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TIIVISTELMÄ 

Puurakenteisen välipohjan rakenne ja jäykistys 

Jonne Soukka 

Oulun yliopisto, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma 

Kandidaatintyö 2022, 32 s. + 3 liitettä 

Työn ohjaaja yliopistolla: Hannu Liedes  

 

Tässä kandidaatintyössä tutustutaan puurakenteisen välipohjan jäykistykseen, liitoks i in 

sekä rakenteeseen. Myös rakennuksen kokonaisjäykistystä sekä vaakakuormien 

siirtymistä käydään suppeasti läpi. Työn tavoitteena on tutustua tarkemmin 

välipohjatason levyjäykistykseen sekä suorittaa pientalon välipohjan jäykistyslaske lmat 

yleisen mitoitusmenetelmän avulla. Työn tavoitteena on myös tehdä laskentaohjetta, jota 

voidaan hyödyntää myöhemmin välipohjan jäykistyksen mitoituksessa. 

Rakennusten jäykistykseen ja varsinkin välipohjatason jäykistykseen ei kiinnitetä 

tarpeeksi huomiota. 2.kerroksisessa pientalossa välipohjan jäykistyslaskelmia ei 

välttämättä tehdä vakavuustarkasteluun ollenkaan, vaikka välipohjien levytyksessä on 

useimmiten monia aukkoja, eikä välipohjatason jäykistyksen toteutuminen ole mitenkään 

itsestäänselvyys. 

Työn tärkeimpänä tuloksena on se, että välipohjatason jäykistysohjeet ovat suppeat, eikä 

niissä oteta huomioon useampiaukkoisia välipohjia, vaan mitoitusmenetelmät ovat 

ainoastaan yksinkertaisille välipohjille, joita ei käytännössä juuri koskaan rakennuksiin 

tule. 

 

Asiasanat: välipohja, jäykistys, puurakentaminen 
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ABSTRACT 

Structure and stiffening of the wooden intermediate floor 

Jonne Soukka 

University of Oulu, Degree Programme of Civil Engineering 

Bachelor’s thesis 2022, 32 pp. +  3 Appendixes 

Supervisor at the university: Hannu Liedes 

 

In this bachelor’s thesis, get acquainted with about the stiffening’s, joints and structure of 

the wooden intermediate floor. The total stiffening of the building and the displacement 

of horizontal loads is also taken a bit of note. The aim of the bachelor’s thesis is to learn 

more about the plate stiffening of the intermediate floor level and to make the calculat ions 

of the stiffening in a small house. 

Not enough attention is paid to the stiffening of buildings and, in particular, the stiffening 

of the intermediate floor plane. In a 2-storey small house, the mid-floor stiffener 

calculations may not be made at all, although most often there are many gaps in the 

intermediate floor, and the implementation of the stiffening of the intermediate floor level 

is not simple. 

The main result of this bachelor’s thesis is that the calculation instructions for the mid-

floor level are narrow and do not take into account multiple opening midfloors, but the 

calculations are only for simple intermediate floors, which practically never enter 

buildings. 

 

 

Keywords: intermediate floor, stiffening, timber construction 
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1 JOHDANTO 

Tässä kandidaatintyössä tutustutaan puurakenteisen välipohjan rakenteeseen, liitoks i in 

sekä erityisesti jäykistykseen. Idean työn aiheeseen sain esimieheltäni, Jukkatalo Oy:n 

suunnittelupäälliköltä. Tämän työn pohjalta on tarkoitus kehittää Jukkatalon 

rakennesuunnittelijoille laskentapohja liittyen välipohjan jäykistykseen sekä tutkia 

välipohjan jäykistystä ja liitoksia. 

Käyn työssä läpi jäykistyksen periaatteet, rakennukselle tulevat vaakakuormat sekä 

välipohjan rakenteen ja liitokset. Laskennallisessa osassa lasken välipohjan jäykistykseen 

liittyvät laskelmat yleisen levyjäykisteen mitoitusmenetelmän avulla. Tällä hetkellä 

välipohjan mitoituksessa otetaan huomioon ainoastaan värähtely ja pystysuunta inen 

taipuma, ja esimerkiksi välipohjan pintalevyn kiinnitys tehdään minimijaolla k150. 

Jäykistyksen mitoituksen jälkeen pohdin, olisiko välipohjan mitoituksessa hyvä ottaa 

huomioon myös jäykistys. Lopuksi pohdin myös yleisesti välipohjajäykistyksen 

suunnitteluohjeita ja niiden kehityskohtia. 
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2 JÄYKISTYS 

Rakennukseen kohdistuvat vaakakuormat täytyy pystyä siirtämään pystyrakente iden 

kautta perustuksille ja sitä kutsutaan jäykistykseksi. Jäykistyksellä estetään rakennuksen 

osien liian suuret siirtymät ja jäykistys pitää ottaa huomioon jo rakentamisvaiheessa.  

