä on käytössä jokin ele-

menttimenetelmään perustuva ohjelmisto, joten tämä ei ole ongelma. 

 

Selkeä johtopäätös tässä tutkielmassa on, että seinämäisten teräsbetonipalkkien suora mi-

toitus RFEM-ohjelmaa käyttäen on mahdollista. Tähän liittyy kuitenkin riskejä, jotka pi-

tää tiedostaa, luottaminen tulosten oikeellisuuteen voi olla vaarallista. Terästen ankku-

rointipituuteen elementtiohjelmistot eivät vielä ota kantaa, joten se täytyy laskea käsin. 

Teräsmäärä ja betonin puristuskestävyyslaskelmat tulevat RFEM-ohjelmasta oikein las-

kettuina, jos mallin oletukset ja laskentamenetelmät ovat oikeita. Elementtimenetelmän 

antamat teräsmäärät seinämäisillä palkeilla ovat yleensä luotettavalla puolella, koska li-

neaarinen teoria vähättelee sisäisen momenttivarren pituutta. Tämä työ vahvistaa sitä kä-

sitystä, että FEM-ohjelma on hyvä, mutta vaarallinen lisä rakennesuunnittelijan työkalu-

pakkiin. Vanhoja käsinlaskentamenetelmiä ei voida, eikä pidä ainakaan vielä heittää his-

torian romukoppaan. 
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Liite 1. RFEM-ohjelmiston täydentäviä kuvia 
 
 

 
Kuva 1. RFEM:n ratkaisee tarvittavan voiman, millä tuki painuu alaspäin ja lisää tähän 

ulkoisista kuormituksista tulevat voimat (voimien etumerkeistä johtuen se voi olla myös 

vähentämistä). 

 

 

 
Kuva 2. Reissner-Mindlin laatta b x b x t = 1 m x 1 m x 20 mm eli suhde 1:50 (erittäin 

ohut laatta). Taipuma 0,57 mm on sama kuin käytettäessä Reissner-Mindlin laattaa sa-

moilla dimensioilla.  

 



2 

 

 
Kuva 3. Kirchhoff-Love mx momentit samalla laatalla. Huom. mx (myös my) rasitukset 

ovat erilaiset nurkissa kuin Reissner-Mindlin laatalla (seuraava kuva) 

 

 

 
Kuva 4. Mx Reissner-Mindlin laatalla. Jännitys keskellä on sama kuin Kirchhoff-Love 

laatalla. Huomaa nurkat pyrkivät nousemaan ylöspäin hiukan vähemmän kuin Reissner-

Mindlin laatalla. 
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Kuva 5. Kun suunnittelee seinämäisiä palkkeja, on syytä valita ylempi valinta. Muuten 

RFEM voi antaa puristus-puristus kohdissa ilmoituksen ”failure of the compression 

strut” turhaan. 

 
 
 

  
Kuva 6. Singulaaripisteet tukipisteestä lähtevän jäykän kappaleen päissä eri kokoisilla 

elementeillä. 
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Kuva 7. Deformaatiovertailua liukutuet vastaan 6 metrin pilarit. Kuten jo siirtymistä voi 

päätellä on pilareiden mallintaminen levyinä, ehkä todenmukaisempi malli. 

 

 

 

 
Kuva 8. Tukien mallinnus antaa aivan erilaisia raudoitusmääriä. Ylempänä olevassa 

kuvassa tukien mallintaminen liukuvana antaa huomattavasti todenmukaisemmat 

tulokset, kun taas täysin liikkumattoman tuen puristava voima tiputtaa lisäteräsmäärän 

nollaan. 
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Kuva 9. Kaksiaukkoisen seinämäisen palkin nx jakauma kentässä lähellä jännevälin 

keskipistettä. 

 
 
 

 
Kuva 10. BY204 jatkuvan seinämäisen palkin esimerkkiraudoitus. 
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Kuva 11. Jatkuvan seinämäisen palkin stabiliteetti, alareunan vetovoimat tasapainotta-

vat nurjahdusta kentässä sekä puristusvoimat ovat suurimmillaan tukien lähellä. 

