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1 JOHDANTO 

Ristikkorakenteita käytetään laajasti rakentamisessa, kuten esimerkiksi silloissa, 

torneissa sekä rakennusten kattorakenteissa. Vaikka ristikoiden suunnitteluun ja 

analysointiin käytetään tietokonetta, niin rakennusinsinöörille on välttämätöntä tietää, 

miten ristikkorakenteiden suunnittelu ja analysointi toteutetaan 

käsinlaskentamenetelmillä tulosten tarkastamiseksi. 

Kandidaatintyön tavoitteena on esitellä sekä ristikkorakenteiden laskentamenetelmiä että 

esimerkkitapauksesta lasketut laskumerkit eri laskentamenetelmillä. 

Esimerkkitapauksena on harjakattoristikko, joka lasketaan ideaalisena staattisena 

tasotapauksena, jossa rakenne yksinkertaistetaan sauvoiksi ja niveliksi. 

Menetelmiä ja niillä saatuja tuloksia verrataan keskenään. Vertailun lähtökohtana 

käytetään FEM-ohjelmalla saatuja tuloksia. Graafisen menetelmän ja kuvien piirtämisen 

apuna käytetään AutoCAD-ohjelmaa. 
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2 RISTIKOT 

2.1 Yleistä 

Ristikko on rakenne, joka koostuu suhteellisen ohuista sauvoista, joilla muodostetaan yksi 

tai useampia kolmioita. Rakenne siirtää kuormia muodostamalla aksiaalisia voimia 

sauvoihin. Ristikkoja sovelletaan yleisesti siltoihin, torneihin ja kattorakenteisiin. 

Ristikkorakenteissa materiaalin käyttö on tehokasta ja ovat sen takia taloudellisia, kun 

ristikoiden jännevälit ulottuvat kymmenien metrien etäisyyksille. (Chajes 1990:42.) 

On olemassa kahdenlaisia ristikoita. Tasoristikossa kaikki sauvat ovat samassa tasossa, 

muussa tapauksessa ristikot ovat avaruusristikoita, ks. kuva 1. (Salmi 2005:245). 

 

Kuva 1. Yksinkertainen tasoristikko ja avaruusristikon peruselementti. (mukaillen 

Salmi 2005:249-250.) 

 

Chajesin (1990:42) mukaan ristikkoa analysoitaessa päätavoitteena on määrittää 

yksittäisten sauvojen normaalivoimat, jotka muodostuvat ristikon ulkoisista kuormista. 

Tämän tyyppisen analyysin yksinkertaistamiseksi tehdään oletuksia, jotka eivät heikennä 

laskujen tarkkuutta. Sauvoihin kohdistuu vain normaalivoimia näiden olettamusten 

seurauksena: 

1. Sauvat ovat yhdistetty toisiinsa kitkattomilla nivelillä, jotka pystyvät siirtämään 

voimia, muttei momenttia, sauvasta toiseen. 

2. Ulkoiset voimat vaikuttavat vain ristikon niveliin. 

3. Ristikon sauvojen akselit leikkaavat samassa pisteessä, eli nivelessä.  
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Aiemmin ristikon sauvat liitettiin toisiinsa pultein ja niitein. Nykyään teräsristikon 

liitokset tehdään hitsaamalla ja puuristikon liitokset naulalevyillä, ks. kuva 2. Tällöin 

liitokset eivät tarkalleen ottaen ole kitkattomia niveliä vaan ne ottavat vastaan momenttia. 

Jos ristikon sauvojen akselit leikkaavat liitoskohdassa saman pisteen kohdalla, liitosta 

voidaan hyvinkin tarkasti pitää kitkattomana nivelenä. (Salmi 2005:246.) 

 

Kuva 2. Teräsristikko- ja puuristikkoliitos. (mukaillen Megson 2005:84.) 

2.2 Sauvavoimien ratkaisumenetelmät 

Sauvoihin kohdistuvat normaalivoimat ovat sisäisiä voimia, kun ristikkoa ajatellaan 

kokonaisuutena. Siksi on tärkeää sauvavoimia ratkaistaessa muodostaa 

vapaakappalekuvia ristikon osarakenteista - tällä tavalla vapaakappalekuvassa 

vaikuttavat sauvavoimat voidaan kuvata ulkoisina voimina, ks. kuva 3. Tämän jälkeen 

voidaan kirjoittaa tasapainoyhtälöitä, joilla määritetään sauvavoimien suuruudet. (Chajes 

1990:44.) 

 

Kuva 3. Tasoristikko. (mukaillen Chajes 1990:45.) 
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Ratkaistaessa itse sauvavoimia on tärkeää käsitellä niiden vaaka- ja pystysuuntaisia 

komponentteja. Tarkastellaan, miten komponentteja muodostetaan, katsomalla ristikon 

vinoa sauvaa AB, ks. kuva 3. Sauvavoiman vaakasuuntainen komponentti on  

𝐹𝐴𝐵,𝑥 = 𝐹𝐴𝐵 ∙ cos 𝛼 = 𝐹𝐴𝐵 (
𝑎

𝑐
)   (1) 

ja pystysuuntainen komponentti on 

𝐹𝐴𝐵,𝑦 = 𝐹𝐴𝐵 ∙ sin 𝛼 = 𝐹𝐴𝐵 (
𝑏

𝑐
).   (2) 

Sauvavoiman pysty- tai vaakasuuntainen komponentti saadaan kertomalla voiman 

suuruutta pysty- tai vaakasuuntaisen projektion ja koko pituuden suhteella. On helpompaa 

käyttää näitä suhteita kuin laskea kulmien sinit ja kosinit erikseen. (Chajes 1990:45.) 

2.2.1 Nivelten tasapainoehtojen menetelmä 

Nivelten tasapainoehtojen menetelmässä vapaakappalekuva otetaan nivelen ympäriltä, 

leikaten kaikki niveleen tulevat sauvat ja eristäen nivelen muusta ristikosta. 

Vapaakappalekuvan niveleen kohdistuu siihen tulevien sauvojen sauvavoimat ja ulkoiset 

kuormitukset tai tukireaktiot. Koska nivel on tasapainossa, voimme käyttää 

tuntemattomien voimien ratkaisuun tasapainoyhtälöitä 

∑ 𝐹𝑥 = 0 ja     (3) 

∑ 𝐹𝑦 = 0,     (4) 

joissa summataan kaikkien voimien x- ja y-komponentit erikseen. Voimien 

komponenttien lasku tapahtuu kaavojen 1 ja 2 mukaan. (Chajes 1990:45-46.) 

