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Mastopilarihallin jäykistys
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3. Jäykistäminen pituussuunnassa

3



Mastopilarirunko

• Mastopilarirunko on tyypillisin teollisuus- ja liiketilojen runko-
järjestelmä

• Mastopilarirungon etuja ovat mm. 

• Hallin poikittaissuunta jäykistetään mastopilarikehillä, 
jolloin hallin pituudella ei ole rajoitetta

• Pitkälle esivalmistetut rungon ja ulkovaipan rakennusosat

• Nopea asennus työmaalla

• Kustannustehokas

• Paljon toista à helpottaa asennusta ja elem. valmistusta
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Esimerkkejä mastopilarihallista
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https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/131674/RauvalaJenna.pdf?sequence=2&i
sAllowed=y
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• Käykää läpi pienryhmissä ratkaisujanne 
esitehtävään

• Kiinnittäkää erityistä huomiota siihen kuinka 
valittu ratkaisu toimii ja mistä sen 
mitoittamiseen mahtaisi löytää apua

• Mikä on jäykistysratkaisu pitkittäis- ja 
poikittaissuunnassa? 
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Esitehtävän läpikäynti ryhmissä 15min
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Rungon jäykistäminen 
poikittaissuunnassa
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Rungon jäykistäminen poikittaissuunnassa - kuormat

• Vaakakuormitus poikittaissuunnassa koostuu seuraavista

• Tuulikuorma, ulkoinen

• Lisävaakavoima, ulkoinen (aiheutuu mittaepätarkkuuksista)

• Mahdolliset nosturin aiheuttamat lisäkuormat

• Tuulikuorma voidaan tarkastella

• Kokonaistuulikuormana (soveltuu käsinlaskentaan
parhaiten)

• Osapintojen tuulikuormien summana (FEM-laskennassa 
kannattaa käyttää, tarkempi)
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Rungon jäykistäminen poikittaissuunnassa
• Mastopilarirungon jäykistäminen rakennuksen 

poikittaissuunnassa on suhteellisen yksinkertaista

• Jäykistys perustuu momenttijäykkään pilarin 
perustusliitokseen

• Rungon dimensioita valittaessa tulee tarkastella

• Mastopilarin yläpään vaakasiirtymää à max H/300

• Momenttiliitoksen kapasiteettia

• Anturan kokoa 

• Pilarin kokoa

• Suunnittelu

• Pilarin liitos perustuksiin kannattaa suunnitella ottamaan 
100% tuulesta. 

• Mikäli momentti jaetaan kahdelle pilarille 70/30 tai 50/50 
suhteella tulee varmistua palkin ja pilarin liitoksen 
toimivuudesta à liitoksen tulee pystyä välittämään voima!

• Liitos kannattaa suunnitella karkeasti heti, jotta sen 
kestävyydestä voidaan varmistua9

Tuuli



Rungon jäykistäminen poikittaissuunnassa

• Monilaivaisessa hallissa mastopilarit voidaan sijoittaa 
myös rakennuksen keskilinjoille, jolloin ulkoseinillä olevat 
pilarit voivat ovat nivelpäisiä alapäästään

• Palkkien ja pilareiden välisen liitoksen kapasiteetti tulee 
varmistaa tällöin huolellisesti!
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Päädyn jäykistäminen poikittaissuunnassa

TAPA 1
• Päätyseinä jäykistetään tavallisesti nurkkien mastopilareilla, 

jolloin

• Päätyseinään voidaan sijoittaa vapaammin oviaukkoja

• Tarvittaessa hallin runkoa on yksinkertaista jatkaa 
(laajennus mahdollisuus)

• Saadaan maksimaalinen määrä toista aikaan

• Päätyseinän välipilarit ovat tavallisesti nivelpäisiä sauvoja, 
jotka ohjaavat tuulikuormaa perustuksiin sekä katon 
jäykisterakenteille
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Päädyn jäykistäminen poikittaissuunnassa

