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Tässä diplomityössä kehitettiin menetelmä ja siihen perustuva tietokoneohjelma, jolla 

voidaan mitoittaa tasomaisten teräsbetonipoikkileikkausten ortogonaaliset pääteräkset ja 

leikkaushaat murtorajatilassa. Tasomaisella teräsbetonipoikkileikkauksella tarkoitetaan 

teräsbetonisia pintarakenteita, joita ovat mm. levyt, kuoret ja laatat. Menetelmän ja 

tietokoneohjelman erityisenä vaatimuksena oli pääterästen mitoituksen toimivuus mille 

tahansa mielivaltaiselle normaalivoiman ja taivutusmomentin yhdistelmälle. Tehty 

tietokoneohjelma toimii yhdessä elementtimenetelmäohjelmiston kanssa saaden 

elementtimenetelmän lineaarisesta elastisesta analyysistä mitoitusvoimasuureet. 

Mitoitusmenetelmä perustuu hyvin tunnettuun ja yleisesti käytettyyn teräsbetonisen 

poikkileikkauksen voimatasapainomitoitukseen ja se ottaa huomioon 

Rakennusmääräyskokoelma B4:n asettamat vaatimukset rakenteen mitoituksessa. 

Laskentamenetelmä ja –ohjelma ei ota huomioon rakenteen mahdollisia 

stabiiliusongelmia, ns. 2. kertaluvun vaikutuksia. Näin ollen ohuiden, mahdollisesti 

nurjahtavien tasomaisten rakenteiden mitoitukseen menetelmä ei sovellu. 

Ensimmäiseksi tässä työssä käsitellään mitoitusvoimasuureiden saaminen 

elementtimenetelmästä. Tämän jälkeen käydään pintapuolisesti läpi vaihtoehtoisia 

tasomaisten teräsbetonipoikkileikkausten murtorajatilan mitoitusmenetelmiä, selvittäen 

niiden hyötyjä ja haittoja. Vaihtoehtoisten mitoitusmenetelmien esittelyn jälkeen 

käsitellään työn teoreettisena pohjana käytetty mitoitusmenetelmä ja sen 

jatkojalostaminen yleispäteväksi mitoitusproseduuriksi. Varsinaisen teoriaosan jälkeen 



 

 

esitellään työn tuloksena syntynyttä tietokoneohjelmaa, sen rakennetta ja toimintaa. 

Aivan lopuksi käsitellään kahta tietokoneohjelmalla laskettua esimerkkitapausta. Toinen 

esimerkkitapauksista on niin kutsuttu verifikaatioesimerkki, pienimuotoinen 

kehärakenne. Verifikaatioesimerkin tarkoituksena on todentaa, että laskentaohjelma 

toimii oikein. Toinen esimerkkitapauksista on suuri, todellinen käytännön tilanteissa 

esiintyvä rakenne. Tällä esimerkkitapauksella on tarkoitus havainnollistaa 

laskentaohjelman kykyä selviytyä suurista todellisista rakennemalleista. 
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ABSTRACT 

Automated ultimate limit state design of planar reinforced concrete cross-sections 

Lauri Jaamala 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2014, 105 p. + 4 p. appendixes 

Supervisors: Professor D.Sc. (Tech.) Mikko Malaska, Pentti Varpasuo D.Sc. (Tech.) 

and Raimo Hannila L.Sc. (Tech.) 

 

The aim of this study was to develop a method in a form of a computer program, which 

can size the orthogonal main bars and stirrups of flat reinforced concrete cross-sections 

(plates, shells, slabs) in the ultimate limit state. The main requirement of the program 

was the functionality of the dimensioning of the main bars for any arbitrary combination 

of normal force and bending moment. The calculation program works in conjunction 

with finite element software and obtains design forces from the linear elastic finite 

element analysis. The design method is based on the well-known and commonly used 

force equilibrium equations of the reinforced concrete cross-section, and it takes into 

account Finnish building code B4 requirements for the structural design. The method 

can be modified so that it takes into account of the relevant design of Eurocodes. The 

method of calculation and the program do not take into account the stability problems of 

the structures that are the so-called second order effects. In consequence, the method is 

not suitable for thin surface structures that may buckle. This thesis presents the design 

process step by step. Firstly it is presented how the design forces from the finite element 

method are obtained. Secondly, the alternative design methods of the ultimate limit state 

of reinforced surface structures are briefly discussed by their advantages and 

disadvantages. The following chapter number 3 represents the method of this study, the 

NastPost method. The theoretical basis used in the NastPost method and its further 



 

 

processing for all-encompassing procedure is explained. After the actual theory part of 

NastPost method the thesis describes the structure and function of the resulting 

computer program. At the end, the thesis represents two test cases calculated by 

NastPost. The first test case is a so-called verification example, small-scale frame 

structure. The purpose of the case is to verify that the computing program is functioning 

correctly. The other test case is a large model appearing in actual practical design 

situations. In this case, the aim is to illustrate the program's ability to cope with the large 

actual models. 
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1 JOHDANTO 

Teräsbetoni materiaalina on yksi käytetyimmistä rakennusmateriaaleista maailmalla. 

Teräsbetonirakenteiden yleiset mitoitusperusteet on tunnettu kauan. Viime 

vuosikymmenien aikana tapahtunut suuri kehitys tietokoneissa on muuttanut 

teräsbetonirakenteiden mitoitusmenettelyt käsin laskemisesta tietokoneavusteiseksi 

mitoittamiseksi. Nykyään on olemassa monia ohjelmistoja, joilla teräsbetonirakenteita 

voidaan mitoittaa murtorajatilassa. Kyseisillä ohjelmistoilla on kuitenkin omat 

puutteensa. Esimerkiksi epälineaariseen elementtimenetelmään perustuvat analyysit 

ovat raudoitteiden laskemisessa kyllä tarkkoja, mutta vielä nykyisilläkin 

konekapasiteeteilla liian hitaita ja vaativia, kun on kyse suurista, satoja tuhansia 

elementtejä ja miljoonia vapausasteita sisältävistä todellisista rakennemalleista. Tämän 

päivän työtehokkuusvaatimuksiin ei istu ajatus, että rakennemallin mitoitus vie päiviä 

yrityksen mahdollisesti ainoalta huipputietokoneelta. Rakenteen epälineaarinen 

analysointi on omiaan,  kun halutaan tietää erityisen hyvin suhteellisen pienen 

rakennemallin tarkka käyttäytyminen, mutta suurten rakennemallien yleiseen 

mitoittamiseen siitä ei ainakaan vielä ole. Mikäli elementtimenetelmää siis käytetään 

osana mitoitusprosessia, tulisi menetelmän perustua lineaariseen analyysiin 

laskentanopeuden säilyttämiseksi. Monissa elementtimenetelmäohjelmistoissa on 

olemassa erillisiä elementtejä teräsbetonirakenteiden analysoimista varten. 

Ohjelmistoilla voidaan esimerkiksi mitoittaa teräsbetonisia palkkeja, laattoja tai 

pilareita. Rakennemallin kokoaminen tällaisista pienen osa–alueen elementeistä 

suuressa mallissa on erittäin työlästä. Moniin kaupallisiin laskentaohjelmiin on lisäksi 

sisällytetty ominaisuuksia mallintamiseen tarkoitetuista CAD–ohjelmistoista. Nämä 

ominaisuudet lisäävät ohjelman käytettävyyttä rakennemallin tekemisessä, mutta 

haittapuolena näillä lisäominaisuuksilla on ylimääräisen konekapasiteetin tarve. Kun 

käsitellään elementtimenetelmällä rakennemalleja, joissa vapausasteiden lukumäärä on 

miljoonia, tarvitaan kaikki mahdolliset tietokoneen resurssit käyttöön. Laskentamallin 

käsittelyä ja elementtimenetelmäanalyysiä ei kannata hidastaa yhdistämällä CAD-

ohjelmistoa laskentaohjelmiston kanssa. 
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Ydinvoima-alaan liittyvien rakenteiden suunnittelutehtävissä käsitellään erittäin suuria, 

monimutkaisia ja vaativia rakennemalleja, kuten altaita, suojakuoria, massiivisia 

säteilysuojia jne… Rakenteet saattavat olla geometrialtaan monimutkaisia 

paikallavalurakenteita. Mallin geometrinen monimutkaisuus aiheuttaa 

elementtimenetelmässä tarpeen tiheälle elementtiverkolle. Tiheällä elementtiverkolla 

elementtien ja vapausasteiden lukumäärä on suuri. Puhuttaessa siis erittäin suuresta 

rakennemallista, ei yksinomaan tarkoiteta rakennemallin luonnollista kokoa, vaan 

yleisesti rakennemallin suuruutta elementtien lukumäärän tasolla. Rakennemallien 

vaativuus ydinvoimaloiden rakenteiden suunnittelussa aiheutuu ominaiskuormien 

moninaisesta kirjosta. Siinä missä tavanomainen rakenne mitoitetaan perus-

ominaiskuormille (omapaino, hyötykuorma, lumikuorma, tuulikuorma, maanpaine), 

esiintyy ydinvoima-alan rakenteissa näiden ominaiskuormien lisäksi mm. 

maanjäristyskuormia, termisiä kuormia  ja monimutkaisia painekuormia (hydrostaattista 

painetta, ylipainetta, alipainetta). Ominaiskuormitusten lukumäärän kasvaessa myös 

erilaisten kuormitusyhdistelyiden lukumäärä kasvaa helposti useisiin kymmeniin. Tässä 

työssä ”erittäin suurella ja vaativalla” rakennemallilla tarkoitetaan laskentamallia, jonka 

vapausasteiden lukumäärä on miljoonaluokkaa, erilaisten kuormitusyhdistelyiden 

lukumäärä kymmenissä ja mukana on mahdollisesti vielä dynaamisia 

maanjäristyskuormituksia. Mitoitusohjelmistoja joilla kyetään käsittelemään näitä 

erittäin suuria ja vaativia malleja ja joissa olisi lisäksi toimiva teräsbetonirakenteiden 

mitoitusjärjestelmä, ei kirjoittajan tiedossa ole. 

Työn tarkoituksena on kehittää mitoitusmenetelmä, jolla kyetään mitoittamaan suuria ja 

vaativia ydinvoimateollisuuden tasomaisia teräsbetonisia pintarakenteita. 

Tasomaisuudella tarkoitetaan teräsbetonipoikkileikkauksen geometriaa. 

Poikkileikkauksen tulee olla suorakaide. Muita poikkileikkausgeometrioita, esimerkiksi 

T-poikkileikkausta, ei työssä tarkastella. Työssä esitetty menetelmä on kuitenkin 

sovellettavissa myös muihin poikkileikkausgeometrioihin. 
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Mitoituksen vaatimukset on määritetty seuraavasti: 

- Mitoituksen tulee tapahtua Rakennusmääräyskokoelma B4:n vaatimusten 

mukaisesti. Tarvittaessa menetelmä täytyy kyetä muuttamaan Eurocode 2:n 

vaatimusten mukaiseksi. 

- Mitoitus tulee kyetä tekemään tehokkaasti myös suurille ja vaativille rakenteille. 

- Menetelmän tulee mitoittaa ortogonaaliset pääteräkset sekä leikkaushaat 

tasomaiselle teräsbetonipoikkileikkaukselle. 

- Mitoituksen tulee toimia mille tahansa mielivaltaiselle poikkileikkauksen 

kuormitukselle. 

- Rakenteiden mahdollisia 2. kertaluvun stabiiliusongelmia ei oteta huomioon. 

Monet analysoitavat ydinvoimaloiden rakenteet ovat tasomaisia paikallavalurakenteita 

(kuoret, laatat). Tämän takia työssä on rajoituttu käsittelemään näitä tasomaisia 

teräsbetonipoikkileikkauksia. Menetelmän tulee mitoittaa poikkileikkaukseen 

kohtisuorissa suunnissa toisiaan vastaan olevat pääteräkset sekä tarvittavat leikkaushaat. 

Yksityiskohtaisia detaljiraudoituksia erinäisissä epäjatkuvuuskohdissa, kuten 

aukotuksien reunoilla tai pilarilaattojen lävistysraudoituksia ei menetelmän tarvitse ottaa 

huomioon. Myös rakenteiden stabiiliusongelmien huomioon ottaminen on rajattu työstä 

pois. Vaikka stabiiliusongelmat eivät teräsbetonirakenteilla ole yhtä merkittäviä kuin 

pelkillä teräsrakenteilla, tulee dominoivien normaalivoimien vaikutusten alaisena 

olevien hoikkien teräsbetonirakenteiden mahdolliset toisen kertaluvun vaikutukset ottaa 

huomioon muilla menetelmillä. Vaatimuksena on mitoituksen toimivuus mille tahansa 

mielivaltaiselle poikkileikkauksen kuormitukselle. Luvussa 3 esitetään yleisesti tiedossa 

olevia vaihtoehtoisia mitoitusmenetelmiä. Monet näistä mitoitusmenetelmistä 

perustuvat oletukseen, että puristuksen poikkileikkauksessa ottaa vastaan yksinomaan 

betoni. Tällaiset menetelmät eivät kykene ottamaan huomioon puristusterästen 

vaikutusta. Kun puristusvoimat kasvavat ja betonin kapasiteetti puristaville voimille 

ylitetään, ei mitoitusmenetelmä toimi. Tässä työssä on omaksuttu periaate, että mitoitus 

kyetään suorittamaan mille tahansa normaalivoiman ja taivutusmomentin yhdistelmälle. 
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Keinoja, joilla suurien ja vaativien rakennemallien mitoittaminen tehokkaasti onnistuu, 

ei ole useitakaan. On lähes itsestäänselvyys käyttää mitoituksessa hyödyksi 

elementtimenetelmää. Elementtimenetelmän käyttämisen tulee perustua lineaariseen 

analyysiin laskentatehon säilyttämiseksi. Vakiintunut tapa on mitoittaa rakenteet 

voimasuureille, jotka saadaan elementtimenetelmän lineaarisesta kimmoisesta 

analyysistä. Tällainen menettely on yleisesti hyväksytty monissa kansallisissa 

mitoitusohjeissa, mukaan lukien Eurokoodi 2 (SFS-EN 1992-1-1 5.1.1, 5.4). 

Rakennusmääräyskokoelma B4 toteaa kimmoteorian olevan hyväksytty tapa 

voimasuureiden laskemiseksi, mutta ei ota kantaa elementtimenetelmän käyttämiseen 

(RakMKB4 2005 2.1.7.1). Suurien ja vaativien ongelmien ratkaisemiseksi ongelmat on 

edullista pilkkoa pieniksi osaongelmiksi, jotka on helpompi ratkaista. Tällaista 

menettelyä kannattaa käyttää myös teräsbetonirakenteiden mitoitusprosessissa. 

Teräsbetonirakenteiden mitoittaminen tietokoneavusteisena sisältää mm. rakennemallin 

tekemisen, laskentamallin tekemisen (elementtimallin verkotus, kuormitukset, tuennat), 

elementtimenetelmäanalyysin ja raudoituksien laskennan sekä tuloksien tarkastelun. On 

selvää, että kaikki nuo ominaisuudet yhteen ohjelmaan sisällytettynä monimutkaistavat 

ohjelmaa ja tekevät ohjelmasta raskaan. Mitoitusprosessi voidaan helposti pilkkoa 

pieniksi palasiksi, ja antaa nämä osaongelmat juuri tiettyihin tarkoituksiin tehtyjen 

ohjelmien ratkaistaviksi. Mitoitusprosessi pilkotaan seuraavanlaisiin osatehtäviin: 

 

1. Rakennemallin tekeminen. 

2. Elementtimenetelmämallin tekeminen. 

3. Elementtimenetelmän lineaarinen kimmoinen rakenneanalyysi. 

4. Lineaarisesta kimmoisesta analyysistä saatujen voimasuureiden jälkikäsittely ja 

raudoitemäärien laskenta. 

5. Tuloksien tarkastelu. 
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Fortum Power and Heat Oy:n Technical Support–yksikössä, johon tämä työ tehdään, on 

olemassa välineet kaikkien muiden osatehtävien ratkaisemiseksi paitsi osatehtävän 

numero 4. Rakennemallien tekemiseen Fortumilla on vakiintunut käytäntö mallintaa 

rakenteet MicroStation V8i mallinnusohjelmalla. MicroStationista rakenteen geometria 

siirretään parasolid-tiedostomuodossa MSC Patran-ohjelmalle (MacNeal-Schwendler 

Corporation Patran). MSC Patranissa rakenteen geometriasta tehdään 

elementtimenetelmän laskentamalli. Patran-ohjelmassa on mahdollisuus 

pienimuotoiseen geometrian muokkaukseen, mutta pääasiallisesti kaikki CAD-ohjelman 

toiminnot puuttuvat siitä. Patranilla on tarkoitus verkottaa rakenne, määrittää 

materiaaliominaisuudet, antaa kuormitukset ja määrittää rakenteen tuennat. Kun 

laskentamalli on Patranilla tehty, analysoidaan rakenne MSC Nastran-ohjelmalla 

(MacNeal-Schwendler Corporation, NASA Structural Analysis). Nastranista saadaan 

lopulta mitoitusvoimasuureet, joille teräsbetonirakenne mitoitetaan. Tälle neljännelle 

osatehtävälle Fortumilla ei ole työkalua. Tässä diplomityössä esitellään tämän työkalun 

kehittäminen. Työkalu nimettiin Fortumilla ohjelmaksi nimeltä NastPost (Nastran 

Posting). Kun Nastranilta saadut voimasuureet on jälkikäsitelty NastPostilla ja vaaditut 

raudoitemäärät on laskettu, siirretään raudoitetiedot Patran-ohjelmaan. Patran-

ohjelmassa raudoitemääristä voidaan piirtää elementtikohtaisia raudoitemäärien 

värikarttoja. Näistä raudoitteiden värikartoista suunnittelija voi jatkaa rakenteen 

suunnittelua mm. piirustuksien laatimisella. Tällainen edellä mainittu ison ongelman 

osatehtäviin jakaminen ja osatehtävien ratkaiseminen täsmätyökaluilla mahdollistaa 

suurien ja vaativienkin teräsbetonirakenteiden mitoituksen tehokkaasti. 
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2 MITOITUKSEN LÄHTÖTIEDOT 

Kun teräsbetonirakenteiden raudoituksia mitoitetaan, on betonirakenteiden ulkomitat 

tiedossa. Nämä rakenteiden ulkomitat suunnittelija on valinnut kokemuksen tuomalla 

rutiinilla sopiviksi huomioiden mm. kuormitukselliset ja arkkitehtoniset käytännön 

asiat. Mitoitettavista rakenteista tiedetään kaikki muu paitsi niihin sijoitettavat 

raudoitemäärät. Suojabetonipaksuudet suunnittelija saa normeista ja 

suojabetonipaksuuksien ollessa tiedossa, tiedetään myös terästen sijainti 

betonipoikkileikkauksessa. Raudoitesuunnat suunnittelija valitsee niinikään 

kokemuksella, pyrkien laittamaan pääteräkset pääjännitysten mukaisiin 

ortogonaalisuuntiin. 

 

2.1 Teräsbetonipoikkileikkauksen lähtötiedot 

Kuvassa 1 ja taulukossa 1 on esitetty teräsbetonipoikkileikkauksen mitoitukseen 

liittyvät geometriset tiedot. Geometristen lähtötietojen lisäksi suunnittelijan tulee tietää 

materiaalien lujuustiedot, jotka esitetään kappaleessa 2.1.2. 

 

2.1.1 Geometriset lähtötiedot 

Taulukko 1. Geometriset lähtötiedot 

MUUTTUJA SELITE YKSIKKÖ 
h Poikkileikkauksen korkeus m 
b Poikkileikkauksen leveys m 
d Alapinnan terästen etäisyys yläreunasta m 
dc Yläpinnan terästen etäisyys yläreunasta m 

αMBar Pääterästen 1. raudoitesuunnan kulma rad 
βMBar Pääterästen 2. raudoitesuunnan kulma rad 
θStirrX Hakaterästen ja elementin pituusakselin x välinen 

kulma 
( )o 

θStirrY Hakaterästen ja elementin pituusakselin y välinen 
kulma 

( )o 
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Kuva 1. Teräsbetonipoikkileikkauksen geometriset määritykset 

 

Tässä työssä käytetään erilaisia termejä raudoituksista riippuen niiden sijainnista ja 

ominaisuuksista teräsbetonipoikkileikkauksessa. Työssä puhutaan ala- ja yläpinnan 

teräksistä sekä veto- ja puristusteräksistä. Yläpinnan teräkset tarkoittavat teräksiä, jotka 

sijaitsevat poikkileikkauksen yläpinnan puolella, ns. ”yläpinnalla”. Alapinnan teräkset 

tarkoittavat teräksiä, jotka sijaitsevat poikkileikkauksen alapinnalla. Puristusteräkset 

tarkoittavat teräksiä, jotka kykenevät ottamaan puristusvoimia vastaan. Yläpinnan 

teräkset mielletään usein puristusteräksiksi. Työssä kuitenkin käsitellään menetelmiä, 

jotka mitoittavat yläpinnan teräksiä, mutta teräkset eivät ota puristusvoimia vastaan. 

Yläpinnan teräkset ovat siis yläpinnalla, mutta eivät välttämättä kykene 

laskentamenetelmällisistä syistä puristusvoimien vastaanottamiseen. Tässä työssä 

puristusteräksistä puhuttaessa teräkset kykenevät ottamaan vastaan sekä puristus- että 

vetovoimia, ja ne sijaitsevat aina poikkileikkauksen yläpinnalla. Vetoteräksistä 

puhuttaessa tarkoitetaan teräksiä jotka kykenevät ottamaan vetoa ja puristusta ja 

sijaitsevat aina elementin/ poikkileikkauksen alapinnan puolella. Vetoterästen Ast ja 

puristusterästen Asc periaatteellinen sijainti esitetään kuvassa 1. Elementin ylä- ja 

alapinnat, sekä mitoitusvoimien merkkisäännöt on määritelty kohdissa 2.2.1 ja 2.2.2. On 

tilanteita, jolloin poikkileikkaus on kauttaaltaan puristettu tai vetorasitettu. Tällöin 

vetoteräksillä tarkoitetaan kauttaaltaan vetorasitetussa tapauksessa poikkileikkauksen 

ylä- ja alapinnan teräksistä enemmän vedettyjä teräksiä ja kauttaaltaan puristetussa 
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tapauksessa poikkileikkauksen vähemmän puristettuja teräksiä. Vastaavasti 

puristusteräksillä tarkoitetaan kauttaaltaan vetorasitetussa tapauksessa vähemmän 

vedettyjä teräksiä ja puristetussa tapauksessa enemmän puristettuja teräksiä. Kohdassa 

2.2.2 esitetyn voimien merkkisäännön mukaisesti negatiivinen momentti (Mx tai My) 

aiheuttaa vetoa elementin yläpintaan. Negatiivisen momentin vaikuttaessa vetoteräkset 

tulisivatkin elementin yläpinnalle eikä edellä kuvattu veto- ja puristusteräksien 

määrittely olisi voimassa. Jotta tällaista tilannetta ei pääse syntymään,  negatiivisen 

momentin vaikuttaessa poikkileikkauksessa vaihdetaan yläpinta ja alapinta  keskenään. 