Nivelet valitaan sopivassa järjestyksessä, nivelistä piirretään vapaakappalekuvat, minkä 

jälkeen niihin sovelletaan partikkelin tasapainoehtoja, joita jokaisella nivelellä on 

tasotapauksessa kaksi ja avaruudessa kolme. Nivelten vapaakappalekuvia piirrettäessä 

tuntemattomat sauvavoimat kuvataan oletusarvoisesti vetorasituksina. Tällä tavalla 
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tiedetään, että negatiiviset sauvavoiman arvot tarkoittavat puristusrasitusta. (Salmi 

2005:253.) 

2.2.2 Cremona-Maxwell menetelmä 

Staattisesti määrättyjen yksinkertaisten ristikoiden sauvavoimien ratkaisuun on kehitetty 

graafinen nivelten tasapainoehtojen menetelmä, jota kutsutaan Cremonan menetelmäksi, 

keksijänsä Luigi Cremonan mukaan. Olettaen, että tukireaktiot on ratkaistu etukäteen, 

sauvavoimat voidaan määrätä piirtämällä voimamonikulmioita joka nivelelle. Tämän 

jälkeen voimamonikulmiot voidaan yhdistää yhdeksi komposiittikuvaksi, jota kutsutaan 

Maxwellin diagrammiksi, keksijänsä Clerk Maxwellin mukaan. (Norris & Wilbur 

1960:180; Outinen 2006:195.) 

Jokaisen nivelen kohdalla sauvavoimat ja ulkoiset voimat muodostavat yhteisen 

tasovoimasysteemin, jonka pitää muodostaa suljettu voimamonikulmio ollakseen 

tasapainossa. Suljettu monikulmio tyydyttää kahta tasapainoehtoa kaavojen 3 ja 4 

mukaan, eli Fx=0 ja Fy=0. Koska kaikki niveleen kohdistuvien voimien suunnat 

tunnetaan, tuntemattomien voimien suuruudet voidaan määrittää sulkemalla nivelen 

voimamonikulmio. Tällä tavalla on mahdollista määrittää yksinkertaisen ristikon kaikki 

sauvavoimat aloittamalla nivelestä, jossa on vain kaksi tuntematonta sauvavoimaa, minkä 

jälkeen siirrytään sitä seuraavaan niveleen, jossa on enintään kaksi tuntematonta voimaa. 

(Norris & Wilbur 1960:180.) 

Graafista menetelmää varten voidaan käyttää Bown notaatiota, jossa ristikon 

sauvavoimien ja ulkoisten voimien rajoittamat alueet nimetään niin, että kuormitukset 

voidaan jäljittää voimadiagrammista. Nimeäminen kannattaa tehdä siten, että se on 

käyttäjälle mahdollisimman selkeä (1, 2, 3,… tai A, B, C,… ja niin edelleen). Ulko- ja 

sisäalueet voidaan merkitä erikseen omassa järjestyksessä. (Merriam-Webster 2016; 

Outinen 2006:196.) 

Kun ulkoisten voimien ja sauvojen rajoittamat alueet on nimetty ja tukireaktiot laskettu, 

valitaan voimamittakaava, jossa pituusyksikkö vastaa haluttua voiman suuruutta, 

esimerkiksi 1 cm = 1 N. Graafinen laskenta aloitetaan eristämällä nivel, jossa on kaksi 

tuntematonta sauvavoimaa. Nämä sauvavoimat määritetään piirtämällä suljettu 
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voimamonikulmio, kiertäen niveltä vastapäivään. Bown notaatiossa määritettyjä ristikon 

alueita vastaavat voimamonikulmiossa pisteet, jotka on merkitty vastaavilla nimityksillä, 

ja joiden väliset janat ovat samansuuntaiset kuin vastinalueiden rajat. 

Voimamonikulmiossa voimavektorin perä on edellisen alueen vastinpisteessä ja 

voimavektorin kärki seuraavan alueen vastinpisteessä. Sauvavoiman itseisarvo on 

voimamittakaavalla tulkittuna voimamonikulmiossa sauvan erottamien alueiden 

vastinpisteiden väli. Voimavektorien suunnat saadaan selville kiertämällä kyseessä 

olevaa niveltä positiiviseen kiertosuuntaan ja katsomalla, missä järjestyksessä 

vastinpisteet seuraavat toisiaan voimamonikulmiossa. (Norris & Wilbur 1960:180-181; 

Outinen 2006:195-196.) 

Vertaamalla voimadiagrammia jokaisen nivelen voimamonikulmioon huomataan, että 

diagrammi on komposiittikuva, joka muodostuu kaikista nivelten voimamonikulmioista. 

Myös positiivisen kiertosuunnan valinta vastapäivään on mielivaltainen – koko systeemi 

toimii yhtä hyvin, jos kiertosuunta olisi valittu positiiviseksi myötäpäivään. (Norris & 

Wilbur 1960:182.) 

2.2.3 Leikkausmenetelmä 

Edellä mainitut menetelmät, joilla ratkotaan sauvavoimia, perustuvat nivelten 

tasapainoehtoihin. Tästä seuraa epäkohta, jossa halutun sauvavoiman selville saamiseksi 

on laskettava myös sellaisten sauvojen rasitukset, joista ei olla kiinnostuneita.  Jos sen 

sijaan leikataan ristikko kahteen osaan halutun sauvan kohdalta vapaakappalekuvioksi, 

voidaan tasapainoyhtälöiden avulla laskea juuri leikatun sauvan sauvavoima. Tätä 

leikkausmenetelmää kutsutaan myös Ritterin menetelmäksi, keksijänsä August Ritterin 

mukaan. (Outinen 2006:201; Salmi 2005:257.) 

Leikkausmenetelmälle on oleellista, että ristikosta leikataan osa irti siten, että haluttu 

sauvavoima muuttuu leikatun osan ulkoiseksi voimaksi. Jos leikattuun osaan vaikuttaa 

enintään kolme tuntematonta voimaa, ne voidaan ratkaista kolmen tasapainoyhtälön 

avulla, jotka ovat kaavojen 3 ja 4 lisäksi momentin tasapainoyhtälö 

∑ 𝑀 = 0.     (5) 
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Tämän takia leikkaus pitää suorittaa siten, että ristikko leikataan enintään kolmen sauvan 

kohdalta. Tukireaktiot on hyvä laskea ennen leikkausta. (Outinen 2006:203.) 