2.1 Kokonaisjäykistyksen periaatteet 

Rakennuksen kokonaisjäykistys tulee ottaa huomioon sekä rakennusvaiheessa että 

valmiissa rakennuksessa. Kokonaisjäykistys käsittää aina koko rakennuksen jäykistyksen 

sekä yksittäisten rakenneosien muodostaman kokonaisuuden sisäisen jäykistyksen.  

(VTT, Puurakenteiden jäykistyssuunnittelun ohje 2006) 

Pystyrakenteiden jäykistykseen on neljä erilaista tapaa, jotka ovat levyjäykistys, vino- eli 

ristikkojäykistys, kehäjäykistys sekä mastojäykistys. Pientaloissa sekä pienissä 

hallirakennuksissa käytetään useimmiten levyjäykistystä niin pysty- kuin 

vaakajäykisteinä. Muita edellä mainittuja jäykistystapoja käytetään isommissa halle issa 

ja teollisuusrakennuksissa. (VTT, Puurakenteiden jäykistyssuunnittelun ohje 2006) 

Jäykistävät levyt asennetaan yleensä seinien ulko- ja sisäpinnoille sekä väli- ja 

yläpohjaan. Vaakajäykistykset tulee olla jokaisessa kerroksessa tai kattotasossa. (VTT, 

Puurakenteiden jäykistyssuunnittelun ohje 2006) 

Periaate vaakakuormien siirtymisestä perustuksille esitetään kuvassa 1. 
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Kuva 1. Vaakakuormien siirtyminen perustuksille (mukaillen RIL 244-2007 2007, s.11). 

Rakennuksen sivuseinään kohdistuvasta vaakakuormasta puolet siirretään seinän alaosan 

kautta suoraan perustuksille. Koko kattoon kohdistuva vaakakuorma sekä puolet 

sivuseinän vaakakuormasta siirretään vaakatasorakenteeseen ja sen kautta päätyseinil le. 

Päätyseinien yläreunasta kuorma siirretään seinän jäykisteiden kautta perustuksil le. 

Vastaavasti päätyseinän vaakakuorma tulee samalla tavalla ja kuormat siirretään 

sivuseinien yläreunaan ja sitä kautta sivuseinien jäykisteiden kautta perustuksil le. 

2.kerroksisessa talossa välipohjaan tuleva sivuseinän vaakakuorma tulee alakerran seinän 

ylemmästä puolikkaasta ja yläkerran seinän alemmasta puolikkaasta kuvan 2 mukaan. 

(RIL 244-2007 2007, s.11-12) 

 

Kuva 2. Välipohjatasolle vaikuttavat vaakakuormat 2.kerroksisessa talossa. 
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2.2 Välipohjan jäykistys 

Välipohjan oletetaan toimivan vaakapalkkina, jonka reunapalkit ja niihin kiinnite tyt 

seinäjuoksut ottavat vastaan taivutusvoimat ja välipohjan pintalevytys ottaa vastaan 

leikkausvoimat. Periaatekuvan 3 mukaan rakennuksen syvyys vastaa palkin korkeutta. 

Päätyjen liitokset pitää mitoittaa leikkaukselle Vd ja välipohjan reunapalkit mitoitetaan 

vetovoimalle Ft. (RIL 244-2007 2007, s.21) 

 

Kuva 3. Vaakajäykisteen mitoitusperiaate (mukaillen RIL 244-2007 2007, s.21). 

Reunapalkeille tuleva vetovoima Ft saadaan laskettua maksimimomentin avulla kaavalla 

1. (RIL 244-2007 2007, s.42) 

Fc,d=Ft,d=Mmax,d / b   (1) 

missä Mmax,d on maksimimomentti [kNm] ja 

 b on levykentän leveys 
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Yllä olevan kuvan 3 tapauksessa päätyliitosten leikkausvoima Vd saadaan laskettua 

kaavalla 2: 

Vd=(q*L)/2  (2) 

missä q on vaakakuorman aiheuttama jakautunut kuormitus (kN/m) ja 

 L on levykentän pituus [m] 

Rakennuksen jäykistyksessä tulee ottaa huomioon myös jäykistävien seinien geometrinen 

sijainti. Jos ulkoseinien jäykistyskapasiteetti ei riitä, joudutaan lisäämään jäykistäviä 

väliseiniä. Jos jäykistäviä seiniä ei voi sijoittaa symmetrisesti, syntyy kiertokeskiön 

epäkeskisyydestä vääntöä, joka pitää ottaa huomioon mitoituksessa. Yksi- ja 

kaksikerroksissa pientaloissa on yleisesti vähäinen kiertokeskiön aiheuttama 

vääntövoima, mutta se voidaan ottaa huomioon tapauskohtaisesti. Tässä työssä 

käsiteltävässä rakennuksessa ei vääntöä oteta laskennassa huomioon, koska jäykistävät 

seinät ovat melko symmetriset sekä kandidaatintyön laajuus menee liian isoksi, jos 

vääntörasituksen ottaa mukaan laskentaan. Kuvassa 4 esitetään periaate jäykistävien 

seinien sijainnista sekä kiertokeskiöstä. (RIL 244-2007 2007, s.50-51) 