TAPA 2
• Päätyseinä voidaan jäykistää myös erillisillä 

diagonaalijäykisteillä (ristikko)

• Diagonaalijäykistys tuo seuraavia etuja ja haasteita

• Päätyseinän pilareiden puumateriaali vähenee 

à päästään parempaan käyttöasteeseen

• Anturoiden betonimäärä vähenee

• Momenttijäykkiä liitoksia ei tarvita

• Diagonaalijäykisteet lisäävät päätyseinän rungon 
materiaalimäärä

• Liitosten määrä lisääntyy ja täten suunnittelun määrää
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Liitoksia
Mastopilarin yläpään liitos
• Yleisin mastopilarin ja pääkannattimen liitos on ns. 

hankolautaliitos

• Hankolautaliitoksen suunnittelussa tulee huomioida mm. 
seuraavia

• Pääkannattimen kosteuseläminen

• Pääkannattimen taipuman aiheuttama kulmanmuutos

• Liitoksen kestävyys pääkannattimen poikittaisille voimille 
(momentti- ja leikkausvoimakestävyys) 

• Mikäli liitoksessa käytetään järeitä teräslevyjä siirtämään 
kuormaa, tulee varmistaa liitoksen riittävä elastinen 
käyttäytyminen pilarin suunnassa. Tämä siksi, että palkki 
painuu kasaan viruman vaikutuksesta
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Liitoksia

Mastopilarin perustusliitos
• Yleisin mastopilarin perustusliitos on liimaruuveilla toteutettu 

pilarikenkäliitos à suuri kapasiteetti

• Mitoitus tehdään liitokseen olemassa olevan VTT:n lausunnon 
mukaan 

• Tarvittaessa liitos vahvistetaan halkeilun estämiseksi 
poikittaisilla täyskierreruuveilla tms.

• Liimaruuviliitoksissa tulee varmistaa liitoksen toiminta 
palotilanteessa à lisää itseporautuvat ruuvit palotilannetta 
varten ja muista huomioida palotilanteen vaatimukset!
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Liitoksia

Mastopilarin perustusliitos
• Mastopilarin liitos perustukseen voidaan toteutettu myös teräs-

levyillä, jotka on liitetty pilariin tappivaarnoilla

• Tappivaarnaliitoksen palosuojaus voidaan toteuttaa 

• Liitoksen päälle asennetuilla puusoiroilla

• Peittämällä teräslevyn ura rimalla ja tappivaarnojen reiät 
puutapeilla
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Jäykistys poikittaissuuntaan levykentän avulla
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Rungon jäykistäminen poikittaissuunnassa-yhteenveto

• Kehäjäykistys keskellä

• Reinoilla kehä tai ristikointi
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Rungon jäykistäminen 
pituussuunnassa

1
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Rungon jäykistäminen pituussuunnassa - kuormitukset

• Vaakakuormitus pituussuunnassa koostuu seuraavista

• Tuulikuorma, ulkoinen

• Pääkannattimien stabiliteettituentavoimista, kun yksittäisen 
pääpalkin jäykistyssysteemi ei ole suljettu! Sisäinen

• Lisävaakavoima, ulkoinen

• Tuulikuorma voidaan tarkastella

• Kokonaistuulikuormana (soveltuu käsinlaskentaan
parhaiten)

• Osapintojen tuulikuormien summana (FEM-laskennassa 
kannattaa käyttää, tarkempi)
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Tarkasteltavia jäykistysjärjestelmiä

Tarkastellaan seuraavaksi kolmea yleisintä tapaa jäykistää mastopilarihalli pituussuunnassa

• Mastopilarit rakennuksenpäissä 

• Ristikointi sivuseinillä ja yläpohjassa

• Levyjäykistys yläpohjassa ja seinissä

Jokaisen tapauksen yhteydessä tulee tarkistaa rakennuksen koko stabiilius sekä pääkannattajan 
stabiilius, sillä se vaikuttaa jäykistysjärjestelmän
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Mastopilarit
rakennuksenpäissä