2.2.4 Erityistapaukset 

Monimutkaisissa ristikoissa voi olla sellaisia sauvoja, joiden sauvavoima eräällä 

kuormituksella on nolla. Näitä sauvoja kutsutaan nollasauvoiksi. Nollasauvat kannattaa 

poistaa ristikosta, jotta käsinlaskut yksinkertaistuvat. (Outinen 2006:199.) 

Ks. kuvaa 4, jossa kuormittamattomaan niveleen tulee neljä sauvaa, joista kaksi on aina 

samalla suoralla. Koska nivelen x- ja y-suuntaisten tasapainoyhtälöiden pitää olla nolla, 

sauvavoimille pätee 

𝑆1 = 𝑆2 ja      𝑆3 = 𝑆4. 

 

Kuva 4. (mukaillen Salmi 2005:254). 

 

Jos sauvan S4 tilalle vaihdetaan samansuuntainen voima F vaikuttamaan niveleen, ks. 

kuva 5, sauvavoimille pätee 

𝑆1 = 𝑆2 ja      𝑆3 = 𝐹. 
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Kuva 5. (mukaillen Salmi 2005:254). 

 

Jos voima F otetaan kokonaan pois, ks. kuva 6, saadaan tilanne, jossa 

𝑆1 = 𝑆2 ja      𝑆3 = 0. 

 

Kuva 6. (mukaillen Salmi 2005:254). 

 

Ks. kuvaa 7, jossa esitetään kuormittamaton nivel, johon tulee kaksi sauvaa. Jos sauvat 

eivät ole toistensa jatkeena, ei niihin kohdistu rasitusta, eli 

𝑆1 = 𝑆2 = 0. 

 

Kuva 7. (mukaillen Salmi 2005:254). 
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Kannattaa huomioida, että vaikka jollakin kuormitustapauksella sauvan rasitus olisi nolla, 

niin sauva ei välttämättä ole nollasauva jossakin toisessa kuormitustapauksessa. (Salmi 

2005:254.) 

2.3 Nivelten siirtymät 

Chajes (1990:172-174) esittää, että ristikon nivelten siirtymiä voidaan laskea virtuaalisen 

työn periaatteella. 

Laskeakseen siirtymää halutussa nivelessä on ensin erotettava todellinen rakenne ja 

virtuaalinen rakenne. Todellisen rakenteen kuormitustapaus on todenmukainen 

ulkoisineen voimineen ja tukireaktioineen. Jos halutaan selvittää todellisen ristikon 

pystysuuntainen siirtymä halutussa nivelessä, virtuaalisen ristikon kyseistä niveltä 

kuormitetaan pystysuuntaisella yksikkövoimalla. Yksikkövoima on ainoa kuorma, joka 

tekee työtä virtuaalisen rakenteen muodonmuutoksen aikana, ja koska voima pysyy 

vakiona nivelen liikkuessa matkan ∆ verran, on ulkoinen työ 1∙∆. Sisäisen työn 

ratkaisemiseksi on ensin laskettava todellisen ja virtuaalisen ristikon sisäiset voimat eli 

sauvavoimat. Todetaan, että F edustaa sauvavoimia todellisessa rakenteessa ja u 

sauvavoimia virtuaalisessa rakenteessa. Jos sauvojen pituus, poikkipinta-ala ja 

kimmokerroin ovat l, A ja E, niin sauvan pituuden muutos on 

∆ 𝑙 =
𝐹𝑙

𝐴𝐸
 .     (6) 

Yksikkövoimalla, joka aiheuttaa muodonmuutoksen virtuaalisen ristikon sauvoihin, 

lasketaan jokaisen sauvan sisäinen työ kertomalla sauvan pituuden muutosta ∆l 

yksikkösauvavoimalla u. Virtuaalisen työn periaatteen mukaan ulkoinen ja sisäinen työ 

ovat yhtä suuret, joten summaamalla kaikkien sauvojen sisäiset työt saamme ratkaistua 

siirtymän yhtälöstä 

1 ∙ ∆ = ∑
𝑢𝐹𝑙

𝐴𝐸
 .    (7) 
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3 ESIMERKKITAPAUS 

3.1 Ristikko 

Laskelmia varten valitaan ristikkotyypiksi harjakattoristikko. Ristikko on otettu Puuinfon 

Asuinrakennuksen EC5 sovelluslaskelmasta (Puuinfo 2016:80). Ristikon tuentoja on 

muutettu vastaamaan tavallista harjakattoristikkoa (Sepa Group 2016). Sahatavaran 

profiiliksi valitaan 150x50 mm. 

Vapaakappalekuvan sauvat kuvataan ristikon puulevyjen akseleille. Ristikko lasketaan 

erikseen sekä graafisella että analyyttisellä menetelmällä staattisena tasotapauksena. 

Puupalkeista ja naulalevyistä rakennettu harjaristikko idealisoidaan vapaakappalekuvassa 

aksiaalisiksi sauvoiksi ja kitkattomiksi niveliksi, ks. kuva 8.  

 

 

Kuva 8. Harjaristikon dimensiot ja vapaakappalekuva. 

 

Ristikon ulkoisina kuormituksina toimivat yläpohjan paino ja lumikuorma. Yläpohjan 

paino on gk=0,5 kN/m2 (Puuinfo 2016:11). Lumikuorma, joka lasketaan koko katolle, on 
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qk=2,0 kN/m2 (Puuinfo 2016:15). Ulkoiset kuormat muutetaan laskuja varten pinta-

alakuormasta viivakuormaksi kertomalla neliökuormaa ristikkojaolla, jolloin 

esimerkkilaskelmaan valitaan rakennuksen keskellä oleva ristikko. Ristikkojako on k900 

eli 900 mm. Lumikuorma on täten 

𝒒𝑘 = 2,0
𝑘𝑁

𝑚2 ∙ 0,9 𝑚 = 1,8
𝑘𝑁

𝑚
  

ja yläpohjan omapaino on 

 𝒈𝑘 = 0,5
𝑘𝑁

𝑚2 ∙ 0,9 𝑚 = 0,45
𝑘𝑁

𝑚
. 