 

Kuva 4. Jäykisteiden sijainnit (mukaillen RIL 244-2007 2007, s.51). 
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Taulukossa 1 esitetään laskukaavat vääntövaikutuksen laskemiseen. Taulukon 

laskukaavat toimivat vain tapauksissa, joissa oletetaan välipohjan toimivan kiertyvänä, 

jäykkänä tasona. 

Taulukko 1. Vääntövaikutuksen laskentakaavat (mukaillen RIL 244-2007 2007, s.51). 
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3 RAKENNUKSELLE TULEVAT VAAKAKUORMAT 

Rakennuksille tulee erilaisia vaakakuormia, jotka voidaan jakaa ulkoisiin vaakakuormiin 

sekä pystykuormista aiheutuviin vaakakuormiin. Ulkoisia vaakakuormia ovat muun 

muassa tuulikuorma sekä nosturien jarruvoima. Ulkoisista vaakakuormista merkittävin 

on tuulikuorma. Pystykuormien aiheuttamat vaakavoimat johtuvat asennustoleranss ista 

ja vinoudesta, jolloin pystysuunta voi poiketa ideaalisesta pystysuunnasta aiheuttaen 

lisävaakavoiman. Vaakakuormat pitää saada siirrettyä pystyrakenteille ja sitä kautta 

perustuksille, joten rakennukset tarvitsevat jäykistyssysteemin, jonka kautta kuormat 

saadaan siirrettyä. (RIL 244-2007 2007, s.13) 

3.1 Tuulikuorma 

Tuulikuorman määritykseen ja laskentaan löytyy ohjeet RIL 205-1-2009 -kirjasta. 

Rakennuksen vaakasuuntainen kokonaistuulikuorman ominaisarvo voidaan laskea 

yksinkertaistetulla kaavalla 1, kun rakennuksen korkeus on alle 15 metriä tai rakennuksen 

seinät ovat kantavia ja rakennuksen leveys on kaikilta osiltaan minimissään ¼ 

rakennuksen korkeudesta. Erillisellä seinämällä sen alin ominaistaajuus pitää olla 

suurempi kuin 5 Hz, jotta voidaan käyttää kaavaa 3 kokonaistuulikuorman laskentaan. 

Tällöin kokonaistuulikuorma määräytyy maastoluokan, rakennuksen korkeutta vastaavan 

tuulennopeuspaineen sekä rakennuksen tuulelle kohtisuoran pinta-alan mukaan. (RIL 

205-1-2009 2009, s.38-39). 

Fw,k=cf*qk(h)*Aref   (3) 

missä Fw,k on kokonaistuulikuorman ominaisarvo [kN], 

 cf on rakenteen voimakerroin, 

 qk(h) on rakennuksen korkeutta h vastaava nopeuspaine [kN/m2] ja  

 Aref on rakenteen tuulelle kohtisuora projektiopinta-ala [m2]. 

  

Maastoluokka määräytyy rakennusta ympäröivän maaston rosoisuuden perusteella ja eri 

luokat on määrätty eurokoodissa EC1. Maastoluokat on jaettu viiteen eri luokkaan ja ne 

on määritetty alla olevassa taulukossa 2. (SFS-EN 1991-1-4 Rakenteiden kuormat. Osa 

1-4: Yleiset kuormat. Tuulikuormat. 2011) 
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Taulukko 2. Maastoluokat (Mukaillen SFS-EN 1991-1-4 2011 s.36). 

 

Maastoluokan ja rakennuksen korkeuden perusteella saadaan määritettyä 

puuskanopeuspaineen ominaisarvo qk(h) (kN/m2) taulukosta 3. 

Taulukko 3. Puuskanopeuspaineen ominaisarvo qk(z) eri maastoluokissa (Mukaillen RIL 

201-1-2011 2011 s.133) 

 

 

Yksinkertaistetussa kokonaistuulikuorman laskennassa käytettävä voimakerroin cf 

saadaan alla olevasta taulukosta 4. 
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Taulukko 4. Yksinkertaistetussa menettelyssä käytettäviä voimakertoimia cf (Mukaillen 

RIL 205-1-2009 2009 s.39). 