2
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Mastopilarit rakennuksenpäissä

• Jäykistysjärjestelmä on yksinkertainen mekaaniselta 
toiminnaltaan 

• Päädyn mastopilareista tulee suuria, koska vaakasiirtymäraja 
jäykistyskuormalle 𝑞! on L/500 (MRT)

à tämä on mitoittava tekijä

• Päädyn mastopilareiden jäykistyskapasiteetti hallin 
poikittaissuunnassa ei riittää suurissa halleissa. Tällöin 
jäykistysjärjestelmä tulee lohkoa ja jokaisen lohkon toiminta 
varmistaa yksinään.

• Anturoista tulee yleensä suuria, koska pilareissa on vähän 
pystykuormaa, joka pienentäisi anturan kaatumisherkkyyttä

• Katon jäykistys voidaan hoitaa ristikoinnilla, levyjäykistyksellä 
tai ohjata kaikki katon voimat päädyn pilareille. 

• Pääkannattimien tuenta hoidetaan orsilla
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Ristikointi sivuseinillä 
ja yläpohjassa

2
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Ristikointi sivuseinillä ja yläpohjassa
• Jäykisteristikoiden käyttö yläpohjassa ja seinissä on perin-

teinen mastopilarihallin pituussuunnan jäykistysmenetelmä

• Tavallisesti yläpohjan orsia hyödynnetään vaakakuormien 
siirtämiseen jäykisteristikoille

• Orsista tulee tällöin puristettu ja taivutettu rakenne

• Orret toimivat myös pääpalkin kiepahdustukina

• Orret voivat olla irrallisia palkkeja, jotka on mitoitettu tukemaan 
pääpalkin kiepahdusta tai sitten ne voivat olla valmiiden 
kattoelementtien pääpalkkeja. Jälkimmäisessä orsien jako on 
vakioitu, joten suunnittelijan tulee suunnitella pääpalkki sekä 
ristikointi sen mukaan.
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Ristikointi sivuseinillä ja yläpohjassa

• Orsien ja yläpohjan jäykisteristikon diagonaalien solupisteiden 
tulee olla samalla kohdalla, jotta orret voivat toimia 
kiepahdustukena pääkannattimille sekä välittää 
pituussuunnassa vaikuttavia voimia seinien jäykisteristikoiden 
kautta perustuksiin

• Kuvassa on havainnollistettu punaisella orsia, jotka toimivat 
pääpalkin kiepahdustukina että osana katon 
jäykistejärjestelmää

• Solmupisteiden välillä olevat orret eivät välitä kuormia 
perustuksille ja siten ne eivät myöskään toimi pääkannattimen 
kiepahdustukina tai osana katon jäykistejärjestelmää
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Ristikointi sivuseinillä ja yläpohjassa
• Mikäli yläpohjan jäykisteristikon solmupisteiden välillä olevia 

orsia halutaan hyödyntää kiepahdustukena, tulee orteen 
syntyvä voima siirtää erillisellä jäykisteellä solmupisteiden 
kohdalla oleville orsille (punaiset orret)

• Tämä ei kuitenkaan ole suositeltava, sillä sen mekaaninen 
toiminta ei ole kovin selkeä
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Ristikointi sivuseinillä ja yläpohjassa
• Tuulen aiheuttama voima ohjataan orsia pitkin ensin katon 

jäykisteristikolle. Päädyn tuulipilarit jakavat päätyyn 
kohdistuvan tuulikuorman katon orsille ja perustuksille 50/50 
suhteessa, kun päädyn tuulipilarit ovat nivelpäisiä pilareita

• Jäykisteristikko toimii kuten yksiaukkoinen palkki ja siirtää 
tuulen aiheuttaman voiman tukireaktiona (punainen) seinän 
jäykisteristikoille