Tämän jälkeen viivakuorma keskitetään pistevoimiksi niveliin. Viivakuorman jako eri 

nivelille tapahtuu periaatteella, jossa kahden nivelen välillä oleva viivakuorma jaetaan 

tasan molemmille nivelille. Tämä tapahtuu kertomalla viivakuormaa nivelten välisen 

etäisyyden puolikkaalla.  

Lumikuorma kohdistuu ristikon yläpaarteen niveliin. Ristikon yläpaarteen keskellä olevat 

nivelet ottavat viivakuormaa nivelen molemmilta puolilta, jotka yhdistetään yhdeksi 

pistevoimaksi niveleen. Tässä esimerkkilaskussa ei ole huomioitu räystään osalle tulevaa 

lumikuormaa.  

Yläpohjan omapainon jakautuminen ristikon korkeussuunnassa ei ole tärkeässä osassa, 

kun yläpaarretta painavat kevyet pelti- ja aluskatteet, aluskatteen kiinnityslauta ja ruoteet 

(Puuinfo 2016:11).  Täten yläpohjan painosta tuleva kuorma jaetaan alaparteen keskellä 

olevaan kahteen niveleen. Kuvan 9 avulla lasketaan eri nivelille tulevat luomikuormat ja 

pistevoimat, ottaen samalla symmetrian huomioon, ks. taulukko 1. 
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Kuva 9. Harjaristikon nivelten sijainnit ja lumikuorma. 

 

Taulukko 1. Viivakuormien vaihto pistevoimiksi. 

Nivel Nivelelle tuleva 

pituus li (m) 

Lumikuorma qk ∙ li Yläpohjan paino 

gk ∙ li 

Pistevoima 

Fi (kN) 

A = J 0,5 ∙ 1,325 m = 

0,6625 m 

1,8 kN/m ∙ 0,6625 

m = 1,1925 

- 1,19 kN 

C = I 0,5 ∙ (1,325 m + 2,1 

m) = 1,7125 m 

1,8 kN/m ∙ 1,7125 

m = 3,0825 kN 

- 3,08 kN 

D = G 0,5 ∙ (2,1 m + 2,1 m) 

= 2,1 m 

1,8 kN/m ∙ 2,1 m = 

3,78 m 

- 3,78 kN 

F 0,5 ∙ (2,1 m + 2,1 m) 

= 2,1 m 

1,8 kN/m ∙ 2,1 m = 

3,78 m 

- 3,78 kN 

E = H 11,2 m / 2 = 5,6 m - 0,45 kN/m ∙ 5,6 

m = 2,52 kN 

2,52 kN 
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Viivakuorman jako tällä periaatteella ei tuota tarkkoja pistevoimia niveliin kaltevan 

pinnan vuoksi, mikä heikentää käsinlaskujen tarkkuutta. Periaate on kuitenkin riittävä, 

koska laskelmien pääpaino on itse menetelmissä. Pistevoimat esitetään kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Ristikon vapaakappalekuva kuormineen. 

 

Lasketaan niveliin B ja K tulevat tukireaktiot. Koska rakenteeseen ei vaikuta ulkoisia 

vaakasuuntaisia voimia, on nivelen B x-suuntainen tukireaktio nolla. Tuntemattomiksi 

jäävät y-suuntaiset tukireaktiot. Kahden tuntemattoman tukireaktion ratkaisemiseen 

tarvitaan kaksi tasapainoyhtälöä. Lasketaan ensimmäisenä momentti pisteessä K, millä 

saadaan ratkaistua tukireaktio TBy. Käyttäen apuna kuvaa 9 ja kuvaa 10, valitaan 

vastapäivä momentin positiiviseksi suunnaksi, jolloin tasapainoyhtälöksi muodostuu 

kaavan 5 mukaan 

↺ ∑ 𝑀𝐾 = (−𝑇𝐵𝑦 + 1,19) ∙ 11,05 𝑘𝑁𝑚 + 3,08 ∙ (9,725 + 1,325)𝑘𝑁𝑚 +

3,78 ∙ (7,625 + 5,525 + 3,425)𝑘𝑁𝑚 + 2,52 ∙ (7,625 + 3,425)kNm = 0. 

Ratkaistaan tasapainoyhtälö, jolloin pisteen B tukireaktioksi saadaan 

⇒  𝑇𝐵𝑦 = 12,46 𝑘𝑁. 

Kun pisteen B tukireaktio tunnetaan, ratkaistaan pisteen K tukireaktio pystysuuntaisten 

voimien tasapainoyhtälöstä, ks. kaava 4, 

∑ 𝐹𝑦 = 𝑇𝐵𝑦 − 2 ∙ 1,19 𝑘𝑁 − 2 ∙ 3,08 𝑘𝑁 − 2 ∙ 2,52 𝑘𝑁 − 3 ∙ 3,78 𝑘𝑁 +

𝑇𝐾 = 0. 
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Tasapainoyhtälöstä saadaan pisteen K tukireaktioksi 

⇒  𝑇𝐾 = 12,46 𝑘𝑁. 

Tarkastelemalla ristikkorakennetta tunnistetaan nivelissä A, D, G ja J erityistapauksia. 

Niveliin A ja J tulevat vinosauvat ovat nollasauvoja, koska pystysauvat ottavat 

pystysuuntaisen pistekuorman kokonaan vastaan. Nivelissä D ja G käy samalla tavalla, 

mutta samansuuntaisissa vinosauvoissa on yhtä suuret sauvavoimat. 

3.2 FEM-tarkastelu 

Vaikka käsinlaskuissa huomioidaan symmetriset ominaisuudet ja erityistapaukset, on 

hyvä ottaa vertailun tueksi puolueeton ratkaisutapa. Käsinlaskennan arvoja varten 

vertailukohteeksi valitaan FEM-ohjelmalla lasketut tulokset. Ohjelma perustuu 

numeeriseen elementtimenetelmään (Finite Element Method). 

FEM-ohjelmaksi valitaan COMSOL Multiphysics. Ohjelmalla mallinnetaan sama 

ideaalinen ristikkorakenne, sijoitetaan pistevoimat, asetetaan reunaehdot eli tuet ristikon 

alanurkkiin, ja ratkaistaan sauvavoimat ohjelman tarkimmilla esiasetuksilla. Koska 

ohjelmalla on nopea ja helppo tutkia eri kuormitustilanteita, voidaan ohjelmalla 

tarkastella erityistapauksia, kuten nollasauvoja, symmetrian ja antisymmetrian vaikutusta 

sekä viiva- ja pistevoimien eroja rakenteeseen. Puristusvoimat ohjelma ilmoittaa 

negatiivisina ja vetovoimat positiivisina. 