Tarkastelukoordinaatisto käännetään ympäri. Tämän lisäksi momentin merkki 

vaihdetaan negatiivisesta positiiviseksi. Tällöin symmetrian nojalla lasketut alapinnan 

teräkset vastaavat lopulta yläpinnan teräksiä ja lasketut yläpinnan teräkset vastaavat 

alapinnan teräksiä. Pintojen kääntäminen negatiivisen momentin vaikuttaessa on tehty 

numeerisista syistä. Tietokoneohjelma saadaan tehokkaammaksi, kun sen ei tarvitse 

huomioida monia erilaisia voimien  merkkisääntöjä. Kääntämällä pinnat ja 

käsittelemällä vain positiivista momenttia raudoitemäärien ratkaisija on numeriikan 

kannalta paremmin toteutettavissa. 

Pääterästen 1. raudoitesuunnan kulma αMBar on oletuksena elementin paikallisen 

koordinaatiston x-akselin suuntainen (kuva 2). Raudoitesuunnaksi voidaan kuitenkin 

valita mikä tahansa mielivaltainen suunta elementin keskipinnan tasossa. Mikäli 

raudoitesuuntana käytetään jotakin muuta suuntaa kuin elementin paikallisen 

koordinaatiston, muunnetaan mitoitusvoimasuureet kohdan 2.2.3 mukaisesti 

vaikuttamaan määritetyille raudoitesuunnille. Pääterästen 2. raudoitesuunnan kulma 

βMBar määräytyy 1. raudoitesuunnan perusteella. Mitoitus suoritetaan ortogonaaliselle 

raudoitukselle, jolloin 2. raudoitesuunta on kohtisuorassa suunnassa 1. raudoitesuuntaa 

vastaan, mikäli raudoitesuunta 1 on määritetty. Mikäli 1. raudoitesuuntaa ei erikseen 

määritetä, on 2. raudoitesuunta elementin paikallisen koordinaatiston y-akselin 

suuntainen. 
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Kuva 2. Elementin raudoitekoordinaatiston kulman määritys. 

 

Leikkausraudoituksen hakoja mitoitettaessa normit sallivat hakojen ja rakenteen 

pituusakselin välisen kulman θStirr olevan minimissään 45 astetta (RakMkB4 2.2.2.3). 

Tämä kulma voidaan määrittää laskennassa vapaa-valintaisesti sallituissa rajoissa. 

Oletusarvoisesti kulmana pidetään pystysuoraa 90 asteen kulmaa, mikäli kulmaa ei 

erikseen määritetä. 

 

2.1.2 Materiaaliset lähtötiedot 

Taulukko 2. Materiaaliset lähtötiedot 

MUUTTUJA SELITE YKSIKKÖ 
fck Betonin ominaispuristuslujuus Pa 
fctk Betonin ominaisvetolujuus Pa 
fyk Betoniteräksen ominaislujuus Pa 
ρc Betonin tiheys kg ⁄ m3 
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Mitoitusohjelma NastPost laskee annetuista karakteristisista lujuusarvoista (taulukko 2) 

laskentalujuudet betoni- ja teräsmateriaaleille Rakennusmääräyskokoelma B4:n kohtien 

2.1.5 ja 2.1.6 mukaisesti. Rakennusmääräyskokoelman olettamat materiaalimallit on 

esitettynä jännitys- muodonmuutoskuvissa 3 ja 4. Betoniteräksen kimmomoduulin Es 

Rakennusmääräyskokoelma määrittää vakioksi arvolla 200·109 Pa (RakMKB4 2.18). 

 

 

Kuva 3. Rakennusmääräyskokoelman B4 mukainen betonin jännitys- 
muodonmuutoskuvio.(RakMKB4, 2.1.5.2) 

 

  



 

 

23

Kuvassa 3 esiintyvät muuttujat ovat: 

εc = Betonin puristuma 

εcu = Betonin murtopuristuma 

σc = Betonissa vaikuttava puristusjännitys 

fck = Betonin ominaispuristuslujuus 

fcd = Betonin puristuslujuuden laskenta-arvo 

fctk = Betonin ominaisvetolujuus 

fctd = Betonin vetolujuuden laskenta-arvo 

Ec = Betonin kimmomoduli 

 

Kuvasta 3 ilmenee Rakennusmääräyskokoelman B4 sallimat muodonmuutokset 

betonissa. Voimassa on teräsbetonirakenteen taivutusmitoituksen oletus, että betoni ei 

ota vastaan vetoa. Murtopuristuman εcu arvo määritetään kaavalla (RakMKB4 2.24): 

εcu = 2 ‰ ≤ (1.1 + ρc  ⁄ 1000) ≤ 3.5 ‰    (1) 

 missä: ρc = Betonin tiheys [kg/m3]. 

 

Rakennusmääräyskokoelma B4 sallii maksimissaan murtopuristuman suuruisen betonin 

puristuman poikkileikkauksen reunalla. Lisäksi RakMKB4 rajoittaa betonin 

maksimipuristuman εc poikkileikkauksen painopisteessä arvoon (RakMKB4 2.23): 

εc = (0.50 + ρc  ⁄ 1600) ≤ 2 ‰.   (2) 

 

Edellä esitetyt kaksi muodonmuutosrajoitusta murtopuristumalle poikkileikkauksen 

reunalla ja puristumalle poikkileikkauksen painopisteessä määrittävät pääterästen 

mitoituksen muodonmuutoskuvion betonin osalta. Asiaa käsitellään tarkemmin 

laskentateorian yhteydessä kohdassa 4.2.3. 
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Kuva 4. Rakennusmääräyskokoelman B4 mukainen betoniteräksen jännitys- 
muodonmuutoskuvio.(RakMKB4, 2.1.6.2) 

 

Kuvassa 4 esiintyvät muuttujat ovat: 

εs = Teräksen venymä 

εsc = Teräksen puristuma 

σs = Teräksessä vaikuttava vetojännitys 

σsc = Teräksessä vaikuttava puristusjännitys 

εu = Teräksen murtovenymä ja –puristuma 

εyd = εy = Teräksen myötövenymä ja -puristuma 

fyk = Teräksen ominaislujuus 

fyd = Teräksen laskentalujuus 

Es = Teräksen kimmomoduuli 
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Kuvasta 4 ilmenee Rakennusmääräyskokoelman B4 olettama betoniteräksen ideaali 

kimmo-plastinen materiaalimalli ja sen sallimat muodonmuutokset. RakMKB4 rajoittaa 

terästen maksimivenymän ja –puristuman 10:een promilleen. Betoniteräksen puristuma 

ei koskaan saavuta 10:tä promillea sillä betonin puristumarajat rajoittavat puristuman 

paljon alhaisemmaksi. Vetopuolella kyetään kuitenkin hyödyntämään sallittu 10 

promillea. 

Rakennusmääräyskokoelma B4 vaikuttaa pääterästen mitoitusrutiinin laskentateoriaan 

ainoastaan antamalla sallitut muodonmuutokset sekä laskentalujuuksien ja betonin 

kimmokertoimen kaavat materiaaleille. Koska RakMKB4 ei muulla tavoin puutu 

mitoitusrutiiniin, on mitoitus tarvittaessa helppo muuntaa ottamaan huomioon 

Eurokoodi 2:n vaatimukset muuttamalla sallitut muodonmuutokset ja laskentalujuudet 

vastaamaan Eurokoodi 2:a. Sallittujen muodonmuutoksien huomioimista käsitellään 

kattavammin laskentateorian yhteydessä kohdassa 4.2.3. 

 

2.2 Mitoitusvoimasuureet elementtimenetelmästä 

Teräsbetonipoikkileikkauksen mitoitusvoimasuureet saadaan elementtimenetelmän 

lineaarisesta elastisesta analyysistä isotrooppisilla materiaaliominaisuuksilla. Tämä 

menettelytapa on yleisesti hyväksytty mm. Eurokoodi 2:ssa (SFS-EN 1992-1-1 5.1.1, 

5.4). RakMKB4 ei ota kantaa elementtimenetelmän käyttöön mutta hyväksyy 

kimmoteorian mitoitusvoimien laskemisen perustaksi (RakMKB4 2.1.7.6). NastPost 

mitoitusohjelma tehdään jälkikäsittelijäksi MSC Nastran elementtimenetelmä-

ohjelmalle. Myös muutamat muut laadukkaat kaupalliset elementtimenetelmä-

ohjelmistot (Abaqus, Ansys yms…) tulisivat kyseeseen mitoitusvoimasuureiden 

laskemiseksi. Työhön valittiin kuitenkin käytettäväksi MSC Nastran sen erityisen hyvän 

nelinurkkaisen kuorielementin ja yleisen suorituskyvyn takia. NastPost mitoitusohjelma 

saa mitoitusvoimasuureet MSC Nastranista punch-tiedoston (.pch) kautta. 

Mitoitusvoimasuureet lasketaan Nastranissa ominaiskuormitustapauksittain. 

Ominaiskuormitustapausten mitoitusvoimasuureet yhdistellään NastPostissa 

varmuuskertoimilla kuormitusyhdistelyiksi. Tällä menettelyllä säästetään koneaikaa kun 
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jokaiselle eri kuormitusyhdistelylle ei tarvitse suorittaa uutta 

elementtimenetelmäanalyysiä, eikä NastPostin tarvitse erikseen lukea 

mitoitusvoimasuureita jokaiselle eri kuormitusyhdistelylle. MSC Nastranin tiedostojen 

lukeminen ja tietojen alustaminen NastPostissa on tehty erilliseksi moduuliksi. 

Mitoitusohjelma on tarvittaessa helppo laajentaa lukemaan myös esimerkiksi 

Abaquksen voimasuuretiedostoa tekemällä erillinen Abaquksen tiedostojen luku- ja 

alustusmoduuli. 

 

2.2.1 Käytettävät elementit 

Mitoitusohjelma NastPost:n tehtävänä on mitoittaa ydinvoimateollisuuden tasomaisia 

teräsbetonirakenteita. Tasomaisen geometrian takia voimasuureet on luonnollista laskea 

elementtimenetelmän kuorielementillä. Kuorielementtien käyttämisellä saavutetaan 

kohtuullisen tarkkoja tuloksia kohtalaisen pienilläkin vapausasteiden lukumäärillä. 

MacNeal (1994: 163) on havainnollistanut, kuinka korkeamman asteen elementin 

tietokonelaskenta-aika suhteessa matala-asteiseen elementtiin (mm. jäykkyysmatriisin 

muodostamisessa) räjähdysmäisesti kasvaa elementtien lukumäärän kasvaessa. 

Käytettävän elementin on siis hyvä olla matala-asteinen. Vapausasteiden vähyys ja 

tuloksien riittävä tarkkuus kohtaavat erinomaisesti MSC Nastranin matala-asteisessa 

nelinurkkaisessa kuorielementissä Quad4:ssä (kuva 5). Elementin etuna on nimenomaan 

sen taloudellisuus suhteessa tarkkuuteen. Quad4 on jalostunut pitkän kehitystyön 

tuloksena sen esiasteista. Elementtiä ja sen esiasteiden eri ominaisuuksia on testattu 

useilla eri koetintesteillä. Elementin ”isä” Richard MacNeal esittelee elementille 

suoritettuja tunnettuja koetintestejä kuten ”Straight cantilever beam”," ”Scordelis-Lo 

roof”, ”Spherical shell problem” lähteissä MacNeal (1987,1989a, 1998). Kirjassaan 

”Finite elements: Their design and performance” (1994: 444) MacNeal vertailee MSC 

Nastranissa olevien eri elementtien tarkkuutta kaarevissa kuorirakenteissa kahdella eri 

koetintestillä (Scordelis-Lo roof, Morleys Hemisphere). Mukana vertailussa on 

solidielementtejä, tasolevyelementtejä (mm. Quad4) ja korkeampiasteisia kaarevia 

kuorielementtejä. Testeissä Quad4 elementti esiintyy edukseen. Se ei häviä 

tarkkuudessa merkittävästi korkeampiasteisille elementeille (kuten Quad8:lle), mutta on 
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silti laskennallisesti tehokas. Joissakin tilanteissa matalampiasteinen Quad4 antaa jopa 

tarkempia tuloksia kuin Quad8. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi 

kalvolukkiutumisessa (eng. membrane locking). Täydellä integroinnilla Quad8 

lukkiutuu Morleyn puolipallo-testissä, kun taas alempiasteinen Quad4 on ilmiölle 

immuuni (MacNeal 1994: 450). Ohjelmistotalo MSC:n internet-sivuilla on konferenssi-

julkaisuja eri vuosien ”MSC World User’s Conference” –tapahtumasta. Quad4 on ollut 

esillä monissa konferensseissa, ja internet-sivuilta löytyy useita artikkeleita, joissa 

elementin ominaisuuksia, sen puutteita ja puutteiden ratkaisutoimenpiteitä käsitellään 

(kts. esim. Hoff 1993, Campbell et al. 1995). Myös useat MSC:n ulkopuoliset tahot ovat 

arvioineet ja testanneet elementin ominaisuuksia, esimerkiksi Kreja (2005) ja Tischler, 

Venkayya (1989). Tischler ja Venkayya vertailevat Cosmic/ Nastranin omaa Quad4 

elementtiä MSC/ Nastranin Quad4 elementtiin. Cosmic/ Nastran on Yhdysvaltojen 

valtiollinen, ei kaupallistettu versio Nastranista. Vuonna 1972 Nastran hajautettiin 

kaupalliseen MSC/ Nastraniin ja valtiolliseen Cosmic/ Nastraniin. Näiden kahden 

Nastranin Quad4 elementtien laskentateoriat eivät olet samoja. Quad4 kehitettiin 

Nastranin hajauttamisen jälkeen ensin MSC/ Nastraniin ja myöhemmin Cosmic/ 

Nastraniin eri ihmisten toimesta. Elementtejä on vertailtu keskenään, ja tulokset ovat 

olleet yhdenmukaisia (Tischler, Venkayya 1989). Edellä on esimerkin vuoksi esitelty 

pintaraapaisu siitä, kuinka MSC Nastranin Quad4 elementtiä on testattu ja vertailtu eri 

tahojen toimesta. Voidaan todeta että MSC Nastranin Quad4 kuorielementti on vuosien 

saatossa käynyt läpi melko kattavan seulan testejä niin ohjelmistotalo MSC:n sisäisiltä 

kuin ulkoisiltakin tahoilta. Quad4:n käyttämiselle löytyy siis perusteet taloudellisuuden 

ja tarkkuuden lisäksi myös luotettavuudesta. 

MSC Nastranin Quad4:stä on julkaistu monia artikkeleita liittyen sen testaukseen, mutta 

vain vähän artikkeleita liittyen itse elementin teoriapohjaan. Onkin selvää, että vuosien 

kehitystyön tuloksena syntyneen elementin teoriapohja, se mitä elementti pitää 

sisällään, on MSC:n yritys-salaisuus. Richard MacNeal on julkaissut vuosien saatossa 

muutamia yksittäisiä artikkeleita liittyen Quad4 elementtiin. Elementin ensiesiintymisen 

yleisölle voidaan ajatella tapahtuneen v. 1978 (MacNeal 1978). Artikkelissa ”Toward a 

defect-free four noded membrane element (MacNeal 1989b)” MacNeal esittelee 

elementin kalvotilan ongelmia ja ratkaisutoimenpiteitä. Lähteissä MacNeal (1982), 

MacNeal et al. (1988) ja MacNeal et al. (1998) on käsitelty Quad4:n jäykkyysmatriisin 
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laskemista, kalvotilan mahdollisia ylimääräisiä porausvapausasteita (eng. drilling 

degrees of freedom) ja elementin tasonormaalin muodostamista. Artikkeleita Quad4:n 

teoriapohjasta on vähän, ja osa artikkeleista on jo huomattavan vanhoja. MSC:n omat 

Nastran manuaalit kertovat vain sen miltä elementti näyttää ulospäin. Voidaan siis vain 

arvailla mitä Quad4 tänä päivänä pitää sisällään. Julkaistujen artikkelien sisältö ja niiden 

sisältämä pitkä ajanjakso vuodesta 1978 nykyhetkeen kertoo kuitenkin, että elementin 

kehitys on ollut pitkäjänteinen ja vaativa prosessi. 

NastPost mitoitusohjelman voimasuureiden laskemisessa on tarkoitus pääasiallisesti 

käyttää nelinurkkaista Quad4 elementtiä. Mitoitettavan rakenteen geometria saattaa 

joissakin tapauksissa olla sen verran hankalan muotoinen, ettei verkotus järkevästi 

onnistu nelinurkkaisella elementillä. Tämän takia NastPost ohjelmoidaan käsittelemään 

tarvittaessa myös kolminurkkaista Tria3 elementtiä (kuva 7). Yleisen mallinnus- ja 

verkotuskäytännön mukaisesti kolminurkkaisen Tria3 elementin käyttöä tulee välttää 

elementin rajallisen tarkkuuden takia (Aparicio 2013). 

 

CQuad4-elementti: 

Quad4-elementti, joka uudemmissa MSC Nastran ohjelmistoissa esiintyy nimellä 

CQuad4, on nelinurkkainen isoparametrinen tasolevy-elementti (eng. flat plate 

element). Elementti kykenee kuvaamaan kalvo-, taivutus- ja poikittaista leikkaustilaa 

sen mukaan millaisia ominaisuuksia sille määritetään. Elementti on siis yleiselementti, 

joka sopii levy-, laatta- ja kuorimallintamiseen. Elementillä voidaan ottaa huomioon 

poikittaisten leikkausmuodonmuutoksien vaikutus rakenteen jäykkyyteen Mindlin-

Reissner kuoriteorian mukaisesti. (Mindlin 1951, Reissner 1945, MSC Nastran 

RG2004:292, MD/MSC Nastran 2010:81-82). Kuvassa 5 esitetään elementin 

paikallinen koordinaatisto (x-,y- ja zelement). x-akseli määräytyy kuvassa esiintyvien 

kulmien α, β ja γ mukaisesti. Elementin paikallinen y-akseli on kohtisuorassa suunnassa 

x-akselia vastaan. Elementin paikallinen z-akseli on xy-tason normaali. z-akselin 

positiivinen suunta määräytyy oikeankäden säännöllä nurkkasolmujen G1,G2,G3 ja G4 

kiertosuunnan mukaisesti. Kuvassa 5 nurkkasolmut kiertävät vastapäivään, jolloin z-
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akseli osoittaa lukijaa silmiin. z-akselin kulkusuunta määrää elementin positiivisen 

pinnan eli yläpinnan. Positiivinen pinta elementissä on z-akselin positiivisen 

kulkusuunnan puolella ja negatiivinen alapinta z-akselin negatiivisen kulkusuunnan 

puolella. (MD/MSC Nastran 2010:75-82). CQuad4:ssä on 5 vapausastetta 

nurkkasolmua kohden. Kuvassa 6 on esitettynä elementin vapausasteet nurkkasolmun 3 

osalta. Vapausasteina ovat siirtymät ux, uy ja uz suuntiin x, y ja z mainitussa 

järjestyksessä. Tämän lisäksi on kaksi rotaatiovapausastetta θx ja θy kuvan 6 mukaisesti. 

(Schaeffer 1984:236). Kuvassa 6 esitetään myös elementin materiaalikoordinaatiston x-

akselin suunta xm. Elementtimenetelmän isotrooppisilla materiaalioletuksilla materiaalin 

suunnalla ei ole merkitystä, joten merkinnät xm ja θm jätetään huomiotta. 

 

 

 

Kuva 5. CQuad4-elementin paikallinen koordinaatisto (MD/MSC Nastran 2010: 76). 
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Kuva 6. CQuad4-elementin vapausasteet nurkkasolmun 3 (G3) osalta. Vastaavat 
vapausasteet ovat myös solmuissa G1,G2 ja G4. (Schaeffer 1984:236). 

 

CTria3-elementti: 

NastPost-mitoitusohjelma ohjelmoidaan käsittelemään CTria3-elementtiä siltä varalta, 

että rakenteen geometria ei salli järkevää verkotusta nelinurkkaisella CQuad4-

elementillä. CTria3-elementin käyttämistä tulee kuitenkin välttää, sillä vakiovenymä-

elementtinä sen tarkkuus on heikko. Mikäli elementtiä joudutaan käyttämään, tulee 

CTria3-elementeissä käyttää riittävän tiheää elementtiverkkoa (Aparicio 2013). 

Huolimatta eroista geometrian ja tarkkuuden kanssa elementti on pääosin analoginen 

CQuad4-elementin kanssa. Elementin paikallinen koordinaatisto (x-,y- ja zelement) on 

esitetty kuvassa 7. Elementin paikallinen x-akseli kulkee solmusta G1 solmuun G2 

kulkevan janan suuntaisesti. Elementin paikallinen y-akseli on kohtisuorassa suunnassa 

elementin x-akseliin nähden. Paikallinen z-akseli on tason xy normaali. z-akselin suunta 

ja elementin yläpinta määräytyvät samalla tavalla kuin CQuad4:ssä, oikeankäden 

säännöllä nurkkasolmujen G1,G2 ja G3 kiertosuunnan mukaisesti. Elementin 
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solmupisteiden vapausasteet nurkkasolmun 3 osalta on esitetty kuvassa 8 ja ne ovat 

samat kuin CQuad4-elementillä. (MD/MSC Nastran 2010: 79). 

 

Kuva 7. CTria3-elementin paikallinen koordinaatisto (MD/MSC Nastran 2010: 79). 

 

 

Kuva 8. CTria3-elementin vapausasteet nurkkasolmun 3 (G3) osalta. Vastaavat 
vapausasteet ovat myös solmuissa G1 ja G2. (Schaeffer 1984:236). 
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2.2.2 Elementtien mitoitusvoimasuureet 

Elementtimenetelmästä saadaan raudoitteiden mitoittamista varten elementtikohtaiset 

mitoitusvoimasuureet. Jokaiselle elementille mitoitetaan NastPost-jälkikäsittelijässä 

elementtikohtainen raudoitus. Pääteräksien mitoittamista varten tarvitaan kummallekin 

raudoitesuunnalle (x- ja y-suunnille) mitoittava taivutusmomentti ja normaalivoima. 

Kuorielementti antaa pääteräksien mitoitukseen voimat Fx, Fy ja Fxy sekä momentit Mx, 

My ja Mxy (kuva 9). Tasoleikkausvoiman Fxy ja x- y-suuntien kulmanpuolittajan 

suuntaisen taivutusvääntömomentin (eng. twisting moment) Mxy huomioonottamista 

käsitellään kohdassa 4.6. Leikkaushakojen mitoitusvoimiksi saadaan kuorielementiltä 

pystysuuntaiset leikkausvoimat Vx ja Vy. Kuvasta 9 ilmenee voimien merkkisääntö. 

Positiiviset momentit x- ja y- suunnissa aiheuttavat elementin alapintaan vetoa ja 

yläpintaan puristusta. Momentti Mx kulkee x-akselin suuntaisesti ja My vastaavasti y-

akselin suuntaisesti. Positiiviset normaalivoimat Fx ja Fy aiheuttavat vetoa elementtiin ja 

negatiiviset normaalivoimat vastaavasti puristusta. MSC Nastran laskee oletusarvoisesti 

voimasuureet elementin keskellä, ja raudoitteiden mitoitus suoritetaan näille elementin 

keskipisteen voimille. Voimat, jotka kuorielementti antaa, ovat voimia elementin 

yksikköleveyttä kohden. Kun rakennemalli on tehty käyttäen yksiköinä metrejä ja 

Newtoneita, saadaan voimasuureiksi kalvovoimilla N/m tai momenteilla Nm/m. 

