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Tässä kandidaatintyössä tutkimuksen kohteena olivat Premekon Oy:n hoitotasot, portaat ja 

niiden kaiteet, joille tavoitteena oli määrittää ISO 14122 standardin mukaiset suunnitteluun 

tarkoitetut raja-arvotaulukot rakenteiden tuentaväleille. Raja-arvotaulukot toteutettiin 

laskentapohjina, jotka mahdollistavat niiden monipuolisemman käytön suunnittelussa ja 

mitoituksessa. 

 

Hoitotasojen ja portaiden rakenteista johtuen tarkastelu rajattiin kuormaa kantaviin U- tai L-

profiilisiin palkkeihin, joita tarkasteltiin lujuusopin ja Eurokoodi 3 -standardissa esitettyjen 

yhtälöiden ja menetelmien avulla. Kaiteiden monimutkaisemmasta rakenteesta johtuen 

niiden lujuustarkastelu toteutettiin FE-analyysin avulla. Standardien lisäksi työssä 

hyödynnettiin mekaniikan kirjallisuutta. 

 

Työssä johdettiin hoitotasoille ja portaille mitoittamiseen vaaditut yhtälöt, joiden pohjalta 

laskentapohjat luotiin. Kaiteiden FE-analyysien tulosten perusteella pystyttiin määrittämään 

laskentapohjiin suorien yhtälöt, jotka kuvaavat approksimatiivisesti niissä esiintyviä 

maksimijännityksiä ja taipumia eri tuentaväleillä. 

 

Työssä päästiin asetettuihin tavoitteisiin. Rajausten ja yksinkertaistusten takia tuloksia ei 

tule yleistää muihin samankaltaisiin rakenteisiin ilman huolellista tarkastelua. Työssä 

johdetut yhtälöt antavat tuloksia varman puolella. Tulosten varmistamiseksi ja arvioimiseksi 

tulisi rakenteille toteuttaa standardien mukaiset kokeelliset tarkastelut. 
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The purpose of this thesis was to perform a structural analysis for working platforms, 

walkways, stairs and their railings designed by Premekon Oy. The analysis was done 

according to ISO 14122 standard. The goal of the analysis was to create tables that present 

the threshold value between the supporting members of the structures. The tables were 

created parametrically which enables them to be used as a more versatile tool when designing 

and analysing the structures. 

 

The structures of working platforms and walkways were simplified in to beam structures 

with either L- or U-shaped beams. The stresses and strains in beam structures were calculated 

with methods according to strength of materials and Eurocode 3. Finite element method was 

utilised in the analysis of railings due to their complicated structure. Literary of mechanics 

was utilised along with aforementioned standards. 

 

The equations required to determine the distance between supporting members were derived 

for walkways, working platforms and stairs. Equations required to determine the distance 

between supporting members of railings were formed from the results of their FE-analysis. 

Parametric tables were created for all the structures from the derived and formed equations. 

 

The results of this thesis should not be generalised to other similar structures due to 

limitations and simplifications of the calculations. The derived equations produce safe 

results. To evaluate and ensure the results, empirical experiments should be done for all of 

the structures as stated in their standards. 
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SYMBOLILUETTELO  

 

 

𝛼𝐿𝑇  Kiepahduksen epätarkkuustekijä 

𝛿𝑠𝑎𝑙𝑙  Taipuman raja-arvo [mm] 

𝛿𝑚𝑎𝑥  Rakenteen suurin taipuma [mm] 

𝜆𝐿𝑇  Muunnettu hoikkuustekijä 

𝜎𝑚𝑎𝑥 Suurin taivutusnormaalijännitys [MPa] 

𝜎𝑥  Vinon taivutuksen aiheuttama normaalijännitys [MPa] 

𝜒𝐿𝑇  Kiepahduskestävyyden pienennystekijä 

Φ𝐿𝑇  Kiepahduksen pienennystekijä 

𝐴𝑖  Poikkileikkauksen osaprofiilin pinta-ala [mm2] 

b Laipan leveys [mm] 