 

Yksinkertaisessa laskentamenettelyssä ei oteta huomioon katolla paikallisesti esiintyviä 

tuulenpaineen huippuarvoja eikä katon kitkaa. Nämä voivat aiheuttaa katto-osalle 

keskimääräistä suurempaa tuulikuormaa. Tästä johtuen oletetaan tuulikuorma resultant in 

Fw,k:n vaikuttavan 0,6h:n korkeudella maanpinnasta. Kun resultantti vaikuttaa edellä 

mainitulla korkeudella, niin se muutetaan jakautuneeksi kuormaksi kertoimella 1,25 ja 

sen vaikutuskorkeus on 0,8h. Yksinkertaistettu laskentamalli esitetään kuvassa 5. (RIL 

205-1-2009 2009, s.39-40)  

 

Kuva 5. Kokonaistuulikuorman laskentamalli yksinkertaistetulla menetelmällä.  

(mukaillen Puuinfo EC5 Sovelluslaskelmat - Asuinrakennus 2010, s.16) 
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3.2 Muut vaakakuormat 

Muita vaakakuormia oli jo edellä mainitut pystykuormien aiheuttamat lisävaakakuormat 

sekä nostureiden jarru- ja törmäysvoimat. Nostureiden voimien aiheuttamia lisäkuormia 

esiintyy lähinnä halli- ja varastorakennuksissa, ja pystykuormien aiheuttamat 

lisävaakakuormat ovat hyvin minimaalisia pientaloissa, johtuen pienistä pystykuormista. 

Näitä edellä mainittuja kuormia en käsittele tämän takia sen enempää. 

3.3 Kuormitusyhdistelyt 

Jäykistävien rakenteiden mitoitus tehdään murtorajatilan määräävälle 

kuormitusyhdistelmälle ja välipohjan siirtymät lasketaan käyttörajatilan määräävälle 

kuormitusyhdistelmälle. Kyseisessä kohteessa ei tule rakenteiden vinoudesta johtuvia 

lisävaakavoimia, joten tuulikuorma on ainut välipohjatasolle tuleva vaakavoima. Tällöin 

kuormitusyhdistelyjä tulee murtorajatilassa hetkellisessä aikaluokassa kaksi ja 

käyttörajatilassa vain yksi. (RIL 205-1-2009 2009, s. 24-27) 

KY1,MRT=1,15*KFI *Gk+1,5*KFI*Qs,k+1,5*KFI*ψ0,1*Qw,k 

KY2,MRT=1,15*KFI *Gk+1,5*KFI*Qw,k+1,5*KFI*ψ0,1*Qs,k 

KY1,KRT=Gk+Qw,k+ψ0,1*Qw,k  

missä KFI on kuormakerroin RIL 205-1-2009 taulukosta 2.1-FI, 

 Gk on pysyvien kuormien ominaisarvo, 

 Qs,k on lumikuorman ominaisarvo katolla, 

 Qw,k on tuulikuorman ominaisarvo ja  

ψ0,1 on muuttuvan kuorman yhdistelykerroin RIL 205-1-2009 taulukosta 

2.2-FI. 

Kun vaakavoimana on pelkästään tuulikuormaa, niin määräävät kuormitusyhdiste lyt 
supistuvat muotoon: 

KY1,MRT=1,5*KFI*Qw,k 

KY1,KRT=Qw,k  
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4 VÄLIPOHJAN RAKENNE JA LIITOKSET 

4.1 Välipohjan rakenne 

Puurakenteinen välipohjaelementti koostuu rungon muodostavista välipohjapalkeista ja 

koko välipohjan kiertävästä kehäpalkista sekä pintalevystä. Välipohjapalkit ja kehäpalkit 

ovat LVL-S 42x300 kertopuuta ja pintalevy 18mm OSB TG4 -levyä, jonka mitat ovat 

1200mm x 2700mm. Välipohjaelementin maksimimitat ovat 12m x 3,4m. 

Välipohjaelementin rakenne näkyy kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Puurunkoisen välipohjaelementin rakenne (Jukkatalo Oy, 2022). 

 

OSB-levyjen ominaisuudet ja lujuudet löytyvät taulukosta 5. Levyn pääsuunta on tässä 

tapauksessa levyn pidemmän sivun suuntaan. Laskennassa levyjen saumat ovat laskennan 

helpottamiseksi samalla kohdalla, mutta todellisuudessa levyjen saumat limitetään, kuten 

kuvassa 6. 
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Taulukko 5. OSB-levyn lujuudet (mukaillen RIL 205-1-2009 2009, s.56). 