Verrataan ensimmäisenä pistevoimien ja viivakuormien vaikutusten eroja sauvavoimiin. 

Tarkastellaan tilanteita, joissa kuormitus kohdistuu joko pistevoimina yläpaarteen 

niveliin tai viivakuormana yläpaarteen sauvoihin. Lasketaan rakenne molemmilla 

kuormituksilla ja otetaan tulokset ylös, ks. taulukko 2. 
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Taulukko 2. Pistevoimien ja viivakuormien vaikutus sauvavoimiin. 

FEM-tarkastelu FEM-tarkastelu 

Pistevoimat Viivakuormat 

Sauva 

Aksiaalivoima 

(kN) Sauva 

Aksiaalivoima 

(kN) Sauva 

Aksiaalivoima 

(kN) Sauva 

Aksiaalivoima 

(kN) 

AB -1,19 JK -1,19 AB -1,2292 JK -1,2292 

AC 0 IJ 0 AC 0 IJ 0 

BC -20,093 IK -20,093 BC -19,143 IK -19,143 

BE  16,635 HK 16,635 BE  15,849 HK 15,849 

CE 6,4715 HI 6,4715 CE 5,7758 HI 5,7758 

CD -23,28 GI -23,28 CD -21,118 GI -21,118 

DE -3,78 GH -3,78 DE -3,8963 GH -3,8963 

DF -23,28 FG -23,28 DF -21,118 FG -21,118 

EF 5,5238 FH 5,5238 EF 4,9142 FH 4,9142 

EH 18,535     EH 17,557     

 

Rakenteen ja kuormitusten symmetria toteutuu sauvavoimissa, sillä vasemman puolen 

sauvavoimat vastaavat oikean puolen sauvavoimia. Molemmista tapauksista huomataan 

erityistapaukset - sauvat AC ja IJ ovat nollasauvoja, ja sauvat CD ja DF vasemmalla 

puolen ristikkoa ottavat vastaan yhtä paljon kuormitusta, kuten vastaavasti oikealla 

puolen ristikkoa sauvat FG ja GI. 

Sauvat, jotka ottavat suoraan ulkoiset pistevoimien kuormat, ottavat vähemmän puristusta 

pistekuormien tapauksessa. Toisaalta, pistevoimien tapauksessa sauvavoimat ovat 

suuremmat. Vaikka pistevoimien tuottamat sauvavoimat eivät vastaa tarkkaan 

viivakuormien tapausta, suuremmat sauvavoimat pistevoimien tapauksessa antavat 

paremman varmuuden, esimerkiksi ristikkopalkkien profiilin valinnassa. 

Tarkastellaan seuraavaksi antisymmetrian vaikutusta sauvavoimiin. Kuormitukset ovat 

pistevoimia, ja rakenteen omapainon pistevoimat säilytetään alapaarteessa. Verrataan 

tapauksia, joista ensimmäisessä tapauksessa toisella yläpaarteella on puolikas kuormitus. 

Toisessa tapauksessa toisella yläpaarteella ei ole kuormitusta ollenkaan, ks. taulukko 3. 
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Taulukko 3. Antisymmetrinen tarkastelu. 

FEM-tarkastelu FEM-tarkastelu 

Pistevoimat Pistevoimat 

1,8 kN/m 0,9 kN/m 1,8 kN/m 0 

Sauva 

Aksiaalivoima 

(kN) Sauva 

Aksiaalivoima 

(kN) Sauva 

Aksiaalivoima 

(kN) Sauva 

Aksiaalivoima 

(kN) 

AB -1,19 JK -0,595 AB -1,19 JK 0 

AC 0 IJ 0 AC 0 IJ 0 

BC -17,877 IK -14,509 BC -15,661 IK -8,9249 

BE  14,8 HK 12,02 BE  12,965 HK 7,3889 

CE 5,2124 HI 5,7711 CE 3,9534 HI 5,0707 

CD -20,196 GI -17,851 CD -17,111 GI -12,442 

DE -3,78 GH -1,89 DE -3,78 GH 0 

DF -20,196 FG -17,851 DF -17,111 FG -12,442 

EF 6,2516 FH 3,1493 EF 6,9794 FH 0,77483 

EH 15,009     EH 11,483     

 

Antisymmetrisessä tarkastelussa huomataan, että pistevoimien puoliintuessa sauvavoimat 

eivät puoliinnu samalla tavalla, poikkeuksena pystysauvat. Sauvavoimat myös pienenivät 

vasemmalla puolella, vaikka vasemmalla puolella on sama kuormitus kuin ensimmäisessä 

tarkastelussa, jossa molemman puolen yläpaarteella on täysi kuormitus. Tapauksessa, 

jossa oikealla puolella ei ole kuormitusta, huomataan sauvan FH olevan lähellä vaihtoa 

vetosauvasta puristussauvaksi. Jos kuormitus olisi isompi, tällainen tapaus voisi olla 

mahdollinen. 

Katsotaan FEM-ohjelmalla myös esimerkkilaskelman pistekuormien aiheuttama ristikon 

pystysuuntainen siirtymä, jonka ohjelma antaa tulokseksi 4,8348 mm alaspäin. 

3.3 Sauvavoimien analyyttinen ratkaisu 

Harjakattoristikon sauvavoimien analyyttiseen ratkaisuun valitaan nivelten 

tasapainoehtojen menetelmä. Menetelmä on hyvin systemaattinen, sillä yhden nivelen 

sauvavoimien ratkaisemisen jälkeen voidaan siirtyä nivelestä seuraavaan. 

Momenttitasapainoyhtälöä ei tarvitse ratkaista, sillä kaikki voimat kulkevat keskeisesti 

nivelen läpi. Näin ratkaisuun ei tarvita muuta kuin vaaka- ja pystysuuntaisten voimien 

tasapainoyhtälöt. Valitaan positiivinen x-suunta oikealle ja positiivinen y-suunta ylös. 