𝐶1  Momentin jakaantumiskerroin 

𝐶2  Kuormitustapakerroin 

𝐶3  Poikkileikkauksen asymmetriakerroin 

𝐸  Materiaalin kimmokerroin [Gpa] 

𝑒𝑤  Profiilin vääntökeskiön etäisyys uuman keskelle [mm] 

𝐹𝑈 Kaiteeseen kohdistettava pienempi pistekuorma [N] 

𝐹𝑆 Kaiteeseen kohdistettava suurempi pistekuorma [N] 

𝑓𝑦  Materiaalin myötölujuus [MPa] 

𝐺  Materiaalin kimmomoduuli [GPa] 

h Uuman korkeus [mm] 

ℎ𝑠  Uuman keskijanan korkeus [mm] 

𝐼𝑇  Vääntövakio [mm4] 

𝐼𝑤  Käyristymisjäyhyys [mm6] 

𝐼𝑦 Jäyhyysmomentti heikomman akselin suhteen [mm4]  

𝐼𝑦𝑧  Profiilin tulomomentti [mm4] 

𝐼𝑦𝜔  Sektoriaalinen vakio y-suunnassa 

𝐼𝑧  Jäyhyysmomentti vahvemman akselin suhteen [mm4] 

𝐼𝑧𝜔  Sektoriaalinen vakio z-suunnassa 

𝐼𝜔𝜔  Sektoriaalinen vakio 
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𝑘𝑤  Kriittisen pituuden vääntöön liittyvä kerroin 

𝑘𝑧  Kriittisen pituuden nurjahdukseen liittyvä kerroin 

L Tuentavälin pituus [m] 

𝑀𝑏,𝑅𝑑  Kiepahduksen mitoittava momentti [Nm] 

𝑀𝑐𝑟  Kiepahduksen kriittinen momentti [Nm] 

𝑀𝑚𝑎𝑥   Suurin taivutuksen aiheuttama momentti [Nm]  

𝑀𝑧  Momentti z-akselin suhteen [Nm] 

𝑀𝑦  Momentti y-akselin suhteen [Nm] 

q Tasainen kuormitus [N] 

t Profiilin paksuus [mm] 

𝑡𝑖  Osaprofiilin paksuus [mm] 

W  Taivutusvastus [mm3]  

𝑊𝑦  Taivutusvastus vahvemman akselin mukaan [mm3] 

𝑦0𝑖  Osaprofiilin y-suuntainen etäisyys painopisteestä [mm] 

𝑦𝑐𝑖 Osaprofiilin painopiste suhteutettuna leikkauskesiöön y-suunnassa [mm] 

𝑦𝑖  Poikkileikkauksen osaprofiilin keskipisteen etäisyys tarkasteltavasta  

pisteestä [mm] 

𝑦𝑠𝑐 Leikkauskeskiön y-suuntainen koordinaatti [mm] 

𝑧0𝑖  Osaprofiilin z-suuntainen etäisyys painopisteestä [mm] 

𝑧𝑐𝑖 Osaprofiilin painopiste suhteutettuna leikkauskesiöön z-suunnassa [mm] 

𝑧𝑔  Vääntökeskiön etäisyys pinnasta, johon kuorma vaikutttaa [mm] 

𝑧𝑗  Epäsymmetrisyyttä kuvaava kerroin [mm] 

𝑧𝑠  Leikkauskeskiön ja painopisteen z-suuntainen etäisyys [mm] 

𝑧𝑠𝑐 Leikkauskeskiön z-suuntainen koordinaatti [mm] 

 

 

 

 

 

  



8 

 

1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tausta 

Työskentely- ja kulkutasojen avulla voidaan helpottaa teollisuusympäristöissä liikkumista ja 

tehdä siitä turvallisempaa. Tutkittavia työskentely- ja kulkutasoja kutsutaan työssä 

yleistävällä termillä hoitotasoiksi, sillä tason tarkalla käyttötarkoituksella ei ole työn 

kannalta merkitystä. Kuvassa 1 esitetään tyypillinen hoitotason rakenne, joka koostuu 

kulkutasoista, kaiteista sekä portaista. Suunnittelemalla rakenteet standardien mukaisesti, 

pystytään takaamaan niiden käytettävyys ja turvallisuus. 