• Tuulen lisäksi tulee tarkastelussa huomioida

• lisävaakavoima (vaakasiirtymäraja jäykistyskuormalle 𝑞!
on L/500 (MRT))

• pääpalkin kiepahduksesta aiheutuva lisävoima 
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Ristikointi sivuseinillä ja yläpohjassa

• Jäykisteiden kiinnityksessä ja suunnittelussa tulee kiinnittää 
huomiota

• Liitoksen kyky välittää voimaa

• Liitoksen yksinkertaisuus

• Liitos suoraan perustuksiin on usein mekaanisesti helpompi 
toteuttaa , kuin liitos pilariin. Samalla rasitus pilariin ei kasva ja 
koko halli voidaan suunnitella käyttäen samaa pilarikokoa       
à saadaan aikaan toistoa
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Pääkannattajan  
kiepahdus ja katon 
jäykistys
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Pääkannattajan jäykistysjärjestelmä

• Pituussuunnan jäykistävien rakenteiden suunnitteluun sisältyy 
myös pääkannattimien ja pilarien kiepahduksesta ja 
nurjahduksesta syntyvät voimat

• Pääkannattimien ja pilarien leveyden suhde korkeuteen tulisi 
olla sellainen, että moniaaltoista kiepahdusta (s-muoto) ja 
nurjahdusta ei tapahdu. Tämä aikaan saa pienemmät liitos 
voimat ja täten yksinkertaisemmat liitokset

• (Ei mahdollista pitkillä jänneväleillä)

• Mitä hoikemmat palkit ja pilarit, sitä järeämmät jäykisteet ja 
liitokset!
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Yläpohjan tasossa vaikuttavat kuormat

• Tuulikuorma

• Lisävaakavoima 

• Kiepahduksesta syntyvät voimat
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Kiepahdustuen jousijäykkyysvaatimus

• ufin muodostuu stabiliteettituentavoiman reitillä tapahtuvista 
muodonmuutoksista (sis. liitossiirtymät) ja jäykisteristikon 
taipumasta (kuormasta qd) 

• Lisäksi tulee tarkastaa jäykisteristikon murtorajatilan lopputilan 
taipuma, joka saa olla enintään l/500 mukaan lukien 
lisävaakavoima ja tuulikuorma
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Kiepahdustuen jousijäykkyysvaatimus

• ufin muodostuu stabiliteettituentavoiman reitillä tapahtuvista 
muodonmuutoksista (sis. liitossiirtymät) ja jäykisteristikon 
taipumasta, jonka jäykisteelle kertyvät voimat Fd aiheuttavat
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Jäykisteristikon taipuma

• Jäykisteristikon taipuma lopputilassa (viruma mukana) murtorajatilan kuormituksesta 
(jäykistyskuorma, lisävaakavoima, tuulikuorma) saa olla enintään L/500
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Levyjäykistys 
yläpohjassa ja 
seinissä
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Levyjäykistys yläpohjassa ja seinissä
• Yläpohjan pituussuuntaiset jäykisteet voidaan korvata 

kattoelementeillä muodostetulla levyjäykisteellä

• Suositeltava kattoelementtityyppi levyjäykistämiseen on LVL-levystä 
valmistettu koteloelementti

• Jäykkä elementin kokoinen LVL-levy

• Teolliset liimaliitokset

• Levyseiniin voidaan käyttää puulevyjä kuten ristiinliimattuja
massiivipuulevyjä (CLT), vaneria, suunnattua lastulevyä (OSB) tai 
ristiviilullista LVL-levyä
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Yläpohjan levyjäykistys
• Kattoelementeistä muodostetulla yksittäisellä 

levyjäykisteellä vastaanotetaan

• Tuulikuorma

• Lisävaakavoima 

• Kiepahduksesta syntyvät voimat

• Kiepahdustuentavoimat siirretään levyjäykisteellä 
pääkannattimen päihin kannatinkohtaisesti