 

 

 

 
Kuva 12. Ainoastaan 1 kNm pistemomentti, tiheällä verkolla saa tulokset ”rikkoutu-

maan”. Kuvassa nxy jännitykset ja non-smoothing tulosten esitys. 
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Kuva 13. Kun tulosten tasoitus ei ole päällä, hyppyjen (yksi ympyröity punaisella) väliä 

voidaan pitää tulosten tarkkuuden indikaattorina (Bathe K. 2014 s. 8). 

 

 

 

 

 
Kuva 14. RFEM ehdottaa lisäterästä pullomaisten jännitystrajektorien keskialueelle. 

SLS tilat. Yläkuva pystysuuntainen teräs, alakuva vaakasuuntainen teräs. 
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Kuva 15. RFEM. Tukien mallintamisessa pitää olla tarkkana. Nyt jäykkäpalkki on mal-

linnettu 500 mm tasan pilarin yläpuolelle. Tämä aiheuttaa myös yhden yli menevän ele-

mentin virheellisesti osallistuvan tukileveyteen estämällä nurkkasolmun rotaation. Oike-

alla korjattu tilanne, jäykkäpalkki on lopetettu ennen pilarin nurkkaa. 

 

 
Kuva 16. RFEM:iin rakennettu ristikkomalli. 
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Liite 2. Käsinlaskennan tuloksia – RFEM tuloksia 
 

 
Kuva 1. Ankkurointipituuden laskenta, yksiaukkoinen. 
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Kuva 2. Teräsmäärä vastaavat toisiaan RFEM/Käsinlaskenta.  
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Kuva 3. Verkkoraudoituksen laskeminen vinottaisessa täysin muuttuvassa puristusken-

tässä.  
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Kuva 4. Yksiaukkoinen seinämäinen palkki laskettuna ristikkomallina. Punainen puris-

tusta, sininen vetoa. 
 

 

 

 
Kuva 5. Yksiaukkoisen seinämäisen palkin teräsmäärät alapinnassa 0,3 m etäisyydellä.  
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Kuva 6. Yksiaukkoisen palkin betonin puristuskestävyyden mitoitus hiukan pilarin ylä-

puolella. 
 

 

 

 
Kuva 7. Eräs jatkuvan palkin mahdollinen ristikkomalli, sauvavoimat lähellä manuaa-

lista laskentaa. Lisäsauvat oli lisättävä, jotta saatiin aikaan kolmiointi. 
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Kuva 8. Yksiaukkoisen leikkauskestävyyden haarukointia matalapalkin kaavoilla. Las-

kentatulos: kestää. 
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Kuva 9. Jatkuvalla kuormalla saadaan sama vetovoima keskelle (kuva: RFEM). 

 

Kuva 9. Esimerkkirakenne, jossa tuki painuu. Vetovoima keskellä 3365 kN. Jatkuvat vii-

vakuormat. 

 
Kuva 10. Aukon yläpuoliset nx voimat. Yhteensä 1655 kN. Leikkaus alhaalta ylös. 
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Kuva 11. Seinämäisen teräsbetonipalkin alalaita on täysin haljennutta. Leikkauskestä-

vyyttä ei voida laskea (kuva: RFEM). 
 

 

 

 

 
Kuva 12. Aukon yläpuoliset ny voimat. Paljon voimaa kulkeutuu aivan seinän ulkoreu-

naa pitkin. Leikkaus vaakatasossa. 
 

 
Kuva 13. Aukon yläpuoliset nx voimat. Vetävät voimat ylittävät aukonmitan. Leikkaus 

vaakatasossa. 
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Kuva 14. Levyn jäykkyys redusoitu puoleen = 250 mm. Näin saatu vetovoima oviaukon 

alle on 1540 kN. 

 
 

 
Kuva 15. Aukollinen RFEM-malli ehjällä levyllä. Vetovoima aukon alapuolella on 1570 

kN. 
 