 

 

 

OSB-levyn kimmo- ja liukumoduulien ominaisarvot saadaan kertomalla keskimääräiset 

arvot luvulla 0,85. (RIL 205-1-2009 2009, s.56) 

Runkona toimivan LVL-S ominaisuudet löytyvät myös RIL 205-1-2009 kirjasta ja ne on 

merkitty taulukkoon 6. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 6. LVL-S kertopuun ominaisuudet (mukaillen RIL 205-1-2009 2009, s.50). 
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Kun vedetyn LVL-S sauvan pituus ylittää 3000mm, pitää vetolujuuden ominaisarvoa 

pienentää kaavasta 4 saadulla pienennyskertoimella kl. (Puuinfo, Puurakenteiden 

lyhennetty suunnitteluohje 5.painos 2020, s.16) 

 

kl=(3000/L)s/2  (4) 

missä kl on pienennyskerroin, 

 L on LVL-S sauvan pituus [mm] ja 

 s on kokovaikutuseksponentti. 
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4.2 Välipohjan liitokset 

Välipohjan pintalevy kiinnitetään LVL-S runkoon 60x2,5 UV nauloilla 150mm välein.  

Liitoksen leikkausvoimakestävyyden laskemiseksi täytyy määrittää liitoksen 

osavarmuusluvut taulukosta 7. 

Taulukko 7. Materiaalien osavarmuusluvut Suomessa (mukaillen Puuinfo, 

Puurakenteiden lyhennetty suunnitteluohje 5.painos 2020, s.15). 

 

Materiaalien muunnoskertoimen arvot saadaan luettua taulukosta 8. 

Taulukko 8. Materiaalien muunnoskertoimen kmod (mukaillen Puuinfo, Puurakenteiden 

lyhennetty suunnitteluohje 5.painos 2020, s.17). 

 

Naulaliitoksen leikkausvoimakestävyyden määrittämiseksi täytyy ensin laskea 

puutavaran tiheysvaikutuskerroin kp ja sen avulla naulaliitoksen korotuskerroin kl. 

Lisäksi levyjäykisteiden yleisen mitoitusmenettelyn mukaiseen laskentaan täytyy 

määrittää myös liittimen siirtymäkerroin Kser. (Puurakenteiden lyhenne tty 

suunnitteluohje 5.painos 2020, s.31, RIL 205-1-2009 2009, s.89) 

Puutavaran tiheysvaikutuskerroin lasketaan kaavasta 5. 

kp=√ρk/350  (5) 
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missä kp on tiheysvaikutuskerroin ja 

ρk on liitospuun tiheyden ominaisarvo (kg/m3), jos liitospuilla eri tiheydet, 

käytetään pienempää tiheyttä. 

 

Naulaliitoksen korotuskerroin lasketaan kaavasta 6. 

kl=(0,5+t/12d)*kp  (6) 

missä kl on naulaliitoksen korotuskerroin, 

t on levyn paksuus, 

d on naulan halkaisija ja  

 kp on tiheysvaikutuskerroin. 

Kun yksileikkeisessä liitoksessa OSB-levy on naulattu puutavaraan, saadaan liitoksen 

leikkausvoimakestävyys laskettua kaavasta 7. 

Rd=(kmod/γM)*kl*120*d1,7  (7) 

missä Rd on liitoksen leikkausvoimakestävyys, 

kmod on materiaalin muunnoskerroin, 

γM on liitoksen osavarmuusluku, 

kl on naulaliitoksen korotuskerroin ja  

 d on naulan halkaisija. 

Naulaliitoksen, jossa ei ole esiporausta nauloille, määritetään siirtymäkerroin K ser 

kaavasta 8. 

Kser=(ρm
1,5*d0,8)/30  (8) 

missä Kser on siirtymäkerroin, 

ρm on materiaalin keskimääräinen tiheys ja 

 d on naulan halkaisija. 

Jos liitoksen osilla on eri tiheydet, lasketaan keskimääräinen tiheys kaavasta 9. 

ρm=√ρm,1*ρm,2  (9) 
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missä ρm on materiaalin keskimääräinen tiheys, 

ρm,1 on ensimmäisen materiaalin tiheys ja 

ρm,2 on toisen materiaalin tiheys.  
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5 VÄLIPOHJAN LEVYJÄYKISTYKSEN MITOITUS 

Välipohjan levyjäykistyksen mitoitus voidaan tehdä joko RIL 205-1-2009 luvun 9.2.3.2 

yksinkertaistetun analyysin mukaan tai RIL 205-1-2009 luvun 9.2.4.3S levyjäykisteen 

yleisen mitoitusmenetelmän mukaan. Käytän tässä työssä yleistä levyjäykisteen 

mitoitusmenetelmää, koska työssä käsiteltävä välipohja ei täytä yksinkertaistetul le 

analyysille asetettuja ehtoja. Yleisessä mitoitusmenetelmässä lasketaan levyjen, liittimien 

sekä reunapalkkien kestävyydet murtorajatilassa sekä välipohjan siirtymä 

käyttörajatilassa. Mitoittavaksi tekijäksi pitää tulla liitinten eikä levyjen kestävyys. (RIL 

205-1-2009 2009, s.151) 