NastPost laskee vaadittavat raudoitepinta-alat yksikköleveyttä kohden yksikössä mm2/ 

m. Mikäli rakennemalli on tehty käyttäen eri yksiköitä, voidaan yksiköt ottaa huomioon 

skaalauskertoimilla raudoitteita mitoitettaessa. Mikäli 1. raudoitesuunnaksi on valittu 

jokin muu suunta kuin elementin paikallisen koordinaatiston x-akselin suunta, 

muunnetaan elementiltä saadut mitoitusvoimasuureet vaikuttamaan määritetyn 

raudoitesuunnan mukaisiin komponentteihin kohdan 2.2.3 mukaisesti. 
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Kuva 9. Lineaarisesta elastisesta elementtimenetelmäanalyysistä saatavat 
kuorielementin mitoitusvoimasuureet (MD/MSC Nastran 2010: 78). 

 

 

2.2.3 Mitoitusvoimasuureet raudoitesuuntien poiketessa elementin paikallisesta 
koordinaatistosta 

Mikäli NastPost:lle määritetään raudoitesuunniksi muut suunnat, kuin elementin 

paikallisen x- ja y-akselin suunnat, tulee mitoitusvoimasuureet muuntaa halutun 

raudoitekoordinaatiston suuntaisiksi. Mitoitusvoimasuureiden koordinaatistomuunnos 

tehdään kaavoja (3) – (10) käyttäen. NastPostille määritetään haluttu raudoitesuunta 

kahden pisteen koordinaattitiedoilla. NastPost määrittää annettujen pisteiden välisen 

janan projektion elementin xy-tasolle. Tämän janan projektion ja elementin paikallisen 

x-akselin välinen kulma on raudoitesuuntien kulma αMBar (kuva 2). NastPostille voidaan 

määrittää eri elementeille eri raudoitesuuntia. 
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Mitoitusvoimasuureiden muunnoskaavat raudoitesuunnille (Gamble, Park 2000:2.2.8) : 

α = αMBar  (Kulma αMBar
 on positiivinen vastapäivään kierrettäessä) 

Kalvovoimat: 

FxMBar = Fx·cos2(α) + Fy·sin2(α) + 2·Fxy·cos(α)·sin(α)   (3) 

FyMBar = Fx·sin2(α) + Fy·cos2(α) − 2·Fxy·cos(α)·sin(α)   (4) 

FxyMBar = (Fy – Fx)·cos(α)·sin(α) + Fxy·(cos2(α) – sin2(α))  (5) 

Taivutusmomentit: 

MxMBar = Mx·cos2(α) + My·sin2(α) + 2·Mxy·cos(α)·sin(α)  (6) 

MyMBar = Mx·sin2(α) + My·cos2(α) − 2·Mxy·cos(α)·sin(α)  (7) 

MxyMBar = (My – Mx)·cos(α)·sin(α) + Mxy·(cos2(α) – sin2(α))  (8) 

Leikkausvoimat: 

VxMBar = Vx·cos(α) + Vy·sin(α)    (9) 

VyMBar = Vx·sin(α) + Vy·cos(α)    (10) 
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3 VAIHTOEHTOISET LASKENTAMENETELMÄT 

Teräsbetonisen poikkileikkauksen mitoittaminen perustuu voimatasapainon 

aikaansaamiseen ulkoisten kuormien ja sisäisten vastustavien voimien välille. 

Teräsbetonipoikkileikkauksen voimien kehittymistä betonin puristusvyöhykkeessä ja 

teräksissä on tutkittu monilla käytännön kuormituskokeilla. Kuormituskokeiden 

tuloksena teräsbetonipoikkileikkauksen käyttäytyminen ja voimien kehittyminen 

tunnetaan hyvin. Yleiset teräsbetonin mitoitusoletukset, kuten puristusvyöhykkeen 

ideaalinen toiminta ja betonin jäykkä-plastinen materiaalioletus, ovat luotettavia ja 

riittävän tarkkoja oletuksia, jotka perustuvat kuormituskokeiden havaintoihin. Siitä 

huolimatta että teräsbetonisen poikkileikkauksen käyttäytyminen kuormituksen alaisena 

on erittäin hyvin tunnettu jo vuosikymmeniä, ei päärautojen mitoittaminen 

teräsbetonipoikkileikkaukseen ole aivan itsestään selvä asia. Pääraudoituksien 

mitoittaminen poikkileikkaukseen sisältää matemaattisen ongelman. 

Teräsbetonipoikkileikkaus niin kuin mikä tahansa muukin rakennepoikkileikkaus (puu-, 

teräs-, liittorakenne) mitoitetaan siten, että poikkileikkauksen sisäiset voimat voivat 

kehittyä tasapainoon rakenteen ulkoisten kuormituksien kanssa. Pääteräkset mitoitetaan 

tasapainoon momenttikuormalle ja normaalivoimalle. Pääteräksiä mitoitettaessa on 

käytössä kaksi tasapainoyhtälöä: 

Fc + FAsc + FAst + Nd = 0     (11) 

Fc·(d – 0.5·kx·x) + FAsc·(d – dc) + Md = 0    (12) 

missä: Fc = Betonin puristusvyöhykkeen resultanttivoima [N] 

 FAsc = Puristusterästen resultanttivoima [N] 

 FAst = Vetoterästen resultanttivoima [N] 

 Nd = Mitoittava normaalivoima [N] 

 Md = Mitoittava momenttivoima [Nm] 

 kx = Puristusvyöhykkeen suhteellinen korkeus 

 x = Neutraaliakselin sijainti [m] 

 d = Vetoterästen etäisyys poikkileikkauksen yläpinnasta [m] 

 dc = Puristusterästen etäisyys poikkileikkauksen yläpinnasta [m] 
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Matemaattisen ongelman mitoitukseen aiheuttaa halkeileva betoni. Mitoitettaessa 

teräsbetonirakennetta ovat tuntemattomina vetoterästen määrä Ast ja puristusterästen 

määrä Asc. Tämän lisäksi tuntemattomana on poikkileikkauksen neutraaliakselin sijainti 

x (kuva 10). Neutraaliakselin sijainti tarvitaan betonin puristusvyöhykkeen korkeuden 

kx·x määrittämiseen. Tuntemattomia tekijöitä on kolme ja ratkaistavia yhtälöitä kaksi. 

 

 

Kuva 10. Poikkileikkauksen geometria, muodonmuutoskuvio ja sisäiset voimat. 

 

Seuraavissa kappaleissa on esitelty yleisiä menetelmiä tasomaisten 

teräsbetonirakenteiden raudoitusten mitoittamiseen. Monet menetelmistä pyrkivät 

huomioimaan voimatasapainossa tasoleikkausvoiman vaikutuksen. Tasoleikkausvoiman 

vaikutuksen huomioiminen tuo mitoitusyhtälöihin lisää tuntemattomia (mm. teoreettisen 

halkeamasuunnan). Monissa menetelmissä jätetään huomioimatta puristusterästen 

vaikutus, jotta ratkaisu kyetään löytämään. Kohdissa 3.1.3, 3.2 ja 3.3 esiteltävissä 

menetelmissä huomioidaan puristusteräksien vaikutus. Näiden menetelmien ratkaisun 

löytyminen perustuu joko terästen alkuarvauksiin tai puristusvyöhykkeen korkeuden 

vakiona pitämiseen. 
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3.1 Sandwich-menetelmät 

Sandwich-menetelmät ovat teräsbetonisten kuorirakenteiden mitoittamiseen kehitettyjä 

menetelmiä. Nimensä mukaisesti menetelmissä jaetaan rakenne kahteen tai kolmeen eri 

kerrokseen (kuva 11). Rakenne kerroksiin jaettaessa kyetään kalvo- ja taivutustila 

yhdistämään yksinkertaisella menetelmällä. Tämä menetelmä on suurelta osin lähtöisin 

Nielsenin (1964) ja Brondum-Nielsenin (1974) menetelmistä laskea raudoitemäärät 

normaalivoiman ja momentin aiheuttamille kalvovoimille kuoren ylä- ja alapinnoilla 

(toissijainen lähde: Gupta 1986, Morley 1987). Kuvassa 11 näkyy Peter Martin (1991) 

kolmikerroksinen Sandwich-rakenne. Kerrosrakenne perustuu siihen, että ala- ja 

yläpinnan kerrokset (top cover ja bottom cover) ottavat vastaan taivutusmomentti- ja 

normaalivoimakuormat ja keskikerros (core) ottaa vastaan pystysuuntaiset 

leikkauskuormat. Taivutusmomenttikuormat siirretään ylä- ja alapinnoille vaikuttaviksi 

kalvovoimiksi. Pääteräkset mitoitetaan normaalivoiman ja taivutusmomentista 

aiheutuvan kalvovoiman resultanttikalvovoimalle ja leikkausteräkset pystysuuntaiselle 

leikkausvoimalle. Osa Sandwich-menetelmistä ottaa huomioon leikkaushakoja 

käytettäessä myös pystysuuntaisesta leikkausvoimasta ja leikkaushaoista aiheutuvan 

kalvovoimakomponentin lisänä pääteräksien mitoitukseen. Seuraavissa kappaleissa 

tarkastellaan eri Sandwich-menetelmiä ja niiden etuja sekä haittoja pääteräksiä 

mitoitettaessa. 

 

Kuva 11. Sandwich-rakenne (Marti 1991). 
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3.1.1 Gupta 

Julkaistujen artikkelien perusteella eniten jatkojalostettu kuorirakenteiden 

mitoitusmenetelmä on Ajaya Guptan (1986) artikkeliin pohjautuva menetelmä. 

Menetelmä mitoittaa kuoren ortogonaaliset pääteräkset kohdassa 2.2.2 esitetyille kuoren 

kalvo- ja taivutusvoimakomponenteille. Menetelmä olettaa, että puristusvoimat otetaan 

vastaan yksinomaan betonilla ja vetovoimat otetaan vastaan yksinomaan teräksillä. 

Teräkset voivat sijaita sekä ylä- että alapinnassa x- ja y-suunnissa. Menetelmä on 

iteratiivinen. 

Menetelmää on jatkojalostettu myöhemmin ilmestyneissä kirjallisissa artikkeleissa. 

Lourenco ja Figueiras (1993) esittävät artikkelissaan Fortran-kielisen tietokoneohjelman 

koodin, joka pohjautuu Guptan menetelmään. Artikkelissa selvennetään yleisesti 

Guptan menetelmän käyttämistä ja lisäksi huomioidaan mm. biaksiaalinen jännitystila 

betonin puristuslujuudessa. Artikkelissa Lourenco ja Figueiras (1995) he suorittavat 

lisätestejä ohjelmalleen. Min (2004) on lisännyt Lourencon ja Figueiraksen 

sovellukseen minimiteräksien huomioonottamisen ACI 318-99 rakennuskoodin 

mukaisesti. Hollannin liikenneministeriön tutkimuksessa (Palácio et al. 2004) on lisätty 

Lourencon ja Figueiraksen ratkaisuun pystysuuntaisten leikkausvoimien ja haljenneen 

kalvomallin (eng. cracked membrane model, Kaufmann, Marti 1998, Kaufmann 1998) 

vaikutus. Mikäli rakenteessa käytetään leikkaushakoja, aiheutuu pystysuuntaisista 

leikkausvoimista hakojen vaikutuksesta pääteräksien suuntaisia 

kalvovoimakomponentteja. Marti:n (1991) kuorimallin tavoin nämä lisäkalvovoimat 

huomioidaan pääteräksien mitoituksessa (3.1.2). Samaisessa Hollannin 

liikenneministeriön tutkimuksessa otetaan haljenneella kalvomallilla (Kaufmann, Marti 

1998, Kaufmann 1998) huomioon betonin vetojäykistysvaikutus ja puristuslujuus 

jännitystilan suhteen. Tomás ja Martí (2010) formuloivat Lourencon ja Figueiraksen 

menetelmän optimointiongelmaksi. Optimoinnin kohdefunktioksi he muodostavat 

yhteenlasketun kokonaisteräsmäärän. Guptan menetelmä on hyväksytty vuonna 1991 

Suomen Betoniyhdistyksen betoninormikortisto 7:n perusteella vuoden 1990 

Rakennusmääräyskokoelman B4 mukaiseksi mitoitusmenetelmäksi kuorien 

murtorajatilalle. Betoninormikortissa esitetty menetelmä on muulta osin vastaava 
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Guptan kanssa, mutta siinä otetaan lisäksi huomioon betonin puristusvyöhykkeessä 

vaikuttavien puristusjännitysresultanttien vaikutuspisteet betonin lujuuden suhteen. 

Guptan formulaatioon perustuvan menetelmän hyvänä puolena on sen yleinen 

hyväksyntä. Menetelmä on ollut esillä edellä mainittujen henkilöiden artikkeleissa jo 

useita vuosia, eikä kirjoittaja ole löytänyt menetelmän vastustajia. Menetelmän etuna on 

myös tasoleikkausvoiman Nxy ja taivutusvääntömomentin Mxy huomioon ottaminen 

tasapainoyhtälöissä. Nämä voimat sisällytetään voimatasapainoon sillä oletuksella, että 

voimien Nxy ja Mxy suunnissa vaikuttaa vain betonin puristava voima. Haittapuolena 

Guptan formulaatioon perustuvilla menetelmillä on niiden kykenemättömyys 

puristusterästen mitoittamiseen. Mikäli puristavat voimat ovat niin suuria, että betoni ei 

kestä, menetelmä ei toimi. Tällöin tulisi kasvattaa poikkileikkauksen korkeutta tai 

käyttää lujempaa betonia. Aina ei ole mahdollista kasvattaa poikkileikkauksen 

korkeutta, ja betonin puristuslujuudellakin on ylärajansa. Menetelmä ei myöskään 

huomioi poikkileikkauksen muodonmuutostilaa. Menetelmällä ei kyetä järkevästi 

huomioimaan, ovatko teräkset plastisoituneet, eli voidaanko teräsmäärät määrittää 

teräksen myötölujuuden jännityksillä. Puristusvyöhykkeen maksimaalista korkeutta 

rajoittamalla voidaan toki muodonmuutostila rajoittaa sellaiseksi, että teräkset 

saavuttavat myödön ennen betonin haurasmurtumista. Puristusvyöhykkeiden korkeutta 

rajoittamalla saavutetaan kuitenkin vieläkin pienemmillä puristavilla voimilla tilanne, 

jossa betonin puristusvyöhykkeen kestävyys ylitetään. Toinen vaihtoehto on laskea 

teräsmäärät puristusvyöhykkeen korkeuden määrittämälle muodonmuutostilan 

teräsjännitykselle. Tällä menetelmällä joudutaan kuitenkin tilanteeseen, jossa 

teräsmäärät kasvavat äärettömyyksiin neutraaliakselin lähestyessä vetoterästen 

painopistettä. Edellä esitelty Guptan menetelmä ja siitä jatkojalostetut menetelmät 

vaikuttavat toimivilta ohuille, kohtalaisesti puristetuille kuorirakenteille. Ratkaiseva 

ongelma menetelmässä on puristusterästen mitoituksen puute. 
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3.1.2 Marti 

Peter Martin (1990, 1991) kuorien mitoittamiseen tarkoitettu Sandwich-malli on Guptan 

mallin tavoin kolmikerroksinen rakenne (kuva 11). Mallissa otetaan huomioon 

leikkaushakoja käytettäessä leikkausvoiman ja leikkaushakojen yhteistoiminnasta 

aiheutuvat lisäkalvovoimat. Leikkausvoiman ja leikkaushakojen yhteistoiminnasta 

Mörchin ristikkomallin mukaisesti aiheutuvat lisäkalvovoimat näkyvät voimien Vx ja Vy 

sisältymisenä voimatasapainon kalvovoimatermeissä. 

Marti:n menetelmässä on sama ongelma kuin Guptan menetelmässä. Menetelmä ei 

huomioi mahdollisia puristusteräksiä. Tämän lisäksi menetelmä olettaa kummallekin 

raudoitetasolle- ja suunnalle vakiovipuvarret. Voimatasapainossa on siis enemmän 

likiarvoistusta kuin Guptan menetelmässä. Normaalissa mitoitustilanteessa kyseinen 

likiarvoistus tuskin merkittävästi vaikuttaa tulokseen. Mitoituksissa esiintyy kuitenkin 

tilanteita, joissa raudoitteiden sijainti eri suunnilla ja pinnoilla voi poikkileikkauksessa 

vaihdella suuresti. Tällaisissa tilanteissa vakiovipuvarren käyttäminen voimatasapainon 

mitoituksessa on kyseenalaista. Marti:n menetelmän hyvänä puolena on leikkausvoiman 

ja leikkaushakojen yhteistoiminnasta aiheutuvien lisäkalvovoimien huomioiminen. 

Edellisessä kappaleessa käsitelty Guptan malli ja Marti:n menetelmän lisäkalvovoimien 

huomioiminen on yhdistettynä Hollannin liikenneministeriön tutkimuksen pohjalta 

jalostetussa menetelmässä (Palácio et al. 2004). 

 

3.1.3 Morley ja Gulvanessian 

Morleyn ja Gulvanessian Sandwich-mallissa (1977) voidaan huomioida mahdolliset 

puristusteräkset. Sandwich-mallien perusajatuksen mukaisesti momenttivoimat 

siirretään ylä- ja alapinnan tasoille kalvovoimiksi. Kun momenttivoimat on siirretty ylä- 

ja alapinnan tasojen kalvovoimiksi, voidaan vaadittavat raudoitemäärät laskea joko 

Nielsenin (1964) tai Clarkin (1976) esittämillä yhtälöillä. Mikäli puristusteräksien 

mahdollisuus halutaan huomioida, käytetään menetelmässä Clarkin formulointia 

raudoitemäärien ratkaisemiseksi. Clarkin formuloinnilla kyetään myös huomioimaan 

epäsymmetriset raudoitesuunnat. Yhden tason yhdellä raudoitesuunnalla on kolme 
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erilaista vaihtoehtoista raudoitetilannetta: Teräkset ovat vedolla, teräkset ovat 

puristuksella, tai teräksiä ei ole ollenkaan. Kun yhdellä tasolla on kaksi raudoitesuuntaa, 

on tasolla vaihtoehtoisia raudoiteyhdistelyitä  32 = 9 kappaletta. Clark on määrittänyt 

erikseen jokaiselle yhdeksälle raudoiteyhdistelylle yhtälöt, joilla raudoitemäärät 

lasketaan.  Raudoitemäärien yhtälöille Clark on lisäksi määrittänyt rajakäyrät, joiden 

avulla valitaan käytettäväksi oikeat raudoitusyhtälöt. 

Morleyn ja Gulvanessian menetelmässä otetaan vetävät voimat vastaan teräksillä. 

Puristavien voimien tapauksessa voimat otetaan vastaan sekä ylä- että alapintojen 

betonilla ja teräksillä, mutta myös tarvittaessa Sandwich-rakenteen keskikerroksella. 

Keskikerrosta käytetään, mikäli ulkokerroksen paksuus ei riitä puristaville voimille, ja 

puristusteräksien käyttämistä halutaan välttää. Momenttivoimat siirretään kalvovoimiksi 

tasojen sijaintien mukaisilla vipuvarsilla ja lasketaan yhteen normaali- ja 

tasoleikkausvoimakomponenttien kanssa. Mikäli keskikerroksella otetaan vastaan 

puristusta, vähennetään keskikerroksen ottama puristava normaalivoima tarkasteltavan 

suunnan resultanttinormaalivoimasta. Keskikerroksen ottamat normaali- ja 

momenttivoimat joudutaan määrittämään ennen Clarkin yhtälöiden käyttämistä. Tämän 

takia menetelmä on iteratiivinen. Menetelmässä käsitellään ongelmaa samalla 

periaatteella kuin Guptan formuloinnissa. Menetelmien suurimpana erona on, että 

Clarkin yhtälöitä käytettäessä ylä- ja alapinnan puristusvyöhykkeiden korkeudet 

pidetään vakioina, kun taas Guptan menetelmässä puristusvyöhykkeiden korkeudet 

iteroidaan sopiviksi betonin puristusjännityksille. Gupta huomioi eri raudoitesuuntien ja 

muuttuvien puristusvyöhykkeiden vipuvarret, kun taas Morleyn ja Gulvanessian 

menetelmässä tason vipuvarsi on sama kummallekin raudoitesuunnalle ja betonin 

puristusvyöhykkeelle. Puristusvyöhykkeiden korkeuksien vakiona pitäminen 

mahdollistaa puristusterästen huomioimisen laskentayhtälöissä. 

Menetelmän yleisenä hyvänä puolena on, kuten Sandwich-menetelmissä yleensäkin, 

että se pyrkii huomioimaan tasoleikkausvoimat ja taivutusvääntömomentit 

tasapainoyhtälöissä. Huonona puolena menetelmässä on vastavuoroisesti Sandwich-

menetelmän heikkous, se käsittelee voimatasapainoa tasossa. Voimatasapainon 

käsitteleminen tasossa vaatii idealisointeja. Eräs Gulvanessian ja Morleyn menetelmän 

idealisoinneista on oletus, että raudoitteiden painopisteiden etäisyys poikkileikkauksen 
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pinnasta on sama molemmilla saman pinnan raudoitesuunnilla, mikä irrallisilla 

raudoitetangoilla ei käytännössä toteudu. Toinen idealisointi on ylä- ja alatason erillinen 

tarkastelu. Mitoittava momentti jaetaan vaikuttamaan erillisenä ylä- ja alatasolle. Koska 

ala- ja ylätasojen mitoitus käsitellään erikseen, ja betonin puristavan voiman vipuvarsi 

pysyy vakiona tasotarkastelun takia, ei ylä- ja alatasojen vuorovaikutteisuutta kyetä 

ottamaan huomioon. Kun todellisessa taivutetussa rakenteessa poikkileikkauksen 

neutraaliakseli lähenee vetoteräksien painopistettä, pienenee myös betonin 

puristusvyöhykkeen vipuvarsi. Jotta betoni kykenee tasapainottamaan kuormittavan 

momentin vipuvarrella, joka pienenee neutraaliakselin lähestyessä kohti vetoteräksien 

painopistettä, tulee betonin puristavan voiman olla suurempi. Kun betonin puristava 

voima kasvaa vipuvarren pienentyessä, aiheuttaa tämä esimerkiksi puhtaan taivutuksen 

tapauksessa suurempia vetoteräsmääriä poikkileikkauksen vetopinnalle betonin 

suuremman puristavan voiman takia. Tällaista ylä- ja alatasojen vuorovaikutteisuutta ei 

menetelmällä kyetä huomioimaan. Menetelmällä ei kyetä myöskään huomioimaan 

poikkileikkauksen paksuuden suhteen muuttuvia maksimi muodonmuutoksia. Tämä 

saattaa aiheuttaa ongelmia, mikäli keskikerroksella otetaan puristavia voimia vastaan. 

Tällöin muodonmuutoskuvaajasta tulee bi-lineaarinen, sillä muodonmuutoskuvaajan 

kolme kiintopistettä eivät ole samalla suoralla. Alatason muodonmuutokset eivät 

erillisen käsittelyn takia vastaa ylätason muodonmuutoksia, ja neutraaliakseli määräytyy 

keskikerroksen ottaman puristuskaistan suhteen. Kaikki kiintopisteet eivät siis ole 

keskenään sidottuina. 