Kuvan 9 mittojen avulla saamme vinojen sauvojen x- ja y-suuntaisten komponenttien 

kertoimet. Tarkastellaan ensimmäisen niveltä A, ks. kuva 11. 
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Kuva 11. Nivel A. 

 

Nivelen A sauvoista tiedetään etukäteen, että sauva AC on nollasauva, joka todistetaan 

tasapainoyhtälöiden kautta. Nivelen A tasapainoyhtälöt x- ja y-suunnassa ovat 

∑ 𝐹𝑥 =
4

√42+12
∙ 𝐹𝐴𝐶 = 0 ja 

∑ 𝐹𝑦 = − 1,19 𝑘𝑁 − 𝐹𝐴𝐵 +
1

√42+12
∙ 𝐹𝐴𝐶 = 0. 

Ensimmäisestä tasapainoyhtälöstä huomataan, ettei x-suuntaan vaikuta muita voimia kuin 

FAC, joten ilman toista x-suuntaista voimaa on sauvan AC oltava nollasauva. Näin FAC 

supistuu toisesta tasapainoyhtälöstä pois, joten nivelen A sauvavoimiksi saadaan 

⇒ 𝐹𝐴𝐶 = 0   ja 

⇒ 𝐹𝐴𝐵 = −1,19 𝑘𝑁. 

Seuraavaksi siirrytään niveleen B vaikuttaviin voimiin, ks. kuva 12. 

 

Kuva 12. Nivel B. 
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Muodostetaan nivelen B tasapainoyhtälöt 

∑ 𝐹𝑥 =
1,325 𝑚

√(0,89769 𝑚)2+(1,325 𝑚)2
∙ 𝐹𝐵𝐶 + 𝐹𝐵𝐸 = 0 ja 

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝐴𝐵 + 12,46 𝑘𝑁 +
0,89769 𝑚

√(0,89769 𝑚)2+(1,325 𝑚)2
∙ 𝐹𝐵𝐶 = 0. 

Koska tunnemme voiman FAB suuruuden, voimme sijoittaa sen toiseen 

tasapainoyhtälöön, ja ratkaista voima FBC. Sen jälkeen FBC voidaan sijoittaa x-suuntaiseen 

tasapainoyhtälöön, josta ratkaistaan voima FBE. Nivelestä B saadaan ratkaistua 

sauvavoimat 

⇒ 𝐹𝐵𝐶 = −20,093 𝑘𝑁    

⇒ 𝐹𝐵𝐸 = 16,635 𝑘𝑁. 

Nivelissä C, D ja E jatketaan sauvavoimien ratkaisua samalla menetelmällä. Nivelen C 

sauvavoimia ratkaistaessa huomataan taas erityistapaukset, jossa sauva DE ottaa ulkoisen 

kuorman 3,78 kN vastaan ja sauvojen CD ja DF normaalivoimat ovat yhtä suuret, ks. kuva 

13. 

 

Kuva 13. Niveliin C, D ja E vaikuttavat voimat. 

 

Taulukoidaan vastaukset ylös, kun kaikkien nivelten tasapainoyhtälöt on ratkaistu. Jos 

voiman merkki on negatiivinen, sauva ottaa vastaan puristusta. Jos voima on positiivinen, 

sauva ottaa vastaan vetoa. Ristikon oikean puolen sauvat otetaan huomioon 

symmetriassa, ks. taulukko 4. 
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Taulukko 4. Sauvavoimat analyyttisellä menetelmällä. 

Sauva Aksiaalinen voima (kN) 

AB = JK -1,19 

AC = IJ 0 

BC = IK -20,093 

BE = HK 16,635 

CE = HI 6,471 

CD = GI -23,280 

DE = GH -3,78 

DF = FG -23,280 

EF = FH 5,524 

EH 18,536 

 

3.4 Sauvavoimien graafinen ratkaisu 

Harjakattoristikon sauvavoimien graafiseen ratkaisuun käytetään Maxwellin menetelmä. 

Maxwellin menetelmä ei poikkea Cremonan menetelmästä kuin voimadiagrammin 

piirtojärjestyksessä, kun Cremonan kuvion piirtäminen aloitetaan koko ristikon 

voimakuviolla (Outinen 2006:196). Maxwellin menetelmän selkeys helpottaa ratkaisun 

esittämistä vaihe vaiheelta. Graafisessa menetelmässä käytetään apuna AutoCAD-

ohjelmaa, jolla voidaan piirtää ristikot oikeassa mittakaavassa, kopioida viivat ristikon 

sauvojen suunnassa ja mitata tarkasti sauvavoimat viivojen pituuksien mukaan. 
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Aloitetaan nimeämällä ristikon ulkoisten voimien ja sauvojen rajoittamat alueet 

numeroilla yhdestä kahteenkymmeneen, ks. kuva 14. Valitaan piirto-ohjelmassa 

mittakaavaksi 1 mm = 1 N, jonka jälkeen piirretään ulkoiset voimat ja tukireaktiot 

ristikkoon oikeassa mittakaavassa. 

 

Kuva 14. Alueiden merkintä eli Bown notaatio. 

 

Rakenteen ja kuormitusten symmetrisyyden ansiosta voimamonikulmioita ei tarvitse 

piirtää joka nivelelle vaan riittää, että tarkastelemme toisen puolen niveliä. Ratkaisuun 

valitaan vasemman puolen nivelet A-E. Niveltä F ei tarvitse huomioida, sillä nivelten D 

ja E tarkasteluilla saadaan myös nivelen F sauvojen voimat. Nivelen kiertosuunta valitaan 

myötäpäivään piirroksia tehdessä. Tarkastelemme niveliä A ja B. 

Aloitetaan voimamonikulmion piirtäminen tutkimalla alueita ja sauvoja nivelen A 

ympäriltä. Ensimmäiseksi piirretään vastinpiste 1 alueen 1 mukaan, jonka jälkeen 
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siirrytään alueelta 1 alueeseen 2. Alueiden välissä on 1,19 kN ulkoinen voima, joka 

piirretään 1190 mm vektorina pisteestä 1 alaspäin. Vektorin päähän merkitään piste 2. 