• Suljettu jäykistysjärjestelmä
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Yläpohjan levyjäykistys
• Yhteen suuntaan tapahtuvassa kiepahduksessa 

kattoelementeistä muodostettu levyjäykiste suunnitellaan 
toimimaan kaksitukisena palkkina, joka siirtää 
vaakakuormat pääkannattimen päihin (Ad, Bd) 

• Levyjäykistesysteemin tulee täyttää jäykkyysvaatimukset

• C ≥ Cmin

• ufin ≤ l/500
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Yläpohjan levyjäykistys
• Moniaaltoisessa kiepahduksessa kattoelementeistä 

muodostettu levyjäykiste suunnitellaan toimimaan siten, 
että kattoelementit siirtävät voimat Fd kiepahdusaallon 0-
kohtaan (l S ) 

• Levyjäykistesysteemin tulee täyttää jäykkyysvaatimus 

• C ≥ Cmin
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Yläpohjan levyjäykistys
• Yläpohjan levyjäykisteen reunaan syntyvät tukireaktiot 

kuljetetaan seinäjäykisteen kohdalle

• Seinäjäykisteen avulla ulkoiset kuormat siirretään 
perustuksille

• Pääkannattimet toimivat veto- ja puristuspaarteina
jokaiselle yksittäiselle levyjäykisteelle
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Liitoksien 
stabiilius
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Mastopilarin ja pääkannattimen liitos

• Pääkannattimen tuet tulee suunnitella siten, että kannatin 
ei kaadu (”haarukkalaakeri”)

• Pääkannattimen yläreunan vaakakuormitusta aiheuttaa

• Tuulikuorma, lisävaakavoima ja jäykistyskuorma qd

• Pystykuormituksen epäkeskisyyttä aiheuttaa

• Vaakasiirtymä

• Pääkannattimen asennus-tarkkuus (pystysuoruus)
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Mastopilarin ja pääkannattimen liitos

• Mastopilarin ja pääkannattimen liitos tulisi toteuttaa siten, 
että se on tuettu sivusuunnassa

• Sivusuunnan tuentaan voidaan hyödyntää seinäjäykistettä

• Mikäli liitos on tuettu niin mastopilarin nurjahduspituus 
poikkileikkauksen heikommassa suunnassa voidaan 
tällöin määrittää pilarin pituuden mukaan 𝐿"
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Mastopilarin ja pääkannattimen liitos

• Mikäli mastopilarin ja pääkannattimen liitosta ei tueta 
sivu-suunnassa, tulee liitoksesta tehdä momenttijäykkä

• Mastopilarin nurjahduspituus poikkileikkauksen 
heikommassa suunnassa määritetään tällöin 
pääkannattimen päältä alkaen
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Kattoelementin liitos pääkannattimeen

• Kattoelementin ja pääkannattimen välisen liitoksen tulee 
täyttää

• Lujuusvaatimukset

• Jäykkyysvaatimukset (jousijäykkyysvaatimus)

• Viereisessä kuvassa on yksi esimerkki kattoelementin 
liitoksesta pääkannattimeen

• Kattoelementin ruuveilla  asennusputki
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Aukkojen huomiointi

• Pilarien poikkileikkauksen heikonsuunnan nurjahdus-
tuenta katkeaa seinissä olevien aukkojen kohdalla

• Aukkojen välissä oleviin seinän osiin tulee järjestää 
erillinen jäykistyssysteemi pilarin heikon suunnan 
nurjahdustuentaa varten
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Lisämateriaalia

• Puuinfon Vaapuaineisto

• https://puuinfo.fi/koulutus/vaativien-puurakenteiden-
suunnittelu-taydennyskoulutus-vaapu/vaapu-
luentoaineistot/

• Liimapuukäsikirja 2 ja 3

• https://www.liimapuu.fi/7
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