Yleisesti ajateltuna ylläesitetyt idealisoinnit tuskin vaikuttavat merkittävästi 

laskentatuloksiin ohuilla kohtalaisesti puristetuilla käytännön rakenteilla. Monissa 

käytännön tapauksissa betoni kestää puristuksen, eikä puristusteräksiä ja 

poikkileikkauksen keskikerroksen hyödyntämistä tarvita. On kuitenkin tilanteita joissa 

puristavat voimat ovat suuria, ja neutraaliakseli lähenee vetoteräksien painopistettä. 

Ydinvoimarakenteissa esiintyy lisäksi paljon paksuja rakenteita, jolloin rakenteen 

idealisointi kahdeksi tasoksi aiheuttaa suhteellisesti enemmän virhettä kuin ohuessa 

poikkileikkauksessa. On myös tilanteita, joissa raudoitesuuntien suojabetonipaksuudet 

saattavat merkittävästi vaihdella suunnasta riippuen. Tällaisissa tilanteissa 

menetelmässä tehdyt idealisoinnit ovat kyseenalaisia. 
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3.1.4 Eurokoodi 2 

Eurokoodi 2:n opastavassa liitteessä LL (SFS-EN:1992-2+AC: Liite LL) on ehdotettu 

menetelmä betonikuorien mitoittamiseen. Menetelmän perusideana on Sandwich-mallin 

tapaisesti muuntaa momenttivoimat ylä- ja alapintojen tasoille kalvovoimiksi. 

Menetelmällä ei kyetä ottamaan huomioon puristusraudoituksia. Menetelmässä otetaan 

huomioon pystysuuntaisen leikkausvoiman ja leikkaushakojen yhteistoiminnasta 

aiheutuvat lisäkalvovoimat pääteräksien mitoituksessa. Menetelmässä tarkistetaan ensin, 

onko kuori halkeamaton vai haljennut. Halkeilutila kuoressa tutkitaan tarkistamalla 

pääjännitykset kuoren eri korkeustasoilla. Mikäli elementti on halkeilematon, jää 

ainoaksi asiaksi tarkistaa että kuoren pienin pääjännitys on pienempi kuin 

puristuslujuuden mitoitusarvo fcd. Jos kuori on halkeillut, mitoitetaan kuorelle 

vaadittavat teräsmäärät. Teräsmäärien mitoittaminen tapahtuu SFS-EN:2-2:n kohdan 

6.109 ja liitteen F mukaisesti tasojännitystilassa. Normaalivoimien ja momenttien 

siirtäminen tasoille kalvovoimiksi tapahtuu edellä esiteltyjen menetelmien kaltaisesti. 

Menetelmä ei kykene puristusterästen mitoittamiseen, ja se sisältää yleiset Sandwich-

menetelmien tasotarkastelusta aiheutuvat heikkoudet. 

 

3.2 Kollegger 

Kollegger (1991) on kehittänyt menetelmän, joka perustuu kuorirakenteen 

kerroksittaiseen jakoon kuoren paksuus-suunnassa. Kun Sandwich-menetelmät jakavat 

kuoren ala- ylä- ja keskipinnaksi, Kollegger on jakanut kuoren useisiin tasapaksuihin 

kerroksiin. Menetelmä perustuu kahteen iteraatiosykliin. Ratkaisua lähdetään hakemaan 

vapaa-valintaisilla aloitusteräksillä, esimerkiksi minimiteräksillä. Ensimmäisellä 

iteraatiosyklillä haetaan voimatasapaino aloitusteräksille. Voimatasapainon hakeminen 

perustuu jäännösvoimien tutkimiseen. Poikkileikkausta kuormitetaan ja sen 

muodonmuutokset lasketaan esimerkiksi elastisilla olettamuksilla. Tämän jälkeen 

rakenteen muodonmuutoksien mukaiset todelliset sisäiset jännitykset lasketaan 

ottamalla huomioon betonin halkeileva materiaalimalli. Todellisista sisäisistä 

jännityksistä lasketaan poikkileikkauksen sisäiset voimat ja niitä verrataan ulkoiseen 
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kuormittavaan voimaan. Ulkoisesta kuormittavasta voimasta vähennetään 

poikkileikkauksen sisäiset voimat. Näin saadaan jäännösvoima selville. Tällä 

jäännösvoimalla jatketaan poikkileikkauksen kuormittamista, ja uudet 

muodonmuutokset lasketaan ottamalla huomioon vanhat muodonmuutokset. Taas 

saadaan uudet sisäiset voimat ja niitä verrataan ulkoisiin voimiin. Kun jäännösvoima on 

riittävän pieni, voidaan poikkileikkauksen todeta olevan tasapainossa kyseisillä 

raudoituksilla. Tämän jälkeen aloitetaan ulompi iteraatiosykli. Poikkileikkauksen 

toteutunutta muodonmuutostilaa tutkitaan. Sille pinnalle ja suunnalle, jonka 

teräsvenymät ovat itseisarvoisesti suurimpia, lisätään jollakin määritetyllä kertoimella 

raudoitusta. Tämän jälkeen palataan ensimmäiseen iteraatio-sykliin ja haetaan 

poikkileikkauksen tasapaino uusilla teräksillä. 

Menetelmä on suhteellisen tarkka ja se ottaa huomioon tasoleikkausvoimat sekä 

taivutusvääntömomentit Guptan ja Akbarin (1984) rotaatiojäykkyysmatriisilla. 

Menetelmän haittapuolena on sen raskaus. Raudoituksien vaiheittainen lisääminen ja 

uuden analyysin tekeminen raudoitemäärien vaihtuessa on hidasta. Tämän lisäksi 

menetelmällä on vaikea, jollei mahdotonta, ottaa huomioon 

teräsbetonipoikkileikkauksen painopisteen puristumaa εc koska mitoitus tehdään 

kolmiaksiaalisena tarkasteluna, ja poikkileikkauksen painopisteen sijainti muuttuu 

neutraaliakselin sijainnin sekä teräsmäärien muuttuessa. 

 

3.3 Neutraaliakselin paikan iterointi 

Neutraaliakselin paikan iterointi-menetelmä eroaa edellä esitellyistä menetelmistä siinä 

että se ei pyri huomioimaan tasoleikkausvoimaa Nxy eikä taivutusvääntömomenttia Mxy. 

Nämä voimat tulee huomioida mitoituksessa muilla tavoin (4.6). Menetelmällä voidaan 

mitoittaa teräsbetonipoikkileikkaus normaalivoiman Nd ja taivutusmomentin Md 

yhdistelmälle. Varpasuo ja Räty (1977) ovat johtaneet lausekkeen 

teräsbetonipoikkileikkauksen neutraaliakselin sijainnin määrittämiselle. Lauseke sisältää 

myös mahdollisten termisten kuormituksien vaikutuksen neutraaliakselin sijaintiin, 

mutta sitä voidaan hyödyntää pelkän mekaanisen kuorman tapauksessa jättämällä 
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termisen kuorman termit lausekkeesta pois. Neutraaliakselin sijainti lasketaan 

poikkileikkauksessa kimmoisilla materiaaliolettamuksilla. Lauseke tarvitsee 

neutraaliakselin paikan määrittämiseen tiedot poikkileikkauksen teräsmääristä, joten 

menetelmä on iteratiivinen. Menetelmän ajatuksena on iteroida ratkaisua muuttuvilla 

veto- ja puristusteräsmäärillä sekä muuttuvalla neutraaliakselin sijainnilla. Liikkeelle 

voidaan lähteä esimerkiksi minimiteräksistä. Ensin lasketaan aloitusteräksillä 

neutraaliakselin sijainti. Tämän jälkeen lasketaan normaali- ja 

momenttivoimatasapainosta vaadittavat raudoitemäärät oletuksella, että neutraaliakseli 

sijaitsee lasketussa kohdassa. Kun uudet raudoitemäärät on saatu 

voimatasapainoehdoista, lasketaan jälleen uusi neutraaliakselin paikka. 

Iteraatiokierroksia tehdään siihen asti kunnes neutraaliakselin sijainti tai 

voimatasapainosta saatavat raudoitemäärät eivät enää merkittävästi muutu. 

Edellä esitetty menetelmä ei kirjoittajan tietämyksen mukaan ole yleisesti käytössä. 

Menetelmä ja sen käsittely tämän työn yhteydessä ei siis perustu mihinkään kirjallisiin 

lähteisiin. Ghali et al. (2006:234) käyttävät kuitenkin vastaavanlaista neutraaliakselin 

sijainnin lauseketta teräsbetonipoikkileikkauksen puristusvyöhykkeen korkeuden ja 

terästen muodonmuutoksien määrittämiseen. Kokeilumielessä menetelmä ohjelmoitiin, 

ja menetelmän testauksessa havaittiin seuraavaa: Menetelmän hyvänä puolena on sen 

tehokkuus. Riittävä ratkaisun tarkkuus saavutetaan jo muutamilla iteraatioilla. 

Haittapuolena menetelmällä on neutraaliakselin sijainnin määritys kimmoisesta 

jännitysjakaumasta. Mikäli betonin idealisoitu plastinen puristusvyöhyke 

voimatasapainoa laskettaessa halutaan ottaa huomioon, on neutraaliakselin laskettu 

sijainti ristiriidassa voimatasapainon kanssa. Jos taas betonissa ja teräksissä vaikuttavat 

voimat määritetään kimmoisista jännityksistä, menetetään huomattavasti betonin 

puristus- ja terästen veto- tai puristuskapasiteettia. Menetelmä toimii hyvin kun 

neutraaliakseli ei sijaitse liian lähellä vetoteräksiä. Tällöin voimatasapainoa laskettaessa 

voidaan huomioida normien mukaiset sallitut muodonmuutokset ja laskea 

voimatasapaino muodonmuutoksien sallimilla jännityksillä. Ongelmia ilmenee, kun 

poikkileikkauksen neutraaliakseli lähestyy vetoterästen painopistettä. Tällöin syntyy 

tilanteita, joissa lasketun neutraaliakselin sijainnin mukaisesti esimerkiksi alapinnan 

teräkset ovat vedolla (ts. neutraaliakseli sijaitsee vetoterästen ja puristusterästen 

välissä), mutta voimatasapainoa plastisilla oletuksilla laskettaessa alapinnan teräkset 
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kuuluisivatkin olla puristuksella. Ongelmaa ei ilmenisi, mikäli neutraaliakselin määritys 

kyettäisiin tekemään plastisoituminen huomioiden. Ratkaisua neutraaliakselin 

määrittämiseksi plastisoituminen huomioiden ei kuitenkaan kirjoittaja ole löytänyt. 

Edellä esitettyyn ristiriitaan ja neutraaliakselin sijaintiin lähellä vetoteräksiä sisältyy 

myös toinen ongelma. Kun neutraaliakseli sijaitsee lähellä vetoteräksiä, eivät 

vetoteräkset kykene sallittujen muodonmuutoksien puitteissa plastisoitumaan ja 

vetoteräsjännitykset jäävät alle myötörajan. Todellisessa rakenteessa vetoteräksien 

rasitukset vähenevät neutraaliakselin lähestyessä vetoteräksien painopistettä, sillä 

kuormittavan epäkeskisen normaalivoiman ja vastustavan resultanttivoiman (betonin 

puristusvyöhyke + puristusteräkset) vaikutuspisteet yhtyvät. Kuormittava epäkeskinen 

normaalivoima ja vastustava resultanttivoima betonista ja puristusteräksistä vaikuttavat 

siis samassa pisteessä vastakkaisiin suuntiin, jolloin vetoteräksille ei tule kuormitusta. 

Koska neutraaliakselin sijainti esitetyssä menetelmässä on ristiriidassa voimatasapainon 

kanssa, syntyy tilanteita, joissa neutraaliakseli on lähellä vetoteräksiä, mutta 

kuormittava ja vastustava resultanttivoima eivät vaikuta riittävän lähellä toisiaan. 

Tällöin vetoteräksille aiheutuu kuormitusta, vaikka vetoteräksien mitoitusjännitys 

sallitun muodonmuutoskuvaajan mukaisesti saattaa olla lähes nolla. Vetoteräsmäärät 

lähenevät tällöin äärettömiin olemattoman mitoitusjännityksen takia. Tämä ongelma on 

lähinnä numeerinen ja voidaan poistaa määrittämällä esimerkiksi alaraja 

mitoitusjännitykselle. Edellä esitetyn ristiriitaisuuden takia herää kuitenkin kysymys, 

kuinka lähellä totuutta saadussa ratkaisussa ollaan, kun neutraaliakseli sijaitsee lähellä 

vetoteräksiä. 
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4 NASTPOST LASKENTAMENETELMÄ 

Teräsbetonipoikkileikkauksen mitoitusyhtälöissä esiintyy enemmän tuntemattomia kuin 

ratkaisuyhtälöitä. Tästä syystä mahdollisia ratkaisuja teräsmäärille on ääretön määrä. 

Kyseessä on siis optimointiongelma. Kuinka valita raudoitepinta-alat Ast ja Asc, sekä 

neutraaliakselin sijainti x, jotta tasapainoyhtälöt toteutuvat ja ratkaisu on paras 

mahdollinen? Parhaana mahdollisena ratkaisuna voidaan pitää esimerkiksi pienintä 

teräsmenekkiä. Pienin teräsmenekki saavutetaan minimoimalla kokonaisteräspinta-alaa. 

Matemaattinen formulointi 

Vaadittavat raudoitemäärät saadaan minimoimalla kohdefunktiota eli ylä- ja alapinnan 

yhteenlaskettua teräspinta-alaa. Ongelman matemaattinen esitysmuoto on: 

min [AsTot(Nd, Md, Φ, fcd, fyd, b, h, d, dc, x)]   (13) 

missä:  Φ = Kuvan 13 (s.54) mukainen muodonmuutosjakauman ilmaiseva   

käyryys 

 AsTot = Yhteenlaskettu kokonaisteräspinta-ala ylä- ja alapinnoissa 

 

Mitoituksessa kaikki muut yhtälön (13) suunnittelumuuttujat ovat valmiiksi päätettyjä 

lukuun ottamatta neutraaliakselin sijaintia x. Poikkileikkauksen geometria, 

mitoituslujuudet ja kuormitusvoimasuureet tiedetään, sekä käyryys Φ saadaan sallitusta 

muodonmuutosjakaumasta. Näin ollen yhtälö (13) sievenee muotoon: 

min [AsTot(x) = Ast(x) + Asc(x)]   (14) 

Optimointiongelman vapaat muuttujat ovat siis neutraaliakselin sijainti x, alapinnan 

teräsmäärä Ast sekä yläpinnan teräsmäärä Asc. Optimointiongelman 

suunnitteluavaruudeksi määräytyy: 

Ast(x) ≥ 0 ^ Asc(x) ≥ 0 ^ −∞ ≤ x ≤ +∞    (15) 
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Tällaista optimoinnin lähestymistapaa mitoituksessa ovat käyttäneet Hernández-Montes 

et al. (2008). Menetelmä esitellään seuraavassa kappaleessa. 

 

4.1 Menetelmän lähtöajatus 

Menetelmä lähti kehittymään niin sanotusta RSD-menetelmästä (Reinforcement Sizing 

Diagrams, Hernández-Montes et al. 2005). RSD-menetelmässä on taulukoitu 

teräsmääriä tietyille voimasuureyhdistelmille neutraaliakselin sijainnin suhteen. 

Kuvassa 12 on esitettynä yksi tällainen RSD-taulukko. Taulukosta nähdään, että 

optimaalisen teräsmäärän antava ratkaisu kyseisessä tapauksessa eroaa huomattavasti 

symmetrisestä ala- ja yläpinnan raudoituksesta. Taulukoista voidaan valita haluttu 

raudoitusyhdistelmä ala- ja yläpinnan teräksille. Kuvassa 12 esiintyvä suure A´s 

tarkoittaa yläpinnan raudoitusta ja As alapinnan raudoitusta. 

 

Kuva 12. Puristus- ja vetoterästen määrittämiseen käytettävä RSD-taulukko 
(Hernández-Montes et al. 2008). 
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Hernández-Montes et al. (2008) ja Gil-Martín et al. (2011) ovat kehittäneet RSD-

menetelmän pohjalta TOSR-menetelmän (Theorem of Optimal Section Reinforcement). 

Menetelmällä kyetään laskemaan yksiaksiaalisen taivutus- normaalivoimatilan 

raudoitemäärät teräsbetonipoikkileikkaukseen. Menetelmä ei siis ota huomioon 

tasoleikkausvoimia eikä taivutusvääntömomentteja ja näiden voimien vaikutus tulee 

ottaa huomioon muilla tavoin (4.6). TOSR-menetelmän mukaan optimaalinen, eli 

pienimmän kokonaisteräspinta-alan antava ratkaisu saadaan tutkimalla viisi erilaista 

tapausta, joista optimi valitaan. Mahdolliset tapaukset ovat: 

1. Ast = 0 

2. Asc = 0 

3. εst = − εy 

4. ε = εst = εsc = εc,max = 0.003 

5. ε = εst = εsc = −0.01 

missä Ast, Asc, εst, εsc, εy, εc,max ovat alapinnan teräspinta-ala, yläpinnan teräspinta-ala, 

alapinnan terästen venymä, yläpinnan terästen venymä, terästen myötövenymä ja ACI-

rakennusnormien mukainen betonin murtopuristuma (3 ‰) samaisessa järjestyksessä. 

TOSR-menetelmässä poikkileikkaus mitoitetaan tavanomaiselle normaalivoima- ja 

taivutusmomenttitasapainolle yhtälöillä: 

Nd = ∫Ac σc dAc + ∫Asc σsc dAsc + ∫Ast σst dAst   (16) 

Md = ∫Ac σc·vAc dAc + ∫Asc σsc·vAsc dAsc + ∫Ast σst·vAst dAst  (17) 

missä: Nd = Ulkoinen kuormittava normaalivoima 

 Md = Ulkoinen kuormittava taivutusmomentti 

 Ac = Betonin poikkipinta-ala 

 Asc = Yläpinnan terästen poikkipinta-ala 

 Ast = Alapinnan terästen poikkipinta-ala 
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 σc = Betonissa vaikuttava puristusjännitys 

 σsc = Yläpinnan teräksissä vaikuttava jännitys 

 σst = Alapinnan teräksissä vaikuttava jännitys 

vAc/Asc/Ast = Kunkin voiman vaikutuspisteen mukainen vipuvarsi 

voimatasapainon tarkastelukohdan suhteen 

 

Menetelmässä tarkastellaan yllä esiteltyjä tapauksia yhtälöiden (16) ja (17) mukaisella 

voimatasapainolla. Tasapainoyhtälöt ratkeavat, koska TOSR:n viisi tarkasteltavaa 

tilannetta tuovat kolmen muuttujan ja kahden yhtälön ongelmaan yhden yhtälön lisää. 

Lisäyhtälöillä saadaan ratkaistua joko neutraaliakselin sijainti tai toinen teräspinta-

aloista. Menetelmässä lasketaan esitetyt viisi eri tapausta, ja valitaan näistä tapauksista 

saatu ratkaisu, joka on sekä optimi että kelpo. Kelvollinen ratkaisu tarkoittaa, että 

raudoitemäärät eivät ole negatiivisia, eivätkä raudoitemäärät ja neutraaliakselin sijainti 

ole imaginäärisiä. 

Yllä esitellyn TOSR-menetelmän heikkoutena on, ettei sitä ole matemaattisesti 

todistettu oikeaksi. Menetelmän kehittäjät ovat pyrkineet todistamaan teoriaa todeksi 

laajalla numeerisella testauksella. Testaus on suoritettu käyttämällä tyypillisiä 

teräsbetonirakenteiden mitoituksessa käytettäviä suurearvoja. Testitulokset jotka 

artikkeleissa Hernández-Montes et al. (2008) ja Gil-Martín et al. (2011) esitetään, 

näyttävät tukevan teoriaa. Tekijät kuitenkin korostavat, että teoriaa on testattu vasta 

tavanomaisilla teräsbetonin mitoituksessa käytettävillä suurearvoilla. Ei tiedetä, miten 

menetelmä käyttäytyy ja löytyykö optimi viidestä mainitusta tapauksesta, mikäli 

mitoitussuureet poikkeavat tavanomaisesta. Toinen heikkous menetelmässä on, ettei se 

ota kantaa Rakennusmääräyskokoelma B4:n vaatimukseen poikkileikkauksen 

painopisteen maksimi puristumasta εc (yhtälö (2)). Mikäli menetelmä voidaan todistaa 

toimivaksi kaikilla poikkileikkauksen suurearvoilla, ja siihen kyetään lisäämään 

poikkileikkauksen painopisteen maksimi puristuman huomioiminen, on menetelmä 

kiistatta erittäin tehokas. 
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4.2 Menetelmän teoriaperusta 

Hernández-Montes et al.:n (2008) ja Gil-Martín et al.:n (2011) TOSR-menetelmään 

pohjautuen Tomás ja Alarcón (2012) ovat jatkokehittäneet menetelmän, jossa vältetään 

TOSR-menetelmän matemaattisen todistamisen puute. Tomáksen ja Alarcón 

menetelmään kyetään myös lisäämään poikkileikkauksen painopisteen puristuman 

huomioiminen, minkä Rakennusmääräyskokoelma B4 vaatii. Täsmällisesti puhuen 

Tomáksen ja Alarcón menetelmässä kyse ei ole varsinaisesti uudesta menetelmästä, eikä 

välttämättä edes vanhan menetelmän jatkojalostamisesta, vaan Tomás ja Alarcón vain 

ratkaisevat Hernández-Montes et al.:n esittämän optimaalisen teräsmäärän ongelman eri 

tavalla. Tomás ja Alarcón tarjoavat myös artikkelissaan MatLab-koodin, joka laskee 

optimaalisia teräsmääriä ACI- sekä EC2-rakennuskoodien mukaisesti. NastPost-

teräsmäärien ratkaisijan koodi pohjautuu tähän Tomáksen ja Alarcón julkaisemaan 

MatLab koodiin. Suurimpana erona Tomáksen ja Alarcón laskentakoodiin NastPost:n 

ratkaisija huomioi poikkileikkauksen painopisteen puristuman, sekä laskennan 

singulaarisuuspisteet, jotta menetelmä olisi kaikissa tilanteissa aukottomasti toimiva 

Rakennusmääräyskokoelman B4 huomioiva mitoitusproseduuri. 

 

4.2.1 Optimin ratkaiseminen 

Hernández-Montes et al. ratkaisevat optimointiongelman tutkimalla viittä eri tapausta ja 

valitsemalla niistä käyvän optimin. Tomás ja Alarcón lähtevät liikkelle 

optimointiongelman ratkaisemisessa ns. ”raa’alla voimalla”. He käyttävät ongelman 

ratkaisemiseen ”peittomenetelmää” (eng. covering method, Arora 2004). 