Menetelmässä on ohjeet ainoastaan kaksitukisille yksiaukkoisille välipohjille, jonka takia 

jaan tässä työssä käsiteltävän välipohjan kahteen yksiaukkoiseen palkkiin laskennan 

helpottamiseksi. Lisäksi lasken välipohjan siirtymän ainoastaan pidemmässä 

välipohjassa, jossa siirtymä on suurempi. Myös levyjen leikkaus- ja lommahdustarkas te lu 

tehdään vain suurimman vaakakuorman omaavalle levylle sekä taivutusjännitystarkas te lu 

yhdelle täydelle levylle. Tarkastelen työssäni ainoastaan pitkälle sivulle tulevaa kuormaa, 

koska oletan sen olevan määräävä suunta. Myös työn laajuus menisi liian suureksi, jos 

käsittelisin molempien suuntien laskelmat. 

Laskennassa tarvitaan levyn kiinnitystapakertoimia, jotka riippuvan levyn tukien k-

jaosta. Kiinnitystapakertoimet, kun välipohjapalkit ovat levyn lyhyemmän sivun mukaan, 

on esitetty liitteen 1 taulukossa. 

Yleisessä mitoitusmenetelmässä lasketaan jokaiselle levylle jäykkyyskerroin C i,v kaavan 

10 mukaan. (RIL 205-1-2009 2009, s.151) 

Ci,v=
1

𝛽𝑖∗
𝑠𝑖∗ℎ𝑖

2

𝐾𝑠𝑒𝑟 ,𝑖∗𝑏𝑖
3+

ℎ𝑖
𝑏𝑖∗𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛 ,𝑖∗𝑡𝑖

  (10) 
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missä Ci,v on yksittäisen levyn jäykkyyskerroin [kN/m], 

βi on levyn kiinnitystapakerroin, 

si on liitinjako [mm], 

hi on levyn korkeus [mm], 

bi on levyn leveys [mm], 

ti on levyn paksuus [mm], 

Gmean,i on levyn paneelileikkaus [N/mm2] ja  

 Kser,i on liittimen siirtymäkerroin. 

Yksittäiselle levylle vaikuttava vaakavoima lasketaan kaavasta 11. (RIL 205-1-2009 

2009, s.152) 

Fi,v,Ed=(Ci,v/∑Ci,v)*Fv,Ed  (11) 

missä Fi,v,Ed on yksittäisen levyn vaakavoima [kN], 

 Ci,v on yksittäisen levyn jäykkyyskerroin [kN/m], 

 ∑Ci,v on levyjonossa olevien levyjen jäykkyyskertoimien summa [kN/m] ja  

 Fv,Ed on levyjonoa kuormittava vaakavoima [kN]. 

 

Yksittäisen levyn vaakavoimaa Fi,v,Ed vastaava leikkausvoimakestävyys saadaan kaavasta 

12. (RIL 205-1-2009 2009, s.152) 

Fi,v,Rd=(Ff,Rd,i*bi)/(γi*si)  (12) 

missä Fi,v,Rd on yksittäisen levyn leikkausvoimakestävyys [kN], 

 Ff,Rd,i on levyn liittimen leikkausvoimakestävyys [kN], 

 γi on levyn kiinnitystapakerroin ja  

 si on liitinjako [mm]. 

 

Leikkausvoiman aiheuttama siirtymä yksittäisessä levyssä saadaan laskettua kaavalla 13. 

(RIL 205-1-2009 2009, s.152) 

ωi=Fi,v,Ek/Ci,v  (13) 
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missä ωi on yksittäisen levyn siirtymä [mm], 

 Fi,v,Ek on levyn vaakavoima käyttörajatilassa [kN],  

 Ci,v on yksittäisen levyn jäykkyyskerroin [kN/m]. 

 

Leikkausvoiman aiheuttama keskimääräinen siirtymä saadaan laskettua kaksitukise l le 

vaakarakenteelle kaavalla 14. (RIL 205-1-2009 2009, s.152) 

ωmean=(ωi,1+ ωi,1+…+ ωi,n)/2  (14) 

missä ωi,n on yksittäisen levyn siirtymä [mm], 

  

Myös momentin aiheuttama siirtymä tulisi ottaa huomioon. Kaksitukise lla 

vaakarakenteella momentin aiheuttama siirtymä lasketaan kaavalla 15. (RIL 205-1-2009 

2009, s.155) 

ωm=(5*Mmax,k*L2)/(24*d2*Ap*Ep)  (15) 

missä ωm on momentin aiheuttama siirtymä [mm], 

Mmax,k on maksimimomentti käyttörajatilassa [kNm], 

 L on välipohjan pituus [m], 

 d on paarteiden etäisyys toisistaan [m], 

 Ap on paarteen poikkipinta-ala [mm2] ja 

 Ep on paarteen kimmomoduuli [N/mm2]. 