Pisteestä 2 voidaan kuvan perusteella piirtää vasemmalle puolelle viiva, jonka pituutta ei 

tiedetä, mutta joka on samansuuntainen kuin sauva AC alueiden 2 ja 3 välissä. Toisaalta 

tiedetään, että siirryttäessä alueelta 3 alueelle 1 on viivan oltava pystysuuntainen kuten 

sauva AB. Tätä viivaa ei voida piirtää sulkematta voimamonikulmiota, jos sauvan AC 

viivalla on pituus, joten sauvan AC on oltava nollasauva. Nimitetään piste 3 samaan 

kohtaan kuin piste 2. Piirretään sauvalle AB viiva, joka on vastakkaissuuntainen ja yhtä 

pitkä kuin ulkoinen voima 1,19 kN, alkaen pisteestä 3 ja päättyen pisteeseen 1, ks. kuva 

15. 

  

Kuva 15. Nivelen A voimamonikulmio. 

 

Määrätään sauvan AB sauvavoiman suunnat. Siirtyessä alueelta 3 alueelle 1 piirrettiin 

vektori ylöspäin, joten merkitsemme ristikkoon sauvaan AB nivelen A läheisyyteen 

nuolen ylöspäin. Koska sauvan AB nuoli osoittaa niveleen, kohdistuu sauvaan puristusta, 

ks. kuva 16. 

 

Kuva 16. Nivelen A sauvojen voimien suunnat. 
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Seuraavaksi siirrytään niveleen B ja sitä ympäröiviin sauvoihin ja alueisiin. Siirryttäessä 

alueelta 1 alueelle 3 välissä on sauva AB, jonka voiman suuruus ja suunta tunnetaan. 

Koska kyseessä on puristussauva, on voimavektorin suunta niveltä kohti eli piirretään 

1190 mm pituinen vektori pisteestä 1 pisteeseen 3 alaspäin. Alueen 3 ja 4 välissä olevan 

sauvan BC suunta tunnetaan, muttei suuruutta. Piirretään tarpeeksi pitkä viiva, 

leikkauskohdan löytämistä varten, sauvan BC suuntaiseksi pisteestä 3 vasemmalle. Koska 

ei tiedetä, missä alueen 4 piste sijaitsee piirroksessa, voidaan niveltä lähteä kiertämään 

vastakkaiseen suuntaan. Alueen 1 ja 5 välissä on tukireaktio, joka on suuruudeltaan 12,46 

kN eli vektori on pituudeltaan 12 460 mm. Koska piirtosuunta on sovittu myötä päivään, 

voidaan tukireaktion voimavektori piirtää vaikuttamaan pisteeseen 1, ja vektorin 

alkupäähän nimetään piste 5. Alueen 4 ja 5 välissä olevan sauvan BE suunta tunnetaan, 

muttei suuruutta. Piirretään tarpeeksi pitkä viiva sauvan BE suuntaiseksi pisteestä 5 

vasemmalle, kuitenkin niin, että voimavektori vaikuttaa pisteeseen 5. Alueen 4 

vastinpiste löytyy leikkauskohdasta, jota leikkaavat pisteistä 3 ja 5 piirretyt viivat, ks. 

kuva 17. 

 

Kuva 17. Nivelen B voimamonikulmio. 

 

Määritetään samalla sauvojen BC ja BE voimien suunnat. Sauvan BC yli siirtyessä 

voimamonikulmion vektori osoittaa pistettä 4 kohti alavasemmalle, joten sauvan BC 

nuoli osoittaa samaan suuntaan niveltä kohti. Sauvan BE yli siirtyessä 

voimamonikulmion vektori osoittaa pistettä 5 kohti, eli sauvan BE nuoli osoittaa nivelestä 

poispäin. Sauvaan BC kohdistuu puristusta ja sauvaan BE kohdistuu vetoa, ks. kuva 18. 
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Kuva 18. Nivelen B sauvojen voimien suunnat. 

 

Jatketaan voimamonikulmioiden piirtämistä ja voimien suunnan merkitsemistä samalla 

menetelmällä nivelille C, D ja E, ks. kuva 19.  

 

 

 

Kuva 19. Nivelten C, D ja E voimamonikulmiot. 

 

Kun nivelten voimamonikulmiot on piirretty, ne voidaan yhdistää samoista pisteistä 

yhdeksi voimadiagrammiksi, joka kuvaa harjakattoristikon vasemman puolen 

voimatasapainoa. Peilaamalla voimadiagrammia pisteiden 10 ja 11 välisen viivan kautta 

saadaan koko ristikon kattava voimadiagrammi, ks. kuva 20. 
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Kuva 20. Voimadiagrammit ristikon vasemmasta puolesta ja koko rakenteesta. 

 

Koska ulkoiset voimat, tukireaktiot ja voimamonikulmiot on piirretty mittakaavaan, 

voidaan sauvavoimat selvittää mittaamalla niitä vastaavien viivojen pituudet alueiden 

vastinpisteiden välistä. Sauvavoimien suunnat saadaan tarkastelemalla 

voimamonikulmion vektorien suuntia nivelen läheisyydessä. Jos niveltä kiertäessä, ja 

sauvaa ylittäessä alueelta toiselle, viivan piirtosuunta on niveltä kohti, sauvaan kohdistuu 

puristusta. Jos viivan piirtosuunta on nivelestä poispäin, sauvaan kohdistuu vetoa. 

Taulukoidaan aksiaalisten voimien suuruudet ja suunnat, sekä otetaan symmetria 

huomioon, kun vasemman puolen sauvat ovat peilikuvia oikean puolen sauvoista, ks. 

taulukko 5. 
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Taulukko 5. Sauvavoimat graafisella menetelmällä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.5 Alapaarteen taipuma 

Harjaristikon alapaarteen taipumaa varten lasketaan nivelen siirtymä virtuaalisen työn 

periaatteella. Harjaristikon profiili on 150x50 mm ja poikkipinta-ala A= 7500 mm2. 