Peittomenetelmän ajatuksena on laskea kaikki suunnitteluavaruuden mahdolliset pisteet 

ja valita optimi. Suunnitteluavaruuden pisteitä on ääretön määrä, joten tehtävä niiden 

laskemiseksi on mahdoton. Tämän takia tyydytään laskemaan suunnitteluavaruuden 

pisteitä laidasta laitaan riittävällä tarkkuudella. Kuvan 12 mukaisesta RSD-kuvaajasta 

nähdään, että kohdefunktio on jatkuva ja hyvin käyttäytyvä. Tämä mahdollistaa 

peittomenetelmän toimivuuden ja optimin löytämisen suhteellisen harvoillakin 

suunnitteluavaruuden pisteiden tarkasteluilla. 
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Menetelmässä tarkastellaan saatuja ala- ja yläpinnan teräsmääriä neutraaliakselin 

sijainnin x suhteen. Teräsmääriä lasketaan eri neutraaliakselin sijainneilla 

neutraaliakselin kulkiessa poikkileikkauksen yläpinnan puolelta alapinnan puolelle. Kun 

teräsmäärät on halutulla askelluksella ja määritetyllä hakuvälillä laskettu 

neutraaliakselin sijaintia muuttamalla, valitaan ratkaisujoukosta käypä optimi. Käypää 

optimia voidaan tarkentaa laskemalla tiheämmällä askelluksella arvoja neutraaliakselin 

optimin xo ympäristössä. Tämän jälkeen valitaan jälleen uusi optimi tiheämmällä 

askelluksella saaduista arvoista. Optimia voidaan tarkentaa niin kauan kuin on tarpeen. 

Menetelmä etenee siis seuraavasti: 

1. Askella haluttu neutraaliakselin sijainnin x alue, ja talleta saadut teräsmäärät 

sekä teräsmääriä vastaava neutraaliakselin sijainti. 

2. Valitse saaduista teräsmääristä käypä optimi. 

3. Tarkenna saatua optimia askeltamalla optimia vastaavan neutraaliakselin 

ympäristössä tiheämmällä askeleella. 

4. Palaa kohtaan 2 ja toista kierroksia niin kauan, kuin riittävä ratkaisun tarkkuus 

on saavutettu. 

Edellä esitellyn peittomenetelmän käyttäminen optimointiongelman ratkaisemisessa on 

huomattavan paljon raskaampaa laskennallisesti kuin Hernández-Montes et al.:n 

ratkaisutavan käyttäminen. Nykyajan suurilla tietokoneiden laskentakapasiteeteilla ja 

hyvin käyttäytyvän kohdefunktion avustuksella laskenta-aika kyetään kuitenkin 

pitämään yllättävänkin alhaisena. Peittomenetelmän etuna verrattuna Hernández-

Montes et al.:n käyttämään TOSR-menetelmään on, että globaalit optimit löydetään 

vaikka ne sijaitsisivat jossakin muualla kuin viidessä TOSR-menetelmän 

tarkastelutapauksien näyttämistä lokaaleista optimeista. Peittomenetelmää käyttämällä 

voidaan lisäksi huomioida betonin puristuma poikkileikkauksen painopisteessä. (Tomás 

ja Alarcón 2012) 
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4.2.2 Mitoituksen perusolettamukset 

Mitoituksessa tehdään seuraavat tavanomaiset olettamukset: 

1. Betonilla ei ole vetolujuutta. 

2. Voimassa on ns. Bernoullin otaksuma (Tasopoikkileikkaus säilyy tasona ja 

kohtisuorassa poikkileikkausakseliin nähden deformaatiossa). 

3. Betonin ja teräksen välillä ei tapahdu liukumista. 

4. Mitoitus suoritetaan yksiaksiaalisessa suunnassa, ts. se ei ota huomioon 

tasoleikkausvoimia eikä taivutusvääntömomentteja. Nämä voimat otetaan 

huomioon muilla keinoilla (4.6). 

5. Mitoitus ei ota kantaa betonin pitkäaikaisvaikutuksiin. 

Mitoituksessa ei oteta huomioon betonin pitkäaikaisvaikutuksia kuten virumista. 

Mitoitusmenetelmällä voidaan mitoittaa korkealujuusbetonirakenteita. Tässä työssä 

käsitellään kuitenkin vain tavanomaisen lujuuden omaavia teräsbetonirakenteita. 

Betonin maksimi puristusjännitykselle fcd käytetään kuvan 3 mukaista yksiaksiaalisen 

puristustilan sallimaa maksimijännitystä. Menetelmän puitteissa olisi mahdollisuus 

huomioida mahdollinen kaksiaksiaalinen betonin puristusjännitysriippuvuus tutkimalla 

kuormitusvoimasuureita. Menetelmä jättää huomiotta leikkausvoimasta ja 

leikkaushaoista aiheutuvat lisäkalvovoimat. Menetelmä kykenee huomioimaan normien 

sallimat maksimi muodonmuutokset betonissa poikkileikkauksen painopisteessä ja 

reunalla sekä teräksissä terästen painopisteissä. Muodonmuutosjakauman oletetaan 

olevan kuvan 13 mukaisesti lineaarinen. 
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Kuva 13. Teräsbetonipoikkileikkaus ja taivutetun poikkileikkauksen oletettu 
muodonmuutosjakautuma. 

 

Muodonmuutokset ovat kuvan 13 mukaisesti kytkettyinä toisiinsa yhtälöllä (puristuma 

negatiivista): 

(εcu ⁄ x) = (εst ⁄ (x – d)) = (εsc ⁄ (x – dc))    (18) 

 

4.2.3 Käytettävät yhtälöt 

Venymät ja jännitykset 

Mitoitus suoritetaan yhtälöiden (16) ja (17) esittämälle normaalivoima- ja 

momenttitasapainolle. Yhtälöissä esiintyvät jännitykset σc, σst ja σsc ovat 

neutraaliakselin sijainnin x funktioita. Yhtälöistä (16) ja (17) saadaan: 

Nd(x) =  σc(x)·Ac + σsc(x)·Asc + σst(x)·Ast    (19) 

Md(x) = σc(x)·vAc·Ac + σsc(x)·vAsc·Asc + σst(x)·vAst·Ast   (20) 
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Teräsjännitykset σst(x) ja σsc(x) saadaan sallituista muodonmuutoksista. 

Muodonmuutosalueita on RakMKB4:n mukaisesti kolme. Nämä alueet määräytyvät 

normeissa määritettyjen kiinnepisteiden mukaisesti. Kiinnepisteet RakMKB4:ssä ovat: 

- Terästen maksimi venymä εsu = 10 ‰ 

- Betonin puristuma poikkileikkauksen reunalla εcu (yhtälö (1)) 

- Betonin puristuma poikkileikkauksen painopisteessä εc (yhtälö (2)) 

Kuvassa 14 havainnollistetaan poikkileikkauksen muodonmuutosvaiheita, kun 

neutraaliakseli x kulkee poikkileikkauksen yläpinnan puolelta alapinnan puolelle. 

Kuvan 14 mukaisesti neutraaliakselin nollakohta sijaitsee poikkileikkauksen yläpinnan 

tasossa. x on negatiivinen, kun neutraaliakseli sijaitsee yläpinnan yläpuolella ja 

positiivinen, kun neutraaliakseli sijaitsee yläpinnan alapuolella. 

 

Kuva 14. Teräsbetonipoikkileikkauksen muodonmuutosvaiheet neutraaliakselin 
sijainnin x mukaisesti. 
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Seuraavassa on esitettynä kuvaan 14 perustuen, kuinka kuvan esittämä 

muodonmuutosjakauma muuttuu neutraaliakselin x kulkiessa välin [−∞,+∞]: Kun 

neutraaliakseli sijaitsee negatiivisessa äärettömyydessä, on koko poikkileikkaus 

kauttaaltaan vetorasitettu. Tällöin betoni ei ota voimia vastaan, ja kaikki (veto-) voimat 

ovat raudoituksilla. Muodonmuutosrajoittimena toimii normien sallima terästen 

maksimi venymä (10 ‰), joka tässä yhteydessä on nimetty εsu:ksi. Kun neutraaliakseli 

lähenee negatiivisesta äärettömyydestä poikkileikkausta, tullaan neutraaliakselin 

sijaintimerkintään 1 (tumma neliö 1). Muodonmuutosjakauman voidaan tämän vaiheen 

aikana ajatella pyörivän rotaatioakselin A ympäri (tumma ympyrä A). 

Muodonmuutosjakauma jatkaa kääntymistään akselin A ympäri pitäen alapinnan 

raudoituksen venymän 10 ‰:ssa, kunnes neutraaliakseli tulee kohtaan 2 (tumma neliö 

2). Kohdassa 2 neutraaliakseli on jo poikkileikkauksen sisällä, ja betonin maksimi 

reunapuristuma εcu on juuri saavutettu. Rotaatioakseli B on reunapuristuman εcu 

kohdassa. Neutraaliakselin sijainnista 2 muodonmuutosjakauma jatkaa kääntymistään 

rotaatioakselin B ympäri. Tällöin rajoittimena toimii betonin maksimi reunapuristuma, 

ja alapinnan terästen venymä lähtee vähenemään sallitusta εsu arvosta. 

Muodonmuutosjakauma kääntyy akselin B ympäri, kunnes saavutaan neutraaliakselin 

kohtaan 3. Kohdassa 3 on saavutettu poikkileikkauksen painopisteen xpl betonin 

puristumaraja εc. Tässä pisteessä muodonmuutosjakauma jatkaa kääntymistään akselin 

C ympäri. Akselin C ympäri käännyttäessä tullaan lopulta neutraaliakselin sijaintiin 4, 

jolloin koko poikkileikkaus on jo kauttaaltaan puristettu. Tästä neutraaliakselia lisää 

positiiviseen suuntaan kuljetettaessa neutraaliakseli lähenee ääretöntä, eli tasaista 

puristumaa kohden. 

Muodonmuutoskuvaajasta saadaan yhtälön (18) riippuvuuksilla laskettua terästen 

venymät tai puristumat εst(x) alapinnalla ja εsc(x) yläpinnalla. Venymistä saadaan 

Hooken lain mukaisesti teräksissä vaikuttavat jännitykset yhtälöillä: 

σst(x) = εst(x)·Es ^ │σst(x)│ ≤ fyd   (21) 

σsc(x) = εsc(x)·Es ^ │σsc(x)│ ≤ fyd    (22) 
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Betonissa vaikuttava puristusjännitys saadaan yhtälöllä: 

σc(x) = − [(Nd·eAst) ⁄ (d − kx·x ⁄ 2)] ⁄ (b·kx·x) ^ │σc(x)│≤ fcd ^ σc(x) ≤ 0 

∀ kx·x ≤ h      (23) 

missä: eAst = Normaalivoiman epäkeskisyys vetoterästen suhteen (kuva 15, 

yhtälö 25) 

 kx = Betonin suhteellinen puristusvyöhykkeen korkeus, kx = 0.8  

 (kuva 15) 

 b = Poikkileikkauksen leveys 

 

 

 

Kuva 15. Poikkileikkauksessa vaikuttavat resultanttivoimat ja niiden sijainnit. 

 

Voimatasapaino 

Normaalivoiman Nd ja momentin Md yhteisvaikutus on aina sama kuin epäkeskisellä 

normaalivoimalla Nd jonka epäkeskisyys ed on (Leskelä 2008:213): 

ed = Md ⁄ Nd      (24)
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Normaalivoiman epäkeskisyys eAst suhteessa vetoteräksiin saadaan: 

eAst = ed – (d – ½·h)     (25) 

Kuvassa 15 esiintyvä betonin resultanttivoima Fc on: 

Fc(x) = σc(x)·b·kx·x     (26) 

Vaadittavat teräsmäärät ylä- ja alapinnalla saadaan lausekkeista: 

Asc(x) = [(Nd·eAst) + Fc(x)·(d – ½·kx·x)] ⁄ −[σsc(x)·(d – dc)]  (27) 

Ast(x) = (−Nd + Fc(x) + Asc(x)·σsc(x)) ⁄ −σst(x)   (28) 

 

Painopisteen puristumarajoitus εc 

Poikkileikkauksen painopisteen sijainti riippuu ylä- ja alapinnan teräsmääristä sekä 

neutraaliakselin sijainnista. Painopisteen puristuma joudutaan täten tarkistamaan sen 

jälkeen kun alustavat teräsmäärät on laskettu. Neutraaliakselin ollessa negatiivisella 

puolella betonissa ei ole puristumaa, eikä painopisteen puristumaa tarvitse tarkistaa. 

Painopisteen puristuman tarkistukseen ei myöskään mennä, mikäli toinen tai molemmat 

teräsmääristä ovat negatiivisia. Tällöin ratkaisu ei ole kelpo ja painopisteen puristuman 

tarkistaminenkin on turhaa. Neutraaliakselin ollessa positiivinen ja alustavien 

teräsmäärien ollessa kelpoja poikkileikkauksen painopisteen sijainti xpl (kuva 14) 

lasketaan yhtälöllä: 

xpl = (½·b·fcd·xhmax
2 + Asc(x)·fyd·dc + Ast(x) ·fyd·d) ⁄ [b·xhmax·fcd + (Asc(x) + 

Ast(x))·fyd]      (29) 

missä: xhmax(x) = min[x,h] 
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Neutraaliakselin sijainnin raja-arvo missä poikkileikkauksen painopisteen puristuma 

alkaa rajoittamaan muodonmuutoksia on: 

xlim(x) = (1 – εc ⁄ εcu)·x     (30) 

Kun alustavat teräsmäärät on laskettu aiemmin esitetyillä yhtälöillä, lasketaan yhtälöillä 

(29) ja (30) painopisteen sijainti xpl sekä sen raja-arvo xlim. Tämän jälkeen tarkistetaan 

epäyhtälöllä: 

xpl < xlim      (31) 

vaadittavat toimenpiteet. Mikäli epäyhtälö (31) ei ole voimassa, ts. poikkileikkauksen 

painopiste on kauempana puristetusta reunasta kuin raja-arvo xlim, poikkileikkauksen 

painopisteen puristuma ei toimi rajoittavana tekijänä. Aiemmin lasketut teräsmäärät 

ovat tällöin lopullisia. Mikäli epäyhtälö on voimassa, joudutaan poikkileikkauksen 

painopisteen maksimipuristuman εc rajoitus huomioimaan. Tällöin ratkaisua joudutaan 

iteroimaan, sillä uusi puristumarajoitus mitoituksessa muuttaa aiemmin laskettuja 

teräsmääriä, ja teräsmäärien muuttuessa muuttuu jälleen poikkileikkauksen painopisteen 

sijainti. Epäyhtälön (31) ollessa voimassa lasketaan painopisteen puristuman mukaiset 

terästen venymät verrannosta: 

(εc ⁄ (x − xpl)) = (εst ⁄ (x – d)) = (εsc ⁄ (x – dc))   (32) 

Yhtälön (32) lisäksi tarkistetaan terästen venymät yhtälön (18) mukaisesti, jossa 

rajoittimena toimii poikkileikkauksen betonin reunapuristuma εcu. Näistä kahdesta 

muodonmuutostapauksesta valitaan tapaus, joka antaa pienempiä venymiä ja puristumia 

veto- ja puristusteräksille. Ts. valitaan tapaus jolla teräsjännitykset ovat itseisarvoisesti 

pienemmät. Tämän jälkeen uusilla teräsjännityksillä lasketaan vaadittavat teräsmäärät 

ylä- ja alapinnalle. Uusilla teräsmäärillä päivitetään poikkileikkauksen painopisteen 

sijainti ja uudet teräsjännitykset. Jälleen lasketaan uudet teräsmäärät. Iteraatiota tehdään 

niin kauan kun teräsmäärät eivät halutun toleranssin tarkkuudella enää muutu. 

Tyypillisesti teräsmäärät tarkentuvat riittävän tarkoiksi muutamalla iteraatiokierroksella. 

Teräsjännityksiä laskettaessa on tärkeä tarkistaa sekä yhtälön (18) että yhtälön (32) 

mukainen muodonmuutostila ja valita näistä rajoittavampi. On mahdollista, että aluksi 
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epäyhtälön (31) mukaisesti painopisteen puristuma toimii rajoittavana. Jos 

puristusteräksiä ei juurikaan ole, ja uudet teräsvenymät ja -jännitykset pienenevät siten, 

että vetoraudoitusta on lisättävä, poikkileikkauksen painopiste siirtyy kauemmaksi 

puristetusta reunasta. Tällöin rajoittavaksi tekijäksi saattaakin muuttua betonin 

reunapuristuma εcu. 

 

4.2.4 Muita huomioita 

Hakuväli 

Peittomenetelmä on laskennallisesti suhteellisen raskas optimointimenetelmä. Sen takia 

neutraaliakselin sijainnin ääripisteiden väli, siis hakuväli jolla ratkaisua haetaan, on 

syytä pitää mahdollisimman pienenä ensimmäisellä hakukierroksella. NastPost:ssa 

ensimmäisen kierroksen hakuvälit on jaettu kolmeen eri hakualueeseen. Hakualueet 

ovat: 

1. −1.2·│(εy·d – εsu·dc) ⁄ (εsu – εy)│ ≤ x ≤ d 

2. dc ≤ x ≤ d 

3. d ≤ x ≤ 3·h 

 

Käytettävä hakualue määräytyy seuraavasti: 

- Jos Nd ≥ 0 => Hakualue 1. 

- Jos Nd ≤ 0 ja VArmFTot < eAst => Hakualue 3. 

- Jos ei hakualue 1 eikä 3 => Hakualue 2. 

missä: VArmFTot esitetään yhtälössä (49) sivulla 67 
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Toisella hakukierroksella tutkitaan aluetta, joka kattaa ensimmäisen kierroksen optimi-

neutraaliakselin sijainnin xo ympäristöstä kaksi askelväliä. Haku tehdään välille: 

xo − xstep ≤ x ≤ xo + xstep     (33) 

missä: xstep = Ensimmäisen kierroksen askelväli 

 

Käytännön laskennassa useampia tarkennuskierroksia ei tarvitse tehdä. Mikäli optimia 

silti halutaan tarkentaa, jatketaan hakuvälin pienentämistä esimerkiksi vastaavalla 

tavalla kuin 1. ja 2. kierroksen tapauksessa. 

Lopetuskriteeri kauttaaltaan puristetussa tapauksessa 

Suurten puristavien voimien vaikuttaessa poikkileikkauksessa koordinaatti x lähestyy 

ääretöntä, eli poikkileikkaus lähestyy tasaista puristusta. Jos poikkileikkauksessa 

vaikuttaa suuria puristavia voimia, eikä kappaleen 4.3.1 mukaiset ratkaisutoimenpiteet 

1-4 suodata tapausta pois, joudutaan ratkaisuun käyttämään peittomenetelmää. 

Peittomenetelmä sellaisenaan kuin se aiemmissa kappaleissa on esitetty, on erittäin 

hidas ja epäluotettava, mikäli optimia haetaan kaukaa poikkileikkauksen ulkopuolelta. 

Kun menetelmä löytää optimin hakualueen 3 päätepisteestä (x = 3·h), ei ratkaisua voida 

jättää tähän pisteeseen. Toisella, tarkemmalla hakukierroksella askellettaisiin yhden 

askelvälin verran yli arvosta 3·h. Todellinen optimi on kuitenkin suurella 

todennäköisyydellä kaukana tästä pisteestä. Menetelmä jää tarkentamaan optimia lähelle 

hakualueen 3 päätepistettä (x = 3·h). Tällöin todellisen optimin löytämiseen menee 

pienen askelluksen takia valtavasti aikaa, tai toleranssien ollessa riittävän suuria 

todellinen optimi jää löytämättä. Poikkileikkauksen ulkopuolella, puristuspuolella, 

betoni on täysin hyödynnetty, ja käyryys Φ muuttuu maltillisesti. Teräsjännitykset 

pysyvät likimain samana. Mitä kauempana poikkileikkauksesta ollaan, sitä hitaammin 

käyryys ja sen mukaiset teräsjännitykset muuttuvat suhteessa neutraaliakselin 

muutokseen. Tämän takia hakualuetta ja -askelta kasvatetaan, kun optimia haetaan 

puristetulta puolelta poikkileikkauksen ulkopuolelta. Tällöin optimin hakemisen 

lopetuskriteeriksi muodostuu teräspinta-alojen muutokset. Optimia haetaan isolla 
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askelluksella iteroiden niin kauan, kun teräsmäärät eivät halutun toleranssin suhteen 

muutu. Tämä tilanne saavutetaan käytännön laskutarkkuudella muutamilla 

hakukierroksilla. 

 

Numeeriset nollat 

Peittomenetelmää käytettäessä voidaan käytettävää askellusväliä harventaa entisestään, 

kun neutraaliakselin ollessa lähellä vetoterästen tai puristusterästen painopistettä, 

lievennetään käypien ratkaisujen kriteereitä. Kun on kyse näistä harvinaisista 

tapauksista, että ratkaisu löytyy vain neutraaliakselin kulkiessa lähellä terästen 

painopisteitä, voidaan tiettyjä pieniä negatiivisiakin raudoitemääriä hyväksyä 

ratkaisuiksi ensimmäisellä neutraaliakselin optimisijainnin xo hakukierroksella. Toisella 

kierroksella askelväli on jo huomattavasti pienempi pienemmän tutkittavan alueen takia, 

jolloin käypä, ei-negatiivinen raudoitemääräkin löytyy. 

 

4.3 Ratkaisualgoritmi 

Laskenta-algoritmeissa jotka halutaan yleispäteviksi ja kaikissa tilanteissa toimiviksi 

proseduureiksi, aiheuttaa numeriikka monesti suuret ongelmat menetelmän kehittäjälle. 

Tämän työn tarkoituksena oli kehittää menetelmä, jolla kyetään mitoittamaan 

tasomainen teräsbetonipoikkileikkaus mille tahansa mielivaltaiselle 

kuormitusyhdistelmälle. Edellisessä kappaleessa esitetty laskentateoria ei sellaisenaan 

toimi yleispätevänä mitoitusmenetelmänä. Mitoitus sisältää mm. muutamia 

singulaarisuuspisteitä, joita edellä esitelty laskentateoria ei ota huomioon. Tässä 

kappaleessa esitetään, millaisia suodattimia menetelmä vaatii, jotta se saadaan kaikissa 

tilanteissa toimivaksi tehokkaaksi yleispäteväksi menetelmäksi. 
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4.3.1 Ratkaisutavan valinta 

Menetelmä tutkii kuormitusta epäkeskisenä normaalivoimana Nd. Kappaleessa 4.2 

esitelty laskentateoria on suhteellisen raskas käytettävän optimointimenetelmän takia. 

Tämän takia teoriaa ei kannata käyttää, mikäli ratkaisu voidaan saada tehokkaammalla 

tavalla. Laskentamenetelmässä tutkitaan mitoitusvoimasuureiden Nd ja Md suhteita. Jos 

kuormittava normaalivoima on esimerkiksi tuhatkertainen mitoitusmomenttiin nähden, 

voidaan olettaa poikkileikkauksen olevan puhtaan normaalivoiman kuormittavana. 