 

Työ toteutetaan Premekon Oy:lle, joka suunnittelee ja valmistaa teollisuusympäristöön 

hoitotasoja, portaita, kaiteita, tikkaita sekä muita teräs- ja alumiinirakenteita. Yritys on viime 

aikoina uudistanut osan tuotteistaan ja tarvitsee niille päivitetyt raja-arvotaulukot. Raja-

arvotaulukot ovat oleellinen osa rakenteiden suunnittelua ja mitoitusta. 

 

 

Kuva 1. Premekon suunnittelema ja valmistama hoitotaso (Premekon 2021). 
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1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet  

Työssä käsitellään erikseen U- ja L-profiilisia hoitotasojen ja portaiden palkkirakenteita sekä 

kaiteita eri paksuuksilla. Raja-arvotaulukoiden tulee määrittää eri rakenteiden tuentojen 

välille suurin sallittu pituuden arvo. Tuennoilla tarkoitetaan kiinnityksiä, joilla tutkittavat 

rakenteet tuetaan paikalleen kiinnittämällä ne muuhun ympäristöön. Vanhat raja-

arvotaulukot korvataan Excel-ohjelman avulla luoduilla laskentapohjilla, joihin voidaan 

sijoittaa kuorman määrä sekä rakenteen leveys. Laskentapohjien tavoite on nopeuttaa 

suunnittelijoiden työtä säästämällä rakenteiden mitoittamiseen kuluvaa aikaa mahdollistaen 

nopean mitoituksen useilla eri laskentaparametreilla. Tutkimusongelmana työssä on 

laskentapohjiin sopeutuvien yhtälöiden johtaminen. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Työssä keskitytään rakenteiden lujuustarkasteluun, kaavojen johtamiseen ja lujuusopin 

elementtimenetelmään perustuvan FE-analyysin toteuttamiseen. Hoitotasoja ja portaita 

tarkastellaan lujuusopin yhtälöiden sekä taulukoiden avulla, jolloin laskenta suoritetaan 

analyyttisesti. Kaiteet vaativat rakenteensa takia tarkempaa tarkastelua, joka toteutetaan FE-

analyysin avulla käyttämällä Femap-ohjelmaa. Tarkastelu toteutetaan noudattaen Eurokoodi 

3:sta ja standardia ISO 14122, joissa määritellään yleiset laskentamenetelmät ja muut 

vaatimukset. Työssä hyödynnetään myös mekaniikan kirjallisuutta, joka keskittyy lähinnä 

lujuusoppiin. 

 

1.4 Rajaukset 

Laskentapohjien on tarkoitus toimia hyödyllisenä työkaluna aikaisessa suunnitteluvaiheessa 

ja rakenteille toteutetaan suunnittelun myöhemmässä vaiheessa tarkemmat tarkastelut, 

jolloin laskennassa voidaan tehdä yksinkertaistuksia eikä laskentapohjilta tietoisesti vaadita 

erittäin suurta tarkkuutta. Palkkirakenteita tarkastellaan ilman nurkkapyöristyksiä ja 

tarkastelu keskitetään aina mitoitettavaan rakenneosaan, jolloin muiden rakenneosien, kuten 

kaiteiden jäykistävät vaikutukset sekä massojen aiheuttamat kuormat jätetään huomioimatta. 