 

Lisäksi yleisen mitoitusmenetelmän mukaan myös levyjen leikkausjännityksen tulee olla 

pienempi tai yhtä suuri kuin levyn leikkauslujuus ja levyn kriittinen leikkausjännitys 

lommahduksen suhteen. Levyn leikkausjännitys ja sen ehto esitetään kaavassa 16. (RIL 

205-1-2009 2009, s.155) 

τd,i=(1,5*Fi,v,Ed)/(bi*ti)≤min(fv,crit;fv,d,i) (16) 
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missä τd,i on levyn leikkausjännitys [N/mm2], 

Fi,v,Ed on yksittäisen levyn vaakavoima [kN], 

 bi on levyn leveys [mm], 

 ti on levyn paksuus [mm], 

 fv,crit on kriittinen leikkausjännitys lommahduksen suhteen [N/mm2] ja 

 fv,d,i on levyn leikkauslujuus [N/mm2]. 

 

Yllä olevaan kaavaan tarvittava kriittinen leikkausjännitys lommahduksen suhteen 

saadaan kaavasta 17. (RIL 205-1-2009 2009, s.156) 

fv,crit=3,3*k*√
(𝐸𝐼)𝑧,𝑖

(𝐸𝐼)𝑥,𝑖

4
*
(𝐸𝐼)𝑥,𝑖

𝐼𝑖
*(

𝑡𝑖

𝑎𝑖
)2  (17) 

missä fv,crit on kriittinen leikkausjännitys lommahduksen suhteen [N/mm2], 

k on lommahduskerroin, 

(EI)z,i on levyn taivutusjäykkyys pituusyksikköä kohti, kun taivutetaan z-

akselin ympäri [(N*mm2)/mm], 

(EI)x,i on levyn taivutusjäykkyys pituusyksikköä kohti, kun taivutetaan x-

akselin ympäri [(N*mm2)/mm], 

Ii on levyn jäyhyysmomentti pituusyksikköä kohti, 

 ti on levyn paksuus [mm] ja 

 ai on levyn tukien k-jako [mm]. 

 

Yllä olevaan kaavaan 17 tarvittava lommahduskerroin k saadaan taulukosta 9. 

Taulukko 9. Lommahduskerroin k arvoja taulukoituna kuvaajasta (mukaillen RIL 205-1-

2009 2009, s.158). 
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Lommahduskertoimen määritykseen tarvitaan apukertoimet k1 ja k2. Koska tässä työssä 

laskettavassa välipohjassa on tukemattomilla reunoilla täysponttisaumat, käytetään 

apukertoimen k1 arvona k1=4. Apukerroin k2 määritetään kaavalla 18. (RIL 205-1-2009 

2009, s.159) 

k2=
1

2
∗

(𝐺𝐼)𝑣,𝑖

√(𝐸𝐼)𝑧,𝑖∗(𝐸𝐼)𝑥,𝑖
  (18) 

missä k2 on lommahdusapukerroin, 

 (GI)v,i on levyn vääntöjäykkyys [(N*mm2)/mm], 

(EI)z,i on levyn taivutusjäykkyys pituusyksikköä kohti, kun taivutetaan z-

akselin ympäri [(N*mm2)/mm] ja 

(EI)x,i on levyn taivutusjäykkyys pituusyksikköä kohti, kun taivutetaan x-

akselin ympäri [(N*mm2)/mm]. 

 

Levyn vääntöjäykkyys iso- ja ortotrooppiselle levylle saadaan laskettua kaavasta 19. (RIL 

205-1-2009 2009, s.160) 

(GI)v,i=
1

3
∗Gi*ti3  (19) 

missä (GI)v,i on levyn vääntöjäykkyys [(N*mm2)/mm], 

 Gi on levyn paneelileikkaus [N/mm2] ja 

 ti on levyn paksuus [mm]. 

 

Koska levyissä on täysponttisaumat tukemattomilla reunoilla, levyille pitää tehdä myös 

taivutusjännitystarkastelu y-akselin suhteen. Levyille tehtävä taivutusjännitystarkas te lu 

ja sen ehto esitetään kaavassa 20. (RIL 205-1-2009 2009, s.161) 

σb,i=
6∗𝐹𝑓 ,𝑅𝑑,𝑖∗ℎ𝑖

𝑡𝑖∗𝑎𝑖∗𝛾𝑖 ∗𝑠𝑖
≤min(ft ,z,d;kcrit*fc,z,d)  (20) 
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missä σb,I on levyn taivutusjännitys [N/mm2], 

Ff,Rd,I on liittimen leikkausvoimakestävyys [N/mm2], 

hi on levyn korkeus [mm], 

 ti on levyn paksuus [mm], 

ai on levyn tukien k-jako [mm], 

γi on kiinnitystapakerroin, 

si on liitinjako [mm], 

 ft ,z,d on levyn vetolujuuden mitoitusarvo z-suunnassa [N/mm2], 

 kcrit on levyn kiepahduskerroin ja 

 fc,z,d on levyn puristuslujuuden mitoitusarvo z-suunnassa [N/mm2]. 