Tällöin ratkaisu saadaan laskettua tehokkaasti ilman optimointia, sillä neutraaliakselin 

sijainti tasaisessa puristuksessa tai tasaisessa vedossa ei ole tuntematon. Erilaiset 

mitoitustilanteet ja käytettävät ratkaisumenetelmät mitoitusproseduurissa jaetaan 

kuuteen eri ratkaisutapaan: 

 

1. Poikkileikkaus ilman kuormitusta 

2. Poikkileikkaus kauttaaltaan vetorasitettu 

3. Poikkileikkaus selvästi kauttaaltaan puristettu 

4. Neutraaliakseli vetoterästen painopisteessä 

5. Poikkileikkaus puhtaassa taivutuksessa 

6. Mitoitus normaalivoiman ja taivutusmomentin yhdistelmälle 

 

Mikäli ratkaisu ei kuulu ratkaisutapoihin 1-5, ratkaisu kuuluu tapaan 6. Tapaukset 

tutkitaan mitoitusproseduurissa samaisessa järjestyksessä. Ratkaisutapojen 

määrittäminen ja ratkaisutapojen toimenpiteet ovat esiteltyinä seuraavassa. 
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1. Poikkileikkaus ilman kuormitusta 

Koska menetelmän tulee toimia jokaisella mahdollisella kuormituksella, sen tulee ottaa 

huomioon myös elementit, joissa kuormituksia ei ole. Suuressa laskentamallissa saattaa 

mallista riippuen löytyä elementtejä, jotka ovat esimerkiksi  jäykästi kiinnitettyinä 

jokaisesta nurkkapisteestään. Tällaiseen elementtiin ei kohdistu voimia, eikä tällaista 

elementtiä ole järkevää mitoittaa. Mitoitusproseduurin täytyy osata ottaa huomioon 

tällaiset tilanteet. 

Mitoituksessa tutkitaan raudoittamattoman betonipoikkileikkauksen kapasiteetteja ja 

kuormittavia voimia. Mikäli kapasiteetit ovat suuria suhteessa kuormittaviin voimiin, ei 

poikkileikkausta mitoiteta. Tilanne tarkastetaan seuraavilla yhtälöillä: 

Ncap = b·h·fctd     (34) 

Mstrs = 6·Md ⁄ (b·h2)     (35) 

│Nd│ ⁄ Ncap < 0.001     (36) 

0.001·fctd – Mstrs > 0     (37) 

missä: Ncap = Betonipoikkileikkauksen vetokapasiteetti 

Mstrs = Homogeenisen betonipoikkileikkauksen taivutusjännitys 

poikkileikkauksen alapinnassa 

 fctd = Betonin mitoitusvetolujuus 

 Nd = Kuormittava normaalivoima 

 Md = Kuormittava taivutusmomentti 

 

Yhtälön (35) mukainen taivutusjännitys Mstrs lasketaan homogeenisen 

suorakaidepoikkileikkauksen kimmoisesta taivutusjännityksestä. Koska betoni ei toimi 

ideaalikimmoisesti, on jännitys vain suuntaa antava. Tarkoituksena yhtälöillä (34) – (37) 

on poistaa mitoituksesta sellainen elementti, johon ei käytännössä kohdistu voimia. Jos 

molemmat epäyhtälöistä (36) ja (37) ovat voimassa, ei elementin raudoitemääriä 
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mitoiteta. Epäyhtälöillä verrataan raudoittamattoman betonipoikkileikkauksen 

vetokapasiteettia kuormitussuureisiin. Varmuudeksi on otettu kerroin tuhat. Mikäli 

kuormitusten aiheuttamat rasitukset erikseen pelkästä normaalivoimasta ja erikseen 

pelkästä taivutusmomentista ovat alle tuhannesosia poikkileikkauksen vetolujuudella 

lasketuista kestävyyksistä, voidaan olettaa, että poikkileikkaus kestää. Vaikka elementin 

raudoitemääriä ei mitoiteta, sille määritetään Rakennusmääräyskokoelma B4:n 

mukainen minimiraudoitus. 

 

2. Poikkileikkaus kauttaaltaan vetorasitettu 

Jos normaalivoima on vetoa (Nd > 0) ja epäkeskisyys eAst vetoteräksien suhteen on 

negatiivinen, kuuluu ratkaisu ratkaisutapaan 2. Tällöin vetävän normaalivoiman 

resultantti vaikuttaa ala- ja yläpinnan teräksien välissä. Koska betoni ei 

laskentaotaksuman mukaisesti ota vastaan vetovoimia, poikkileikkaus on kauttaaltaan 

haljennut, ja kuormitus on kokonaan teräksillä. Vaadittavat ylä- ja alapinnan teräsmäärät 

saadaan tällöin yhtälöistä: 

Asc = −(Nd·eAst) ⁄ (fyd·(d – dc))    (38) 

Ast = Nd ⁄ fyd − Asc     (39) 

kun: Nd > 0 ^ eAst ≤ 0 

 

3. Poikkileikkaus selvästi kauttaaltaan puristettu 

Kun │Nd ⁄ Md│ > 1000, ja Nd < 0, on poikkileikkaus selvästi kauttaaltaan puristettu. 

Tällöin voidaan olettaa, ettei kuormittava taivutusmomentti ole merkitsevässä asemassa 

mitoituksessa. Poikkileikkaus mitoitetaan tasaiselle puristukselle. Teräsjännityksiä 

rajoittaa terästen myötöraja sekä teräsbetonipoikkileikkauksen painopisteen puristuma 

εc. Teräsjännitykset ovat: 
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σs = εc·Es ^ │σs│ ≤ fyd     (40) 

missä: σs = Ylä- ja alapinnan terästen jännitys. 

 

Vaadittavat teräsmäärät saadaan yhtälöillä: 

σc = −(Nd · eAst)  ⁄ [(b·h) · (d – h ⁄ 2)] ^  │σc│ ≤ fcd   (41) 

Asc = [Nd·eAst + b·h·σc·(d – ½h)] ⁄ [−σs·(d – dc)]   (42) 

Ast = (Nd − b·h·σc + Asc· −σs) ⁄ σs    (43) 

 

4. Neutraaliakseli vetoterästen painopisteessä 

Neutraaliakselin sijainti vetoterästen painopisteessä sisältää singulaarisuuspisteen. 

Neutraaliakselin sijaitessa vetoterästen painopisteessä, vetoterästen jännitys on nolla. 

Kappaleessa 3.3 käsiteltiin, kuinka neutraaliakselin lähestyessä vetoterästen 

painopistettä myös puristavan normaalivoiman ja betonin sekä puristusterästen 

resultanttivoiman paikka kohtaavat. Kun puristava normaalivoima ja betonin sekä 

puristusterästen resultanttivoima vaikuttavat samassa pisteessä ja eri suuntiin, ei 

vetoteräksille tule kuormitusta. Käytännössä laskenta joudutaan kuitenkin suorittamaan 

rajoitetulla tarkkuudella, ja resultanttivoimien sijainnit eivät absoluuttisesti kohtaa. 

Tämän takia vetoteräksille tulee aina jonkin verran kuormitusta. Kun vetoterästen 

käyttämä mitoitusjännitys lähenee nollaa, kasvaa vaadittava teräsmäärä vetoteräksien 

osalta äärettömiin. Tällainen numeerinen ongelma on poistettava mitoituksesta. 

Seuraava tarkistus tehdään vain normaalivoiman ollessa puristusta (Nd < 0). 

Mitoitusproseduurissa tutkitaan yhtälöitä (44) – (49) käyttämällä, sijaitseeko 

neutraaliakseli riittävän lähellä vetoterästen painopistettä: 

σc = −(Nd·eAst) ⁄ [b·kx·d·(d – kx·d ⁄ 2)] ^  │σc│ ≤ fcd  (44) 
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Fc = b·kx·d · −σc     (45) 

Mc = Fc·(d −kx·d ⁄ 2)     (46) 

FAsc = (eAst·Nd – Mc) ⁄ (d – dc)    (47) 

Asc = max[(FAsc ⁄ fyd),0.]     (48) 

VArmFTot = −[Mc + Asc·fyd·(d – dc)] ⁄ (Fc + Asc·fyd)   (49) 

│VArmFTot − eAst│< Tol1min    (50) 

 

missä: Fc = Betonin vastaanottama resultanttivoima 

 Mc = Betonin vastaanottama resultanttimomentti vetoteräksien suhteen 

 FAsc = Puristusterästen vastaanottama resultantti puristusvoima 

VArmFTot = Betonin ja puristusterästen yhteisen resultanttivoiman 

vaikutuspiste 

 Tol1min = Toleranssi jonka tulisi olla pieni 

 

Mikäli epäyhtälöryhmä (50) ei ole voimassa, neutraaliakseli ei sijaitse toleranssin 

määrittämässä läheisyydessä vetoteräksien painopistettä. Tällöin ratkaisussa jatketaan 

seuraavaan ratkaisutapaan. Toleranssin Tol1min suuruus  riippuu optimoinnissa 

käytettävän peittomenetelmän askellusvälistä. Toleranssin tulisi olla pieni, jotta tätä 

ratkaisutapaa käytetään vain silloin, kun neutraaliakseli todella sijaitsee vetoterästen 

painopisteessä. Toleranssi ei voi kuitenkaan olla liian pieni, sillä erittäin pienellä 

toleranssilla vaaditaan peittomenetelmältä erittäin pientä askellusta neutraaliakselin 

läheisyydessä. Toleranssin ja askellusvälin suuruuden on kuljettava käsikädessä. 

Toleranssia voidaan merkittävästi pienentää esimerkiksi tihentämällä peittomenetelmän 

askellusta vetoterästen painopistettä lähestyttäessä. Tämä ei käytännön 

laskentatarkkuuden kannalta ole kuitenkaan tarpeen. Tärkeää on määrittää toleranssi ja 

neutraaliakselin askellusväli siten, että ratkaisutavalla 4 poistetaan varsinaisesta 
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laskentarutiinista ne ratkaisut, joiden yli peittomenetelmä hyppäisi. Ilmiö esiintyy 

harvinaisilla kuormitusyhdistelyillä silloin, kun ainoat käyvät raudoiteratkaisut 

esiintyvät aivan neutraaliakselin lähellä. Tähän ongelmaan ei auta se, että 

peittomenetelmä hyppää vetoterästen painopisteen yli toiselle puolelle, sillä silloin 

muodonmuutokset väittävät vetoterästen olevan joko puristuksella tai vedolla, mikä ei 

voimatasapainon mukaan välttämättä vastaavasti toteudu, ts. ratkaisu antaa negatiivisia 

teräsmääriä. 

Jos epäyhtälöryhmä (50) on voimassa, lasketaan teräsmäärät yhtälöistä: 

σc = −(Nd·eAst) ⁄ [b·kx·d·(d – kx·d ⁄ 2)] ^ │σc│ ≤ fcd   (51) 

FAsc = [Nd·eAst + b·kx·d·σc·(d − kx·d ⁄ 2)] ⁄ (d – dc)   (52) 

Asc = max[(FAsc ⁄ fyd), 0.]     (53) 

Mikäli puristusteräksiä tarvitaan, ts. Asc > 0, joudutaan tarkistamaan puristusterästen 

jännitykset muodonmuutosrajoituksista. Tällöin iteroidaan kohdan 4.2.3 (Painopisteen 

puristumarajoitus εc) esittämällä tavalla ratkaisua tarkkaillen, onko rajoittavana 

muodonmuutoksena puristuma εc poikkileikkauksen painopisteessä vai puristuma εcu 

poikkileikkauksen reunalla. Ratkaisu saadaan pitämällä neutraaliakselin sijainti x 

arvossa d (x = d). Vetoteräksiä poikkileikkaukseen ei tässä tilanteessa tule, joten Ast = 0. 

 

5. Poikkileikkaus puhtaassa taivutuksessa 

Menetelmän tulee kyetä mitoittamaan poikkileikkaus myös puhtaassa taivutuksessa. 

Puhtaassa taivutuksessa Nd = 0 ja Md ≠ 0. Puhtaan taivutuksen tapauksessa 

raudoitemäärät voitaisiin laskea palkkien mitoituksessa käytettävillä perinteisillä 

mitoitusyhtälöillä. NastPost:n erilaiset mitoitusrutiinit halutaan selvyyden vuoksi pitää 

kuitenkin mahdollisimman vähäisinä. Todellisissa laskentamalleissa puhtaan 

taivutuksen tapaukset ovat lisäksi niin harvinaisia (teoreettisia), ettei ohjelman 

laskentatehoa nosteta, vaikka käytettäisiin tehokkaampia palkkien mitoitusyhtälöitä. 
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Mitä vähemmän erilaisia ratkaisijoita ohjelmassa on, sitä helpompi koodia on ylläpitää. 

NastPost tutkii, onko kuormittava normaalivoima lähes nolla. Mikäli näin on, NastPost 

generoi pienen vetävän normaalivoiman poikkileikkaukseen. Poikkileikkaus mitoitetaan 

tällä generoidulla normaalivoimalla ja alkuperäisellä taivutusmomentilla ratkaisutavan 6 

mukaisesti. Puhtaan taivutuksen tapaus selvitetään yhtälöillä: 

Md ⁄ Nd > 1000     (54) 

│Nd│ < 0.01·Ncap     (55) 

Jos epäyhtälöt (54) ja (55) ovat voimassa, poikkileikkaus on puhtaassa taivutuksessa. 

Momentti on tuhatkertainen normaalivoimaan nähden, ja normaalivoiman suuruus on 

alle sadasosa betonipoikkileikkauksen vetokapasiteetista. Jos epäyhtälöt ovat voimassa, 

generoidaan mitoitusta varten normaalivoima Nd = 0.01·Ncap. Tällainen normaalivoiman 

manipulointi ei vaikuta laskentatuloksiin, mutta mahdollistaa kohdassa 4.2 esitetyn 

laskentarutiinin käyttämisen. Mitoitus suoritetaan uudella normaalivoimalla 

ratkaisutavan 6 mukaisesti. Mikäli epäyhtälöt eivät ole voimassa, ei normaalivoimaa 

manipuloida. 

 

6. Mitoitus normaalivoiman ja taivutusmomentin yhdistelmälle 

Jos mikään ratkaisutavoista 1-5 ei täytä vaatimuksia, mitoitetaan poikkileikkauksen 

raudoitus suoraan kappaleessa 4.2 esitetyllä tavalla. Mikäli ratkaisutavan 5 mukainen 

puhtaan taivutuksen tapaus täyttyy, mitoitetaan poikkileikkaus kappaleen 4.2 mukaisella 

tavalla kuormittavan momentin ja generoidun normaalivoiman yhdistelmälle. 
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4.3.2 Ratkaisun toimintaa kuvaava kaavio 

Kuvassa 16 on esitettynä ratkaisun toimintaa kuvaava kaavio: 

 

Kuva 16. Ratkaisualgoritmin toimintaa kuvaava kaavio, K tarkoittaa kaaviossa ”on 
tosi” ja E tarkoittaa ”ei ole tosi”. 
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4.4 Ratkaisualgoritmin testaus 

Kehitettyä ratkaisualgoritmia testattiin numeerisesti kolmella erilaisella vaihtelevan 

kuormituksen testillä. Testit kattoivat laajan joukon erilaisia poikkileikkausten 

geometrian kokosuhteita sekä erilaisia materiaaliominaisuuksia. Testeillä haluttiin 

varmistaa, että menetelmä toimii loogisesti ja totuudenmukaisesti. Erityistä huomiota 

kiinnitettiin laskettujen raudoitemäärien jatkuvuuteen. Voimasuureiden ollessa jatkuvia 

elementistä toiseen siirryttäessä,  täytyy laskettujen raudoitustenkin olla. 

 

4.4.1 Testausmenetelmä 

Kuvassa 17 on esitettynä testirakenne ja sen kuormittavat voimat. 

 

 

Kuva 17. Ratkaisualgoritmin testauksen rakennemalli ja voimasuureet 
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Testeissä käytettiin kolmea erilaista kuormitusvaihtelua. Kuormitusvaihtelut olivat: 

1. Md = vakio,  −Iso arvo ≤  Nd ≤ +Iso arvo 

2. Nd = vakio, −Iso arvo ≤  Md ≤ +Iso arvo 

3. −Iso arvo ≤  Nd ≤ +Iso arvo, Md = 0.1, 0.5… 4, 4.5·Nd 

missä:  Iso arvo = Niin suuri arvo, jolla saadaan laskennassa teräsmääriä, jotka 

eivät ole lähelläkään toteuttamiskelpoisia käytännön syistä 

 

Testeissä askellettiin kuormitusta tyypillisesti n. 50 000:lla askeleella negatiivisesta 

voimasta positiiviseksi. Kuormitusaskellusten lukumäärä oli joissakin testeissä myös 

useampia satoja tuhansia. Tiheällä askellusvälillä pyrittiin todentamaan menetelmän 

luotettavuus ja löytämään mahdolliset poikkeamat teräsmäärissä. ”Iso arvo” määritettiin 

eri poikkileikkauksilla sellaiseksi, että raudoitemääristä saatiin kuormitusvoimien 

negatiivisissa ja positiivisissa ääripäissä niin suuria, että ne käytännön mitoituksen 

kannalta olivat kaukana toteuttamiskelpoisesta ratkaisusta. Tällä haluttiin varmistaa 

menetelmän ”periaatteellinen toimivuus” jopa epärealistisen suurilla kuormituksilla. 

Kuormitusta askeltamalla kyettiin tarkastelemaan menetelmän toimivuutta mahdollisten 

jatkuvuusongelmien näkökulmasta. Yllä esitetyn kaltaisilla testauksilla ja niiden 

antamilla tuloksilla oli menetelmän toimivuutta helppo arvioida myös niin sanotulla  

”maalaisjärjellä”. Kun esimerkiksi testausmenetelmän 1. mukaan poikkileikkauksen 

kuormitustila muuttuu kauttaaltaan puristetusta kauttaaltaan vetorasitetuksi, kuuluu 

neutraaliakselin kulkea jatkuvana poikkileikkauksen paksuuden läpi. Neutraaliakselin 

sijainnin muutoksista on helppoa tarkastella menetelmän toimivuutta. Raudoitemäärien 

ja neutraaliakselin muutoksien lisäksi tarkasteltiin poikkileikkauksen 

maksimimuodonmuutostilaa Φ. Kuten neutraaliakselin, myös muodonmuutostilan tulisi 

muuttua tasaisesti kohdassa 4.2.3 esitetyn tavan mukaisesti toisesta ääripäästä toiseen 

ääripäähän. Testikuvaajien maalaisjärjellisen tarkastelun lisäksi käsinlaskutoimenpiteillä 

varmistettiin, että oikean muotoiset kuvaajat ovat lisäksi oikeassa kohdassa 

suunnitteluavaruutta. 
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4.4.2 Esimerkkitestitapaus 

Seuraavassa tarkastellaan yhtä testatuista tapauksista. Tapaus on kuormitusvaihtelun 1 

mukaisesti vakiomomentin ja muuttuvan normaalivoiman testi. Testatun 

poikkileikkauksen geometriatiedot ovat: 

 b = 1.0 m 

 h = 0.4 m 

 d = 0.375 m 

 dc = 0.025 m 

 

Materiaalitiedot ovat: 

 fcd = 40·106 Pa 

 fyd = 350·106 Pa 

 ρc = 2400 kg ⁄ m3 

 

Kuormittava vakiomomentti Md = 5000 kNm /m ja normaalivoima vaihtelee välillä: 

−7.5·107 N/m ≤ Nd ≤ +7.5·107 N/m. Normaalivoima-alue on askellettu 50 000:lla 

askeleella. 

Kuvissa 18-20 on esitettynä testitulokset raudoitemäärien, neutraaliakselin sijainnin ja 

käyryyden osalta. Kuvat ovat pistepilviä, ts. tulospisteitä ei ole yhdistetty viivoilla 

keskenään. Tulokset vaikuttavat viivoilta tarkastelupisteiden suuren lukumäärän takia. 

Pistepilviä tarkasteltaessa voidaan varmistua siitä ettei tuloksissa ilmene hyppäyksiä. 
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Kuva 18. Testistä saatavat raudoitepinta-alojen kuvaajat kun poikkileikkauksen 
kuormitustila muuttuu kauttaaltaan puristetusta kauttaaltaan vetorasitetuksi. 
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Kuva 19. Testistä saatava neutraaliakselin sijainnin muutos poikkileikkauksen sisällä. 

 

 

Kuva 20. Testistä saatava käyryyden muutos. 
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Raudoitemäärien kuvasta 18 havaitaan, että teräsmäärät ovat jatkuvia. Teräsmäärät tässä 

testitapauksessa ovat tavanomaista suurempia suuren mitoittavan vakiomomentin takia. 

Kuvaan 18 on esitettynä nuolilla tarkastelukohdat 1 ja 2. Menetelmän antamia tuloksia 

verrattiin käsinlaskuilla saataviin tuloksiin. Tämä vertailu toteutettiin siten, että 

NastPosti:lla laskettiin tietyillä kuormituksilla teräsmäärät. Näillä NastPost:lta saaduilla 

teräsmäärillä laskettiin poikkileikkauksen taivutuskestävyys kirjan by210 (Leskelä 

2008) esittämällä tavalla. Käsinlaskuista saatua kapasiteettia (normaalivoima- ja 

taivutusmomenttikestävyyttä) verrattiin tämän jälkeen voimiin, joiden mukaisesti 

NastPostin teräsmäärät oli laskettu. Liitteissä 1 ja 2 on esitettynä kuvan 18 

tarkastelukohtien 1 ja 2 käsinlaskuvertailut. Vertailupisteet olivat: 

- Tarkastelukohta 1: Md = 5000 kNm/m, Nd = 0, Ast = 45700 mm2/m, Asc = 22900 

mm2/m. 

- Tarkastelukohta 2: Md = 5000 kNm/m, Nd = -26000 kN/m, Ast = 8020 mm2/m, 

Asc = 60600 mm2/m. 

Käsinlasketut ja NastPost:lla lasketut vastaukset ovat yhdenmukaisia. 

Tarkastelukohdassa 1 eroa vastauksien välillä on 0.035 %. Tarkastelukohdassa 2 eroa 

on noin puolitoista prosenttia (liitteet 1 ja 2). 

Kuvasta 19 havaitaan neutraaliakselin muuttavan sijaintia jatkuvana poikkileikkauksen 

alapinnasta poikkileikkauksen yläpintaan. Poikkileikkauksen ulkopuolista aluetta ei 

kuvassa ole esitetty. Poikkileikkauksen ulkopuolinen alue on jätetty tarkastelematta, 

koska riittävän kauttaaltaan puristetussa ja riittävän kauttaaltaan vetorasitetussa 

tapauksessa kappaleen 4.3.1 mukaiset ratkaisutavat 1-4 tulevat käyttöön. Tällöin 

neutraaliakselin sijaintia ei enää tarkastella. Vetopuolella ratkaisutapa 2 tulee voimaan 

lähes heti, kun ratkaisutavan 6 mukaisella menettelyllä laskettu neutraaliakselin sijainti 

on poikkileikkauksen yläpinnassa. Puristuspuolella ratkaisutapaa 6 käytetään 

laajemmalla alueella, ja näin ollen neutraaliakseliakin tutkitaan ”kauemmin”. Kuvasta 

19 nähdään, että neutraaliakseli pysyy suuren osan kuormituskerroista vakiona 

(kuvaajan A-B välinen alue). Tällöin neutraaliakselin sijainti on 250 mm 

poikkileikkauksen yläpinnasta alaspäin. Tällä neutraaliakselin alueella mitoituksessa 
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kyetään saavuttamaan tasapainomurtuma. Sama alue ilmenee käyryyden kuvaajasta 

kuvasta 20. Tässä kuvassa aluetta vastaa numeroiden 2 ja 3 välinen kuvaajan osuus. 