Puumateriaalin kimmokertoimeksi valitaan C40-sahatavaran kimmokerroin E0,mean= 

14000 N/mm2 (RIL 2010). 

Aluesiirtymät 

ristikon 

vasemmalla 

puolella 

Sauva Voimavektorin 

pituus (mm) 

Aksiaalinen 

voima (kN) 

Puristus (-) / 

Veto (+) 

1↔3 AB = JK 1190 1,19 - 

2↔3 AC = IJ 0 0  

3↔4 BC = IK 20092,8609 20,09 - 

4↔5 BE = HK 16634,6072 16,64 + 

4↔7 CE = HI 6471,4568 6,47 + 

6↔7 CD = GI 23280,2709 23,28 - 

7↔9 DE = GH 3780 3,78 - 

8↔9 DF = FG 23280,2709 23,28 - 

9↔10 EF = FH 5523,8153 5,52 + 

10↔11 EH 18535,1453 18,54 + 
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Koska ristikon sauvavoimat on laskettu valmiiksi, siirtymää varten sijoitetaan 

virtuaaliseen ristikkoon pystysuuntainen yksikkövoima vaikuttamaan alaspäin 

harjanivelen kohdalle. Yksikkövoima voidaan sijoittaa ristikon yläpaarteen keskelle 

laskettaessa alapaarteen taipumaa, koska hypoteettinen pystysuuntainen sauva ristikon 

keskellä olisi nollasauva, tuottaen samat pystysiirtymät ylhäällä ja alhaalla, ks. kuva 21. 

Lasketaan u sauvavoimat, ks. kaava 7 & taulukko 6, jonka jälkeen ratkaistaan siirtymä. 

Taulukko 6. Alapaarteen taipuma. 

Sauva A 

(mm2) 

l (mm) F (kN) u (1) uFl/A 

(kN/mm) 

Sauvojen 

lkm n 

nuSL/A 

(kN/mm) 

AB=JK 7500 566,44 -1,19 0 0 2 0 

AC 7500 1365,78 0 0 0 2 0 

BC 7500 1600,46 -20,093 -0,891 3,822 2 7,644 

BE 7500 3425,00 16,635 0,738 5,606 2 11,213 

CE 7500 2289,82 6,472 0,506 0,998 2 1,996 

CD 7500 2164,63 -23,28 -1,241 8,337 2 16,674 

DE 7500 1422,69 -3,78 0 0 2 0 

DF 7500 2164,63 -23,28 -1,241 8,337 2 16,674 

EF 7500 2864,17 5,524 -0,293 -0,618 2 -1,235 

EH 7500 4200,00 18,536 1,418 14,722 1 14,722 

      ∑ 67,688 
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Alapaarteen taipumaksi saadaan 

1 ∙ ∆ = ∑
𝑢𝐹𝑙

𝐴𝐸
=

67,688 
𝑘𝑁

𝑚𝑚

14 
𝑘𝑁

𝑚𝑚2

= 4,8348 𝑚𝑚 . 

 

Kuva 21. Todellinen rakenne ja virtuaalinen rakenne. 

 



 

 

33 

4 TULOKSET 

Taulukoidaan vertailun vuoksi eri laskentamenetelmien tulokset sauvavoimien ja 

taipuman tapauksessa, ks. taulukko 7 & taulukko 8. 

Taulukko 7. Sauvavoimat eri menetelmillä 

  

Sauva 

FEM 

Aksiaalivoima (kN) 

Analyyttinen 

Aksiaalivoima (kN) 

Graafinen 

Aksiaalivoima (kN) 

AB -1,19 -1,19 -1,19 

AC 0 0 0 

BC -20,093 -20,093 -20,093 

BE  16,635 16,635 16,635 

CE 6,4715 6,472 6,471 

CD -23,28 -23,28 -23,28 

DE -3,78 -3,78 -3,78 

DF -23,28 -23,28 -23,28 

EF 5,5238 5,524 5,524 

EH 18,535 18,535 18,535 

JK -1,19 -1,19 -1,19 

IJ 0 0 0 

IK -20,093 -20,093 -20,093 

HK 16,635 16,635 16,635 

HI 6,4715 6,472 6,471 

GI -23,28 -23,28 -23,28 

GH -3,78 -3,78 -3,78 

FG -23,28 -23,28 -23,28 

FH 5,5238 5,524 5,524 

 

Taulukko 8. Alapaarteen pystysuuntainen siirtymä eri menetelmillä 

FEM 

Siirtymä (mm) 

Virtuaalisen työn periaate 

Siirtymä (mm) 

4,8348 4,8348 
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5 YHTEENVETO 

Sauvavoimien määritys analyyttisesti tuotti tarkat tulokset. Nivelten tasapainoehtojen 

menetelmän etuna on vain kahden tasapainoyhtälön käyttö, kun leikkausmenetelmässä 

tasapainoyhtälöitä tarvitaan kolme. Analyyttisten menetelmien haittapuolena voidaan 

pitää niiden hitautta ja keskittymisen tarvetta merkkisääntöjen ja matemaattisten 

yhtälöiden osalta. Nivelten tasapainoehtojen menetelmässä ratkaistakseen halutun 

sauvavoiman on yleensä laskettava muiden sauvojen rasitukset sitä ennen, kun taas 

leikkausmenetelmässä ei ole tätä ongelmaa. 

Sauvavoimien määrittely graafisesti tuotti myös tarkat tulokset AutoCAD-ohjelmaa 

apuna käyttäen, sillä samansuuntaisten viivojen kopiointi ja niiden mittaaminen oli 

tarkkaa ja nopeaa. Täytyy huomioida, että tuloksien tarkkuus voi heikentyä, kun 

menetelmää soveltaa paperille – käyttäjän tarkkuuden puute viivojen piirtämisessä tai 

liian pieni voimamittakaava voivat koitua menetelmän kohtaloksi. Toisaalta, 

sauvavoimien ratkaiseminen ilman matematiikkaa on menetelmän yksi etu. Kun 

menetelmän on oppinut hyvin, sauvavoimien määrittely käsin voi olla hyvinkin nopeaa. 

Pystysuuntaisen siirtymän lasku virtuaalisen työn periaatetta käyttäen tuotti myös saman 

tuloksen kuin FEM-ohjelma. Menetelmän haittapuolena on sauvavoimien laskeminen 

erikseen yksikkövoiman tapauksessa, joka lisää laskenta-aikaa. 

Vaikka tietokoneohjelma on nopea ratkomaan ongelmia, on tuloksia saatu hyvällä 

tarkkuudella käsin ennen tietokoneen yleistymistäkin. Ristikoita voi tutkielman 

menetelmien avulla laskea ilman tietokoneenkin apua. 

Tasoristikon tutkimusongelma jatkossa voisi olla sauvojen vaihtaminen palkkeihin. 

Tutkittaisiin, miten ristikkopalkkien liitokset siirtävät momenttia, ja miten momentti 

vaikuttaa sauvavoimiin ja siirtymiin, kun niitä verrataan ideaaliseen ristikkotapaukseen. 
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