 

Yllä olevan kaavan 20 kiepahduskerroin kcrit saadaan laskemalla ensin kriittinen 

taivutusjännitys σm,crit kaavalla 21. (RIL 205-1-2009 2009, s.77) 

σm,crit=
𝜋∗√𝐸0,05 ∗𝐼𝑧 ∗𝐺0,05 ∗𝐼𝑡𝑜𝑟

𝑙𝑒𝑓∗𝑊𝑦
  (21) 

missä σm,crit on levyn kriittinen taivutusjännitys [N/mm2], 

E0,05 on syysuuntaista kuormitusta vastaava kimmokerroin [N/mm2], 

Iz on neliömomentti heikommassa suunnassa [mm4], 

G0,05 on syysuuntaisessa tasossa syntyvää leikkausmuodonmuutosta 

vastaava kerroin [N/mm2], 

lef on tehollinen pituus [mm] ja 

Wy on vahvemman suunnan taivutusvastus [mm3]. 

 

Kriittisen taivutusjännityksen avulla saadaan laskettua levyn suhteellinen hoikkuus. 

Suhteellinen hoikkuus lasketaan kaavalla 22. (RIL 205-1-2009 2009, s.77) 

λrel,m=√
𝑓𝑚,𝑘

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡
  (22) 

missä (GI)v,i on levyn vääntöjäykkyys [(N*mm2)/mm], 

 Gi on levyn paneelileikkaus [N/mm2] ja 

 ti on levyn paksuus [mm]. 
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Kiepahduskerroin kcrit saadaan nyt määritettyä seuraavasta ehdosta: (RIL 205-1-2009 

2009, s.79) 

 kcrit=1,   kun λrel.m≤0,75 

 kcrit=1,56-0,75*λrel.m  kun 0,75<λrel.m≤1,4 

 kcrit=1/λ2
rel,m   kun 1,4<λrel.m 
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6 YHTEENVETO 

Kävin työssäni läpi välipohjan mitoittamisen jäykistyksen osalta, käyttäen 

levyjäykisteiden yleistä mitoitusmenetelmää. Kävin myös läpi melko suppeasti 

rakennuksen kokonaisjäykistystä ja sen periaatteita. Työn liiallisen laajuuden 

rajoittamiseksi otin huomioon ainoastaan sivuseinälle tulevan vaakakuorman ja jätin 

mitoittamatta päätyyn tulevan kuorman aiheuttaman jäykistyksen. Yksinkertaistin myös 

hieman alkuperäisen kohteen rakennetta, yhdistämällä kaksi hieman eri kohdassa olevaa 

jäykistävää väliseinää yhdeksi jäykistäväksi linjaksi. Alkuperäisessä kohteessa myös 

pitkän sivun reunapalkki katkaistiin porrasaukon kohdalta, mutta oletin sen menevän 

yhtenäisenä läpi, jotta mitoitus hieman helpottuu. 

RIL 205-1-2009 ohjeessa käsiteltiin ainoastaan kaksitukisia ja yksiaukkoisia välipohjia , 

joiden levytys on aukoton koko välipohjan osalta. Tämä ei käytännössä toteudu koskaan, 

koska vähintään porrasaukolle tarvitaan välipohjaan aukko. Myöskään välipohjat eivät 

ole läheskään aina yksiaukkoisia, vaan taloissa on useimmiten jäykistäviä väliseiniä, 

jäykistävien ulkoseinien lisäksi. Tällöin välipohja pitäisi laskea jatkuvana 

useampiaukkoisena palkkina, kuten se myös käytännössä on. Tämän takia ohjeen mukaan 

laskeminen ei ole täysin todenmukainen ja laskennan tulos ei ole täysin paikkaansa pitävä.  

Laskennassa myöskään levyjen saumoja ei limitetty, vaan laskennassa saumat olivat 

samalla kohdalla. Saumat kuitenkin limitetään aina määräävää kuormitussuuntaa vastaan, 

joka hieman parantaa todellisuudessa jäykistystason lujuutta, vaikka sitä ei laskennassa 

oteta huomioon. 

Tämä työ oli hyvin mielenkiintoinen ja jatkotutkimuskohtia on useita, kuten 

useampiaukkoisen välipohjan laskeminen jatkuvana palkkina useammalla aukolla 

levytyksessä. Valitettavasti kandidaatintyössä ei kerkeä eikä pysty perehtyä tarpeeksi 

kattavasti välipohjan jäykistyksen mitoituksen ongelmakohtiin, mutta työ antoi hyvin 

kattavasti uutta tietoa ja mielenkiintoa tutkia asiaa lisää myöhemmin.  
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