Neutraaliakselin kuvaajan kohdassa B puristusta lisättäessä neutraaliakseli nousee 

hieman ylöspäin kohti yläpintaa (väli B-C). Neutraaliakseli nousee tässä kohdassa 

hieman ylöspäin Rakennusmääräyskokoelma B4:n painopistepuristumarajan εc takia. 

Välillä B-C vetoteräsmäärät vähenevät, ja puristusteräsmäärät kasvavat (kuva 18). 

Tällöin poikkileikkauksen painopiste lähestyy yläpintaa, ja εc alkaa rajoittamaan 

muodonmuutoksia. Menetelmälle on edullista hieman nostaa neutraaliakselia, jotta 

puristusteräsjännitykset saadaan suuremmiksi. Pienillä puristavilla voimilla edellä 

kuvattua neutraaliakselin sijainnin nousemista ei välttämättä tapahdu. Tämä johtuu siitä 

että puristusteräsmäärät eivät välttämättä ole dominoivia, jolloin puristusterästen 

jännityksillä ei ole niin suurta vaikutusta kokonaisteräsmäärään. Tämän lisäksi 

puristusteräsjännityksen itseisarvoinen pieneneminen kyetään kompensoimaan 

neutraaliakselin sijaintia laskemalla, kun betonin puristuskentän pinta-ala kasvaa. 

Tällöin menetelmä ei tee kuvan 19 mukaista välin B-C neutraaliakselin sijainnin nostoa. 

Lopulta kun neutraaliakselin sijainti on hieman noussut, kohdasta C lisää puristettaessa 

menetelmä vapauttaa neutraaliakselin kohti vetoterästen painopistettä. 

Käyryyden Φ kuvaajasta (kuva 20) havaitaan sallitut muodonmuutosalueet. Suurin 

käyryys on kohdassa 1, jolloin betonin reunapuristuma ja vetoterästen venymä ovat 

maksimeissaan (εcu,  εsu). Kohdasta 1 kohtaan 2 kuljettaessa vetoterästen venymä laskee 

maksimi venymästä εsu myötörajan εy venymään. Kohdasta 2 kohtaan 3 kuljettaessa 

poikkileikkaus mitoitetaan ns. tasapainomurtoon. Lopulta kohdasta 3 puristuksen 

suuntaan jatkettaessa käyryys laskee nollaan kohti tasaista puristusta. Tämä käyryyden 

kuvaajan piste 1 vastaa kuvan 14 janan AB esittämää tilannetta ja piste 3 kuvan 14 

janan BC esittämää tilannetta. 
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4.4.3 Testien havainnot 

Laskentamenetelmää testattiin laajasti erilaisilla mitoitussuureilla. Kaikki testit 

osoittivat menetelmän toimivuutta. Menetelmän laskemat raudoitemäärät olivat jatkuvia 

erilaisilla jatkuvilla kuormitusvaihteluilla. Kun raudoitemäärät ovat jatkuvia, eli ne 

kyetään laskemaan ns. portaattomasti erilaisille kuormitusvoimasuureille, saadaan 

käytännön mitoituksessa rakenteisiin loogisesti muuttuvia raudoitemääriä elementistä 

toiseen siirryttäessä. Tämä tietenkin edellyttää ettei kuormituksissa ole epäjatkuvuutta 

elementtien kesken. Lasketut raudoitemäärät vastasivat käsinlaskutuloksia. Testeissä 

todettiin optimointitarkastelutavan olevan terästen mitoittamiseen erittäin hyvä. 

Yhteenlaskettu teräspinta-ala kohdefunktiona toimii erinomaisesti ”ratkaisun 

ohjaajana”. Kun tarkastellaan kokonaisteräspinta-alaa, löydetään kullekin 

mitoitusvoimasuurekombinaatiolle maalaisjärjellinen neutraaliakselin sijainti ja 

tehokkain raudoitusratkaisu. 

 

4.5 Minimiraudoitus ja leikkaushaat 

NastPost:lla voidaan määrittää elementille minimiraudoitus. Laattojen minimiraudoitus 

lasketaan Rakennusmääräyskokoelman B4 mukaisesti kaavalla (RakMKB4 2.5.2.2): 

AsMin = 0.25·(fctk ⁄ fyk)·b·h     (56) 

 

Leikkaushaat NastPost laskee kohdassa 2.2.2 esitetyille leikkausvoimille Vx ja Vy. 

Leikkaushakojen laskeminen on suoraviivaista, Rakennusmääräyskokoelma B4:n 

kohdissa 2.2.2.2 – 2.2.2.4 esitettyjen kaavojen käyttämistä. Leikkaushakojen 

kapasiteetin laskemiseen käytetään RakMKB4:n kaavaa 2.2.9: 

Vs = fyd·Asv·sin(θStirrX/Y)     (57) 

missä: Vs = Tankojen kapasiteetti 
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 Asv = Leikkaushakojen yhteenlaskettu pinta-ala 

 θStirrX/Y = Tarkasteltavan suunnan (x tai y) pituusakselin ja leikkaushaan 

välinen kulma. 

 

NastPost antaa vaadittavat leikkaushakojen pinta-alat metriä kohden. 

 

4.6 Tasoleikkausvoima Fxy ja taivutusvääntömomentti Mxy 

Elementtimenetelmästä saadaan x- ja y-suuntaisten mitoitusvoimasuureiden lisäksi 

tasoleikkausvoima Fxy ja taivutusvääntömomentti Mxy. Periaatteessa raudoitteet pyritään 

asettamaan pääjännitysten mukaisiin suuntiin. Tällöin voimat Fxy ja Mxy eivät ole 

merkityksellisiä, koska ne häviävät pääjännityssuunnissa. Kuormitusten ja rakenteiden 

ollessa monimutkaisia esiintyy kuitenkin tilanteita, jolloin raudoitteita ei kyetä 

asettamaan pääjännityssuuntiin. Dynaamisilla maanjäristyskuormituksilla 

tasoleikkausvoimat ja taivutusvääntömomentit saattavat muodostua jopa dominoiviksi 

kuormituksiksi. Perinteisesti taivutusvääntömomentit on otettu laattojen mitoituksessa 

huomioon Wood-Armerin (Wood 1961) menetelmään pohjautuvin keinoin. Wood-

Armerin menetelmässä taivutusmomentit, joilla alapinnan ja yläpinnan teräkset 

mitoitetaan, muodostuvat erisuuriksi. NastPost mitoittaa ala- ja yläpinnan teräsmäärät 

yhtenäiselle taivutusmomentille. Tämän takia menetelmä ei sovellu NastPost:ssa 

käytettäväksi. 

Ongelman teräsbetonirakenteiden mitoittamiseen tasoleikkausvoimalle ja 

taivutusvääntömomentille aiheuttavat betonin ja terästen ominaisuudet sekä 

mitoitusolettamukset. Raudoitteiden ollessa irrallisina tankoina betonissa, ne tarvitsevat 

betonia ympärille pysyäkseen muodossa. Mikäli betoni täysin halkeaa, ts. betonin 

tukeva vaikutus häviää terästen ympäriltä, ovat irralliset tangot kuin lankoja, joilla ei ole 

jäykkyyttä sivuttaissuunnassa. Kuvassa 21 on esitettynä rakenteen mahdolliset 

lisäraudoitussuunnat, xy1 ja xy2. Jotta xy-suuntien kuormitusta voidaan olettaa 

otettavaksi raudoitussuunnille x ja y, täytyy betonin olla riittävän ehjää pitääkseen 

terästangot muodossa. Jos tasoleikkausvoima Fxy aiheuttaa suurta vetoa suunnassa xy1 
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tai xy2, saattaa betoni halkeilla niin paljon, että x- ja y-suuntaisten terästankojen 

jäykkyys xy1- tai xy2 -suunnassa menetetään. Jos voimat Fxy ja Mxy ovat todella suuria, 

tulee käyttää kolme- tai neljäsuuntaista raudoitusta. Toinen vaihtoehto on käyttää 

hitsattua, riittävän tukevaa raudoiteverkkoa. Raudoiteverkolla raudoitteen voidaan 

olettaa toimivan ristikko- tai kehärakenteen tavoin, jolloin se kykenee ottamaan vastaan 

tasoleikkausvoiman suuntaisia kuormituksia. Hitsatun raudoiteverkon käyttäminen tai 

kolmi- tai nelisuuntaisen raudoitteen tekeminen rakenteeseen ei kustannussyistä ole 

kuitenkaan kannattavaa. On halvempaa yliraudoittaa suunnat x ja y kuin asentaa lisäksi 

teräksiä suunnille xy1 tai xy2. Yliraudoittamalla suuntia x ja y pyritään varmistamaan 

suuntien xy1 ja xy2 kestävyys. Ottamalla xy-suuntien kuormitukset vastaan suunnilla x 

ja y, oletetaan että voimat suunnilta xy1 ja xy2 välittyvät suunnille x ja y. Jotta voimat 

suunnilta xy1 ja xy2 välittyvät suunnille x ja y, tulee betonin olla riittävän ehjää. Jos 

tasoleikkausvoima ja taivutusvääntömomentti ovat dominoivia ja betoni kovasti 

halkeillut, ei voida olla varmoja välittyvätkö voimat xy-suunnilta suunnille x ja y. 

Tällöin ainoa ratkaisu poikkileikkauksen riittävän kestävyyden varmistamiseksi on 

käyttää kolmi- tai nelisuuntaista raudoitusta tai hitsattua raudoiteverkkoa. 

 

Kuva 21. Kuorielementin tarkasteltavat raudoitesuunnat tasoleikkausvoiman ja 
taivutusvääntömomentin määräävyyttä tutkittaessa. 
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NastPost-menetelmän tapa ottaa huomioon voimat Fxy ja Mxy 

NastPost-menetelmässä tasoleikkausvoima ja taivutusvääntömomentti otetaan 

huomioon seuraavanlaisella menettelyllä: Kuvassa 21 on esitettynä tutkittavat 

raudoitesuunnat x, y, xy1 ja xy2. Tasoleikkausvoiman ja taivutusvääntömomentin 

tarkastelemista varten jaetaan xy-suuntaiset tarkastelut suuntiin xy1 ja xy2, sillä 

tasoleikkausvoima ja taivutusvääntömomentti vaikuttavat eri merkkisinä näillä 

suunnilla. Kuvan 9 mukaisesti positiivinen tasoleikkausvoima Fxy aiheuttaa vetoa 

suunnalle xy1 ja puristusta suunnalle xy2. Positiivinen taivutusvääntömomentti Mxy 

aiheuttaa vetoa alapinnalle suunnalla xy1 ja puristusta alapinnalle suunnalla xy2. 

Menetelmässä lasketaan jokaisen raudoitesuunnan x, y, xy1 ja xy2 mukaiset 

raudoitemäärät suuntien omilla voimasuureilla (suuntien xy1 ja xy2 

mitoitusvoimasuureet eroavat toisistaan vain etumerkein). Tämän jälkeen vertaillaan x- 

ja y-suunnilta saatuja raudoitemääriä suuntien xy1 ja xy2 antamiin raudoitemääriin. 

Raudoitemäärien keskinäisten suhteiden ja suuruusluokan perusteella poikkileikkauksen 

raudoitus jaetaan viiteen erilaiseen raudoitustapaukseen: 

 

1. Jos [AsBotXY1 ≤ AsMin JA AsTopXY1 ≤ AsMin JA AsBotXY2 ≤ AsMin JA AsTopXY2 ≤ AsMin] 

 Raudoitustapaus 1 

2. Jos {[Limxy·(AsBotX + AsBotY) ≤ AsBotXY1 JA AsMin < AsBotXY1] 

JA/TAI [Limxy·(AsTopX + AsTopY) ≤ AsTopXY1 JA AsMin < AsTopXY1]} 

JA {[Limxy·(AsBotX + AsBotY) ≤ AsBotXY2 JA AsMin < AsBotXY2] 

JA/TAI [Limxy·(AsTopX + AsTopY) ≤ AsTopXY2 JA AsMin < AsTopXY2]} 

 Raudoitustapaus 2 
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3. Jos {[ Limxy·(AsBotX + AsBotY) ≤ AsBotXY1 JA AsMin < AsBotXY1] 

JA/TAI [Limxy·(AsTopX + AsTopY) ≤ AsTopXY1 JA AsMin < AsTopXY1]} 

JA {[AsBotXY2 ≤ Limxy·(AsBotX + AsBotY) TAI AsBotXY2 < AsMin] 

  JA [AsTopXY2 ≤ Limxy·(AsTopX + AsTopY) TAI AsTopXY2 < AsMin]} 

 Raudoitustapaus 3 

4. Jos {[AsBotXY1 ≤ Limxy·(AsBotX + AsBotY) TAI AsBotXY1 < AsMin] 

JA [AsTopXY1 ≤ Limxy·(AsTopX + AsTopY) TAI AsTopXY1 < AsMin]} 

JA {[ Limxy·(AsBotX + AsBotY) ≤ AsBotXY2 JA AsMin < AsBotXY2] 

JA/TAI [Limxy·(AsTopX + AsTopY) ≤ AsTopXY2 JA AsMin < AsTopXY2]} 

 Raudoitustapaus 4 

5. Mikäli ei mikään tapauksista 1-4 

 Raudoitustapaus 5 

Yllä esitetyissä epäyhtälöissä merkinnät ovat: 

 AsBotXY1 / 2 = Suunnan xy1 / xy2 alapinnan teräsmäärä 

 AsTopXY1/ 2 = Suunnan xy1 / xy2 yläpinnan teräsmäärä 

 AsBotX = Suunnan x alapinnan teräsmäärä 

 AsBotY = Suunnan y alapinnan teräsmäärä 

 AsTopX = Suunnan x yläpinnan teräsmäärä 

 AsTopY = Suunnan y yläpinnan teräsmäärä 

 Limxy = Raja-arvokerroin, jolla määritetään raja jossa suuntien xy voimat 

ovat dominoivia. NastPost:ssa kertoimeksi on määritetty Limxy = 2.0. 

 



 

 

83

Raudoitustapaukset 

Raudoitustapaus 1: 

Raudoitustapauksessa 1 kummankin suunnan xy1 ja xy2 raudoitemäärät ylä- ja 

alapinnoilla ovat alle minimiraudoituksen. Voidaan siis olettaa ettei xy-suunnilla 

vaikuta suuria voimia. Kauttaaltaan puristetussa tapauksessa voi esiintyä suuriakin 

voimia ilman tarvetta teräksille. Tällainen kauttaaltaan puristettu tapaus tulee otettua 

huomioon tarkastelemalla tasoleikkausvoiman vaikutusta myös vetävänä toisella 

suunnista xy1 tai xy2. Toisin sanoen, jos suunnalla xy vaikuttaa merkittäviä voimia, ne 

näkyvät raudoitemäärissä ainakin sillä raudoitesuunnalla xy1 tai xy2 jossa 

tasoleikkausvoima on vetoa. Raudoitustapauksessa 1 raudoitteet asetetaan vain suuntiin 

x ja y. Raudat x- ja y-suuntiin ala- ja yläpinnoille lasketaan yhtälöillä: 

AsBotX = AsBotX + max[AsBotXY1, AsBotXY2]    (58) 

AsTopX = AsTopX + max[AsTopXY1, AsTopXY2]    (59) 

AsBotY = AsBotY + max[AsBotXY1, AsBotXY2]    (60) 

AsTopY = AsTopY + max[AsTopXY1, AsTopXY2]    (61) 

Yhtälöissä (58) – (61) lisätään kummallekin suunnalle x ja y suurempi suuntien xy1 tai 

xy2 raudoitemäärä. Kun xy-suuntien voimat ovat pieniä ja voidaan olettaa voimien 

välittyvän suunnille x ja y, on yllä esitelty menetelmä konservatiivisella puolella 

vetoteräksien suhteen. Voimia komponenteittain tarkasteltaessa suuntien xy voimat 

eivät kohdistuisi täysimääräisinä suunnille x ja y. Ylläesitetyssä ratkaisussa lasketut 

raudoitemäärät kuitenkin lisätään täysimääräisinä suunnille x ja y. Puristusterästen 

osalta ei ylläesitetyllä menettelyllä varmuudella saavuteta varmalla puolella olevaa 

ratkaisua. Tämä epäkonservatiivisuus aiheutuu betonin puristusvyöhykkeen ottamasta 

puristusvoimasta. Kun puristusteräksiä määritetään, lasketaan betonin puristusvyöhyke 

mukaan tasapainoyhtälöihin. Menettely ei huomioi, onko betonin puristuskapasiteetti 

käytetty suunnalla x tai y, kun lasketaan teräksiä suunnalle xy1 tai xy2. Epävarmuutta 

kompensoi hieman kummankin suunnan xy1 ja xy2 tarkasteleminen. Kun mitoittava 
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momentti Mxy vaikuttaa kummankin merkkisenä poikkileikkauksessa, saadaan x- ja y-

suunnan puristusteräsmääriin lisäksi voiman Mxy aiheuttama vetoteräsmäärä. Epävarmin 

tilanne aiheutuu, kun suunnan xy1 tai xy2 mitoitusvoimasuureet antavat toisella 

suunnalla ratkaisun jossa neutraaliakselin sijainti on lähellä vetoteräksiä ja 

vetoteräsmäärät ovat pieniä. Tällöin voiman Mxy vaatimat vetoteräsmäärät eivät 

kompensoi mahdollista puristusterästen tarvetta. Tässä työssä on oletettu, ettei edellä 

esitelty epäkonservatiivisuus ole merkittävä. Epäkonservatiivisuutta voi ilmetä vain 

minimiraudoitusta pienemmillä teräsmäärillä, kun tasoleikkausvoima ja 

taivutusvääntömomentti eivät ole merkittäviä. Todellisessa rakenteessa yhden kohdan 

antaessa periksi voimat uudelleenjakautuvat. Kun rakenteeseen on asennettu 

minimiraudoitus ja koska suuntien xy1 ja xy2 voimat ovat pieniä, voidaan olettaa, ettei 

edellä esitelty epäkonservatiivisuus aiheuta todellista vaaraa. Jos kuitenkin halutaan 

menetellä täysin konservatiivisella menettelyllä, voidaan soveltaa raudoitetapauksen 5 

mukaista menettelyä yllä esiteltyyn ongelmaan. 

 

Raudoitustapaus 2: 

Raudoitustapauksessa 2 kumpikin suunnista xy1 ja xy2 on dominoiva raudoitesuunta. 

Suuntien raudoitemäärät ylä- tai alapinnoilla ylittävät minimiterästyksen ja määritetyn 

raja-arvon. Tällöin joudutaan käyttämään nelisuuntaista raudoitusta. Teräkset asetetaan 

suuntiin x, y, xy1 ja xy2. Raudoitemäärät suunnille saadaan suuntien omilla 

voimasuureilla lasketuista raudoitemääristä. Kun voimat suunnilla xy1 ja xy2 ovat niin 

suuria että nelisuuntaista raudoitusta tarvitaan, oletetaan betoni moneen suuntaan 

halkeilleeksi. Tällöin oletuksena on, että jokainen suunnista x, y, xy1 ja xy2 ovat 

itsenäisiä tarkastelusuuntia ja riippumattomia muiden suuntien voimasuureista. Voimat 

eivät siis eri tarkastelusuunnilta välity toisille suunnille, toisin kuin isotrooppisella 

materiaalimallilla. 
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Raudoitustapaus 3: 

Raudoitustapauksessa 3 suunnan xy1 raudoitemäärät ovat dominoivia. Tällöin 

raudoitteet asetetaan kolmeen suuntaan, suunnille x, y ja xy1. Suunnan xy1 

raudoitemäärät lasketaan suunnan omilla mitoitusvoimasuureilla. Suunnan xy2 vaikutus 

huomioidaan seuraavalla tavalla suuntien x ja y raudoitemäärissä: 

1. Jos suunnan xy2 ala- ja yläpintojen teräsmäärät ovat alle minimiterästyksen, 

lisätään teräsmäärät suunnille x ja y sellaisenaan raudoitustapauksen 1 

kaltaisesti. 

2. Jos suunnan xy2 ala- tai yläpinnan teräsmäärä ylittää minimiterästyksen, lisätään 

suunnalta xy2 teräksiä suunnille x ja y raudoitustapauksen 5 mukaisesti. 

 

Raudoitustapaus 4: 

Raudoitustapaus 4 on vastaava kuin raudoitustapaus 3, sillä erolla että suunta xy1 vastaa 

suuntaa xy2 ja suunta xy2 vastaavasti suuntaa xy1. Raudoitustapauksessa 4 asetetaan 

raudoitteet suunnille x, y ja xy2. Teräkset lasketaan raudoitustapauksen 3 mukaisesti 

ottamalla huomioon käänteiset suunnat. 

 

Raudoitustapaus 5: 

Raudoitustapauksessa 5 mitoitussuuntien xy1 ja xy2 raudoitemäärät eivät ole 

dominoivia, mutta ainakin jokin xy-suuntien ala- tai yläpintojen raudoitemäärästä on yli 

minimiraudoitusvaatimuksen. Voimat ovat merkittäviä. Kustannussyistä halutaan 

kuitenkin välttää kolmi- tai nelisuuntaisen raudoituksen asettamista, joten raudat 

asetetaan vain suuntiin x ja y. Menettelyssä oletetaan, että xy-suuntien raudoitemäärien 

ollessa alle määritetyn raja-arvon [Limxy·(AsBot/TopX + AsBot/TopY)] voimat ovat vielä 

riittävän maltillisia, jotta ne kyetään ottamaan vastaan suunnilla x ja y. Koska suuntien 
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xy1 ja xy2 voimia otetaan vastaan suunnilla x ja y, on voimassa oletus että voimat 

välittyvät xy-suunnilta x ja y suunnalle. Ts. raudoitustapausten 2, 3 ja 4 oletus 

itsenäisistä ja toisistaan riippumattomista raudoitussuunnista ei ole voimassa. 

Raudoitustapauksessa 1 hyväksytään tietoinen epäkonservatiivinen oletus, että betonin 

puristuskapasiteettia ei ylitetä vaikka raudoitemäärät lasketaan erillisinä jokaiselle 

suunnalle x, y, xy1 ja xy2. Raudoitustapauksessa 5 xy-suuntien voimat ovat sen verran 

merkittäviä, että betonin puristuspuolen kestävyyden ylittyminen on todennäköistä ja 

näin ollen puristuspuolen kestävyys varmistetaan. 

Raudoitustapauksessa 5 kestävyys varmistetaan seuraavalla menettelyllä: Lasketaan 

suuntien xy1 ja xy2 vaatimat raudoitemäärät. Jos suunnan xy1 ja/tai xy2 raudoitemäärä 

ylittää minimiraudoitusvaatimuksen, lasketaan kyseiselle suunnalle uudet 

raudoitemäärät yhtälöiden (38) – (39) mukaisesti. Kun raudoitemäärät lasketaan 

kyseisillä yhtälöillä, jätetään betonin vaikutus huomioon ottamatta. Betoni jätetään pois 

xy-suunnan mitoituksesta, koska pääsuuntien x ja y betonin puristusvyöhykkeen 

käyttöastetta ei tiedetä. Kun suuntien xy1 ja xy2 raudoitemäärät on laskettu joko betonin 

vaikutus huomioon ottaen tai jättämällä betoni huomioon ottamatta, valitaan suunnista 

xy1 ja xy2 määräävät lisäraudoitukset suuntien x ja y ala- ja yläpinnoille. xy-suuntien 

määräävät lisäraudoitukset lisätään suunnille x ja y samaan tapaan kuin 

raudoitustapauksessa 1. Erona on vain, että suunnan lisäraudoitus määritetään jättämällä 

betonin kapasiteetti huomioon ottamatta, mikäli betonin puristuksen huomioon ottava 

mitoitus ylittää minimiraudoitusmäärät. 

Yleistä 

On selvää, että edellä mainitut toimenpiteet ovat suurpiirteisiä. Tasoleikkausvoiman ja 

taivutusvääntömomentin ominaisluonteen takia ei ole menetelmää, jolla kyseiset voimat 

voitaisiin huomioida järkevästi. Yllä esitelty menettely huomioi voimia suhteellisen 

konservatiivisesti. Kun lisäteräkset lasketaan jättämällä betonin kapasiteetti huomioon 

ottamatta, varmistutaan siitä ettei betonin puristuskentän lujuutta ylitetä. Tätä 

menettelyä ei kuitenkaan haluta ottaa käyttöön xy-suuntien raudoitusmäärien ollessa 

alle minimiraudoituksien, jotta raudoitusratkaisuista ei tule liian ylivarmoja ja kalliita. 

Suurin epävarmuustekijä menettelyssä on raja-arvokertoimen Limxy arvo. Arvon tulisi 
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olla riittävän suuri, ettei kolmi- tai nelisuuntaiseen raudoitukseen turhaan päädyttäisi. 

Arvon tulisi toisaalta realistisesti määrittää raja, jolloin voimat xy-suunnalla ovat niin 

suuria että lisäraudoitussuuntia tarvitaan. Tällä hetkellä NastPost:ssa arvoksi on 

määritetty Limxy = 2.0. Tämä arvo ei perustu mihinkään tieteelliseen tutkimukseen, 

vaan on täysin ”maalaisjärjellisesti” valittu. Kun NastPost-laskentaohjelma otetaan 

varsinaisesti käyttöön, tulee raja-arvokerrointa muuttaa totuudenmukaisemmaksi 

käytännön havaintojen pohjalta. Laskennan konservatiivisuuden kannalta ajateltuna 

kertoimen arvolla ei ole niin suurta merkitystä. Betonin kapasiteetin poisjättäminen 

mitoituksesta ottaa xy-suuntien voimat konservatiivisesti huomioon. Epävarmalla 

puolella oleva ratkaisu saadaan ainoastaan silloin, kun kertoimeksi Limxy asetetaan niin 

suuri arvo, että kuormittavat voimat murtavat betonin terästen ympäriltä ja teräksien 

jäykkyys xy1 ja/ tai xy2 suunnassa todella menetetään. 
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5 NASTPOST TIETOKONEOHJELMA 

NastPost tietokoneohjelma ohjelmoitiin Fortran-kielellä (FORmula TRANslator), 

Fortran90-standardin mukaisilla rakenteilla. Kääntäjänä käytettiin Intelin Fortran 

Compiler 10.0.025:sta. Ohjelma käännettiin ja sitä käytettiin 64-bittisellä Windows 7 

työasemalla. Seuraavassa on esiteltynä rutiinit, joista NastPost koostuu: 

PÄÄOHJELMA (program) 

NASTPOST 

Pääohjelma, joka ohjaa mitoituksen suorittamista. 

 

 

MODUULIT (module) 

 

General 

Moduuli sisältää ohjelman tarvitsemia yleistietoja, mm. kanavanumeroita. 

 

Initiz 

Moduuli suorittaa alustuksen, input-tiedostojen lukemisen ja tietojen tallettamisen. 

Sisältää kolme aliohjelmaa (subroutine): 

- R_InDat – Lukee mitoituksen yleiset tiedot 

- R_Pch – Lukee Nastranin .punch-tiedostosta voimasuureet 

- R_Bdf – Lukee Patranin .bdf-tiedostosta elementtien geometriatiedot 

 

VectMath 

Moduuli sisältää vektorilaskutoimituksia funktioina (function). Moduulia käytetään 

raudoitesuuntien kulmien määrittämiseen. 
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ALIOHJELMAT (subroutine) 

 

Forces 

Aliohjelma käsittelee voimasuureita. Se muuntaa voimasuureet raudoitekoordinaatiston 

suuntaisiksi ja laskee kuormitusyhdistelyiden ja varmuuskertoimien mukaiset 

mitoitusvoimasuureet elementeille. 

 

Angles 

Aliohjelma laskee elementin paikallisen akselin ja raudoitekoordinaatiston akselin 

välisiä kulmia. 

 

RakMKB4 

Aliohjelma ohjaa Rakennusmääräyskokoelma B4:n mukaisen mitoituksen kulkua. 

 

MatPB4 

Aliohjelma laskee varmuusmenettelyllä Rakennusmääräyskokoelma B4:n mukaiset 

laskentalujuudet materiaaliominaisuuksille. 

 

MBarB4  

Aliohjelma ohjaa pääteräksien mitoitusta. 

 

MBarLoc 

Aliohjelma määrittää päärautojen sijainnin kuorielementissä suojabetonipaksuuksien 

mukaisiksi. 

 

MainSolver 

Aliohjelma toimii varsinaisen mitoituksen pääratkaisijana. 

 

SubSolvNM 

Aliohjelma mitoittaa poikkileikkauksen normaalivoiman ja momentin 

yhteisvaikutukselle. 
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Comparator 

Aliohjelma vertailee saatuja raudoitemääriä x-, y-, xy1- ja xy2 -suunnilta. Aliohjelma 

tarkistaa, millä tavalla tasoleikkausvoimat ja taivutusvääntömomentit huomioidaan. 

 

LevArmCalc 

Aliohjelma mitoittaa suunnan xy1 tai xy2 lisäteräkset poikkileikkauksessa ilman betonin 

vaikutusta. 

 

StirrB4 

Aliohjelma mitoittaa hakaterästyksen Rakennusmääräyskokoelma B4:n mukaisesti. 

 

PrintOP 

Aliohjelma ohjaa ohjelman tulostusta. 

 

W_List 

Aliohjelma kirjoittaa laskettujen terästen tuloslistauksen. 

 

W_Els 

Aliohjelma kirjoittaa Patranilla luettavan .els-tiedoston raudoitekuvien piirtämistä 

varten. 

 

W_Logo 

Aliohjelma ”piirtää” NastPost:n logon raudoitteiden tulostiedoston etulehtiöön. 

 

 

FUNKTIOT (function) 

 

InfCheck 

Funktio tutkii sisältääkö NastPost:n työtiedostot tietoa. Tiedostot, jotka eivät sisällä 

tärkeää tietoa, poistetaan. 

 

MinAsB4 

Funktio laskee rakennusmääräyskokoelma B4:n mukaisen minimiterästyksen. 
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Kuvassa 22 on esitettynä NastPost ohjelman lohkokaavio. Siitä ilmenee tiedonsiirto 

ohjelman sisällä. Kuvassa on määritettynä, mitä rutiinia kutsutaan ja minkä rutiinin 

toimesta, sekä rutiinien käyttämät moduulit. Lohkokaavio on kuvattu pääohjelman 

NASTPOST osalta siinä järjestyksessä kun NASTPOST kutsuu alirutiineita. Tämä 

järjestys on numeroitu kuvaan, vasemmalta oikealle kulkevana. 

 

 

Kuva 22. NastPost -tietokoneohjelman lohkokaavio 

 

NastPost-ohjelman rakenne on ohjelmoitu selkeäksi kokonaisuudeksi 

jatkokehitystarpeita silmällä pitäen. Tarkoituksena on sisällyttää NastPost-ohjelmaan 

mm. halkeamarajatilan mitoitus termisille kuormituksille. Tämän takia ohjelma on 

jaettu, kuten hyvään ohjelmointi tapaan kuuluu, useaan eri rutiiniin. Tietoa liikkuu 

ohjelmassa sekä argumentteina rutiinien kutsuissa, että globaaleina moduulimuuttujina. 

Varsinaisissa laskentarutiineissa, joissa laskentateho on etusijalla, ei globaaleja 

muuttujia käytetä. Intel Fortran kääntäjässä on automaattinen rinnakkaistamis-

ominaisuus. Se kykenee automaattisesti rinnakkaistamaan tiettyjä koodirakenteita (Intel 
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2014). Globaalimuuttujien käyttäminen häiritsee rinnakkaistamista, joten niitä ei käytetä 

siellä missä laskentatehoa tarvitaan. 
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6 NASTPOST LASKENTAESIMERKIT 

NastPost-tietokoneohjelmaa testattiin käytännön laskentaesimerkeillä. Testit suoritettiin 

64-bittisellä Windows 7-työasemalla. Työasema oli varustettu Intel Xeon E5607 (2.26 

GHz, dual) prosessorilla ja 12 GB (RAM) muistilla. Tässä esitetään kaksi esimerkkiä, 

joiden tarkoituksena on havainnollistaa NastPost-ohjelman toimintaa. Ensimmäinen 

testiesimerkeistä on pienimuotoinen kehärakenne. Tällä testiesimerkillä on 

tarkoituksena todentaa ohjelman toimivan oikein, unohtamatta kuitenkaan että kyseessä 

on vain yksi yksittäinen testitapaus. Toinen testiesimerkeistä on suuri käytännön 

rakenne. Tällä testiesimerkillä on tarkoitus havainnollistaa tietokoneohjelman 

laskentatehoa. 

6.1 Kehärakenne 

Rakennemalli 

Kehärakenteen rakennemalli on esitettynä kuvissa 23 ja 24. Kuvien mukaisesti 

rakennemalli on nimetty kahteen tarkasteltavaan osaan. Toinen osista on seinä ja toinen 

laatta. 

 

Kuva 23. Kehärakenne-testiesimerkin rakennemalli. 
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Kuva 24. Kehärakenteen rakennemalli laatan osalta. 

 

Laskennan lähtötiedot: 

o Suojabetonipaksuudet ala- ja yläpinnoilla: x-suunnassa 25 mm ja y-

suunnassa 35 mm. 

o Betonin tiheys 2400 kg/m3 

o Laatta ja seinä 0.5  m paksuja, 3x8 m rakenteita. 

o Ominaislujuudet: fck = 30 MPa (K30), fyk = 300 MPa 

o Kuormituksina hyötykuorma 50 kN/m2 laatan pinnassa ja omapaino 

o Rakenneluokka 1 

o Kuormitusyhdistelyitä kaksi: 

 1.2·omapaino + 1.6·hyötykuorma 

 1.2·omapaino 

o Laskentamalli koostuu:  1296 kpl CQuad4-elementtiä. 

o Rakenne jäykästi tuettu päistään (kuvat 23 ja 24) 

o Mitoitusvoimasuureet laskettu MSC Nastran v.2010.1 -ohjelmalla 
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Tulosten tarkastelu 

Laskennan tulokset on esitettyinä kuvissa 25-28 pääraudoitusten suunnan x osalta. 

Raudoitussuuntaa y ei tarkastella koska kuormitusten ja rakenteen geometrian takia y-

suuntaiset voimat ovat pieniä ja y-suunnan voimille lasketut teräsmäärät pääasiassa 

nollateräksiä. Leikkaushakojen tuloksien tarkastelu jätetään niinikään pois sillä niiden 

mitoittaminen on suoraviivaista Rakennusmääräyskokoelman B4 kaavojen käyttämistä. 

Kuvissa ei esitetä minimiraudoitusta. Tulokset ala- ja yläpinnan x-suuntaisista 

raudoituksista ovat esitettynä erillisinä kuvina laatalle ja seinälle. 

 

Kuva 25. Laatan pääraudoituksen määrä, alapinta x-suuntaan (mm2) 

 

 

Kuva 26. Laatan pääraudoituksen määrä, yläpinta x-suuntaan (mm2). 
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Kuva 27. Seinän pääraudoituksen määrä, alapinta x-suuntaan (mm2). 

 

 

Kuva 28. Seinän pääraudoituksen määrä, yläpinta x-suuntaan (mm2). 

 

Tulokset ovat loogisia, teräkset on sijoitettu oikein. Maksimi teräsmäärä saadaan laatan 

yläpinnalla jäykän tuen kohdalla (n. 5400 mm2, kuva 26). Tuelta kenttää kohden 

siirryttäessä teräsmäärä nopeasti pienenee. Kentän keskellä saadaan laatan alapinnan 

raudoitukseksi noin 2700 mm2 (kuva 25). Seinän osalta NastPost-ohjelman laskema 

teräsmäärä on pääasiassa nollaterästystä, sillä seinä on suurelta osin tasaisen puristuksen 

kuormittamana. Tuloksista voidaan päätellä raudoitemäärien sijainnin ja 

raudoitemäärien suuruusluokan perusteella, että NastPost toimii oikein tämän esimerkin 

osalta. 
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6.2 Rakennus 

NastPost-ohjelman toimivuutta testattiin suurella käytännön mallilla. Mallin rakennetta 

havainnollistetaan kuvassa 29. Malli sisältää rakenteita, jotka vaativat toisen kertaluvun 

tarkasteluja. Tällä esimerkillä pyritään havainnollistamaan NastPost-ohjelman kykyä 

selviytyä suurista laskentamalleista, eikä rakenteellisiin yksityiskohtiin näin ollen 

kiinnitetä huomiota. 

 

Kuva 29. Testiesimerkin laskentamallin havainnekuva. 

 

Laskennan tiedot: 

o Laskentamalli: 40519 kpl CQuad4-elementtejä 

o 2 ominaiskuormaa 

o 7 Kuormitusyhdistelmää 

o Raudoitesuunnat elementtien paikallisten koordinaatistojen suunnissa 
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 Tulosten tarkastelu 

NastPost:n suorituksen aikainen ikkuna on esitettynä alla. Siitä nähdään, miten 

suoritusaika jakautuu NastPost-ohjelman eri suorituksien kesken. Input-tietojen 

lukemiseen menee aikaa n. 4 sekuntia (Job Initialized). Kuormitusyhdistelmien 

laatimiseen aikaa kuluu noin 3 sadasosa sekuntia. Suurimman ajan tietokoneohjelman 

suoritusajasta vie päärautojen laskeminen. Päärautojen laskemiseen menee aikaa n. 83 

sekuntia (Main Bars Calculated). Leikkaushakojen laskeminen on suoraviivaista ja 

nopeaa. Lopuksi ohjelmalta kuluu n. 2 sekuntia output-tiedostojen kirjoittamiseen 

(Results Printed). Yhteensä 40 000:n elementin ja 7 kuormitusyhdistelyn (2 

ominaiskuormaa/ yhdistely) mitoitus kesti NastPost-ohjelmalla noin puolitoista 

minuuttia. 

 

16:04  21.01.2014:: NASTPOST ANALYSIS RUNNING... 

    4.09  Seconds:: Job Initialized 

    4.12  Seconds:: Design forces Composed 

   86.78  Seconds:: Main bars Calculated 

   86.78  Seconds:: Stirrups Calculated 

   86.78  Seconds:: Ultimate Limit -State Calculated 

   88.46  Seconds:: Results Printed 

   88.46  Seconds:: EXECUTION COMPLETED 

 

NastPost:n tarvitsema suorituksen aikainen maksimi muistintarve oli n. 50 M. NastPost 

käyttää dynaamista muistinvarausta, joten muistintarve kasvaa elementtien, 

kuormitusyhdistelyiden ja alkeiskuormien lukumäärän kasvaessa. Tässä testiesimerkissä 

ei käytetty määritettyjä raudoitesuuntia, raudoitesuunnat olivat elementin paikallisen 

koordinaatiston suunnissa. Suoritusaika ja muistintarve kasvavat hieman, mikäli 

elementin paikallisesta koordinaatistosta poikkeavia raudoitesuuntia määritetään. 

Suoritusaika vaihtelee myös sen mukaan, kuinka suuria voimia elementit kokevat. 

Mikäli rakenteessa on paljon sellaisia elementtejä, joita ei mitoiteta erittäin pienien 

kuormituksien takia, on suoritus paljon nopeampaa. Tämä testiesimerkki sisälsi n. 5 % 

sellaisia elementtejä, jotka eivät mitoitusta tarvinneet. Testiesimerkki osoittaa, että 

NastPost:n käyttämällä laskentateorialla kyetään suurienkin laskentamallien nopeaan ja 

tehokkaaseen mitoittamiseen. 



 

 

99

7 PÄÄTELMÄT JA YHTEENVETO 

Päätelmät 

NastPost-ohjelman mitoitusyhtälöt perustuvat yleisesti hyväksyttyyn 

teräsbetonipoikkileikkauksen voimatasapainomitoitukseen. Menetelmällä kyetään 

huomioimaan Rakennusmääräyskokoelma B4:n vaatimukset, ja menetelmä on 

muutettavissa Eurokoodi 2:n vaatimusten mukaiseksi menetelmäksi. Mitoitusmenetelmä 

toimii jälkikäsittelijänä elementtimenetelmäohjelmistolle. Jatkokehityksenä ohjelma 

tullaan sisällyttämään MSC Patran ohjelmistoon. Ohjelmalle tehdään käyttöliittymä 

Patranin sisälle, jolloin NastPost-ohjelman käyttäminen helpottuu, kun se näkyy 

käyttäjälle vain MSC Patran-ohjelman alirutiinina. Ydinvoimalaitosalan rakenteissa on 

paljon termisen kuormituksen alaisena olevia rakenteita. Tämän takia ohjelmaan tullaan 

tulevaisuudessa kehittämään myös halkeamaleveysrajatilan mitoitus termisille 

kuormituksille. NastPost-ohjelman rakenne ja tiedonsiirto on ohjelmoitu selkeäksi 

jatkokehitystarpeita silmällä pitäen siten että ohjelma on helposti laajennettavissa. 

Yhteenveto 

Tässä työssä kehitettiin menetelmä ja siihen pohjautuva tietokoneohjelma (NastPost) 

tasomaisten teräsbetonipoikkileikkausten murtorajatilan mitoittamiseen. Mitoitusteorian 

taustalla oleva optimointi-lähtöinen ratkaisutapa soveltui erinomaisesti 

teräsbetonipoikkileikkauksen mitoittamiseen. Teräsbetonipoikkileikkauksen ala- ja 

yläpintojen yhteenlaskettua raudoitepinta-alaa optimoimalla löydettiin sekä loogiset että 

teräsmenekiltään tehokkaimmat raudoiteratkaisut. Kehitetyn menetelmän toimivuus 

varmistettiin useilla numeerisilla testeillä. Testituloksia verrattiin perinteisillä 

mitoitusmenetelmillä saatuihin ratkaisuihin, ja tulokset olivat yhteneviä. Erityistä 

huomiota kiinnitettiin laskettujen raudoitemäärien jatkuvuuteen elementistä toiseen 

siirryttäessä. Kun kuormitukset muuttuivat elementistä toiseen jatkuvina, saatiin 

NastPost-menetelmällä loogisia ja tasaisesti muuttuvia raudoitemääriä vierekkäisissä 

elementeissä. Raudoitemäärien jatkuvuus erilaisille kuormittaville normaalivoiman ja 

taivutusmomentin kombinaatioille saatiin aikaiseksi käyttämällä yhdenmukaisia 

mitoitusperusteita erilaisissa mitoitustilanteissa. Työssä ohjelmoitua NastPost-
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tietokoneohjelmaa testattiin suurilla käytännön laskentamalleilla. Testaukset osoittivat 

NastPost:n suoriutuvan suuristakin laskentamalleista ongelmitta. Mitoituksen vaatima 

suoritusaika 64-bittisellä Windows 7 työasemalla ja Intel Xeon E5607 prosessorilla oli 

40 000:n elementin laskentamallissa alle kaksi minuuttia. NastPost-ohjelman 

käyttäminen yhdessä mallinnus- ja elementtimenetelmäohjelmiston kanssa mahdollisti 

suurienkin teräsbetonirakenteiden mitoittamisen tehokkaasti, automatisoidusti. 
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Laskenta -algoritmin testaus
Kohta 4.4.2
Tarkastelukohta 1
Tilanne normaalivoiman nollakohdassa
Laskenta suoritettu Leskelä 2008:205 mukaisesti.
Käytetyt yksiköt: N, m

Ala-- ja yläpinnan teräsmäärät NastPost analyysistä normaalivoiman nollakohdassa:

Ast 4570010
6



Asc 2290010
6



Muut mitoitus-suureet:

kx 0.8 b 1.0 h 0.4 d 0.375 dc 0.025

fcd 40 10
6

 fyd 350 10
6

 Es 200 10
9

 εcu 3.5 10
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Leskelä 2008 -ohjeen mukainen poikkileikkauksen momenttikapasiteetti:

Mpl.Rd μ b d
2

 fcd 5.002 10
6



NastPost laskennassa käytetty vakiomomentti:

MNastPost 5000 10
3



Leskelä 2008 ja NastPost: n prosentuaalinen suhde:

Mpl.Rd

MNastPost
100 100.035

Tulos: NastPost-menetelmän ja Leskelän esittämän mitoitusohjeen mukaisen menetelmän
tulokset eroavat lasketussa tapauksessa 0.035 %.
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Laskenta -algoritmin testaus
Kohta 4.4.2
Tarkastelukohta 2
Tilanne 5000 kNm: n momentilla ja 26000 kN
puristavalla normaalivoimalla.
Laskenta suoritettu Leskelä 2008:213 mukaisesti.
Käytetyt yksiköt: N, m

Ala-- ja yläpinnan teräsmäärät NastPost analyysistä:

Ast 8020 10
6



Asc 60600 10
6



Muut mitoitus-suureet:

kx 0.8 b 1.0 h 0.4 d 0.375 dc 0.025

fcd 40 10
6

 fyd 350 10
6

 Es 200 10
9

 εcu 3.5 10
3



εs1

fyd

Es
1.75 10

3


Plastisen painopisteen paikka:

ds

fcd b h d 0.5 h( ) Asc fyd d dc 

fcd b h Ast Asc  fyd
0.255479

NRd.b kxb d fcd
εcu Es

fyd εcu Es
 Asc Ast  fyd 2.6403 10

7


yb

NRd.b Asc Ast  fyd

fcd b
0.2

yb2

εcu Es

fyd εcu Es
kx d 0.2

MRd.b fcd yb b d ds 0.5 yb  Asc fyd d dc ds  Ast fyd ds 2.87809 10
6
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ed.b

MRd.b

NRd.b
0.109006

Epäkeskisyys poikkileikkauksen keskeltä:

e2d.b ed.b d ds
h

2






 0.189485

Mitoittava momentti poikkileikkauksen keskellä

Med NRd.b e2d.b 5.002975 10
6



Mitoittava normaalivoima:

NRd.b 2.6403 10
7



NastPost laskenta:
Vakio momentti M = 5000 kN
Puristava normaalivoima N = 26000 kN

MNastPost 5000 10
3



NNastPost 26000 10
3



Käsinlaskennan ja NastPost tulosten prosentuaalinen suhde:

Med

MNastPost
100 100.0595

NRd.b

NNastPost
100 101.55

Tulos:
Nähdään että NastPost löytää käsinlaskuilla todennetun tasapainoraudoituksen. Momenteissa on
eroa 0.06 % ja normaalivoimassa 1.6 %.
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