Palkkirakenteiden jännityksiä tarkastellessa voidaan olettaa mitoittavaksi jännitykseksi aina 

taivutuksen aiheuttama normaalijännitys ja jättää muiden jännitysten laskenta sekä vaikutus 

huomioimatta. 
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ISO 14122-standardin mukaisessa suunnittelukuormituksessa hoitotasoihin sekä portaisiin 

tulee kohdistaa lattiarakenteeseen tasaisesti jakautunut kuorma sekä toteuttaa erillinen 

tarkastelu asettamalla pistekuorma rakenteen epäedullisimpaan kohtaan. Kohdeyrityksen 

tuotteissa tasaisesti jakautuneen kuorman vaikutus on kuitenkin aina huomattavasti 

pistekuormaa suurempi, jolloin tasainen kuormitus on mitoittava ja pistekuorman vaikutus 

voidaan jättää tällöin huomioimatta. Standardin mukaisessa portaiden tarkastelussa tulee 

ottaa huomioon askelkuormituksen vaikutus, mutta yrityksellä ei ole tarvetta tälle tiedolle 

tarkastelun ulkoistamisen takia, joten askelkuormituksen tarkastelu jätetään työn 

ulkopuolelle. Standardissa määritellään lisäksi rakenteiden tarkastelulle vain kokeelliset 

menetelmät, joka tulee työssä huomioida. 
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2 TEORIA 

 

 

2.1 Hoitotasojen ja portaiden lujuustarkastelu 

Lujuusoppi on olennainen osa kuormaa kantavien rakenteiden suunnittelua ja mitoitusta. 

Lujuusopin yhtälöiden avulla voidaan kuvata materiaaleissa ja rakenteissa esiintyviä 

fysikaalisia ilmiöitä yksinkertaisten yhtälöiden avulla, jotka on johdettu tietyillä 

olettamuksilla. (Karhunen et al. 1993, s. 3.) 

 

Kuvassa 2 on esitetty hoitotasojen yksinkertaistettu palkkirakenne, jossa rakenteet oletetaan 

nivelletysti tuetuiksi ja tasaisen kuorman kohdistuvan suoraan palkin laipan päälle. 

Todellisuudessa tuennat eivät ole täysin nivellettyjä, mutta voidaan olettaa 

yksinkertaistuksen antavan tuentavälin mitoituksen kannalta tuloksia varman puolella. 

Tasaisen kuorman suuruus määräytyy palkkien väliin jäävästä pinta-alasta. 

 

 

Kuva 2. Hoitotason rakenne, kuormitus ja tuenta yksinkertaistettuna. 

 

Portaat ovat rakenteeltaan samankaltaisia kuin hoitotasot, jolloin niitä voidaan tarkastella 

samoilla menetelmillä. Kuvassa 3 on esitetty portaiden kokeellisen tarkastelun 

kuormitustapa, jossa tasainen kuorma kohdistuu portaan askelmiin. Askelmien koko ja 

portaan nousukulma, joka vaikuttaa askelmien määrään, voi vaihdella rakenteiden välillä, 

jolloin parametrisen laskennan kannalta kuormitus yksinkertaistetaan kuvan 2 hoitotason 

kaltaiseksi myös portaille. Kuorman arvo määritetään tällöin palkkien väliin jäävän pinta-

alan perusteella. Kohdeyrityksen tuotteissa palkkien väliin jäävä pinta-ala on yleisesti 

hieman suurempi, kuin yksittäisten askelmien yhteenlaskettu pinta-ala. Kuorma 

kohdistetaan lisäksi portaiden palkkeihin kohtisuorasti ja tuentaväli mitoitetaan palkin 

suunnassa. 
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Kuva 3. Yksinkertaistettu kuvitus portaiden kokeellisen tarkastelun kuormitustavasta. 

 

2.1.1  Taivutusnormaalijännitys 

Yhden akselin suhteen symmetriselle profiilille, johon kohdistuva kuormitus kulkee sen 

pääjäyhyysakselin suunnassa, voidaan määrittää siinä suurin esiintyvä 

taivutusnormaalijännitys yhtälöllä (Teräsrakenneyhdistys ry 2014, s. 48):  

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
     (1) 

 

Yhtälössä 1 W on taivutusvastus ja 𝑀𝑚𝑎𝑥 on rakenteessa suurin tasaisen kuorman aiheuttama 

taivutusmomentti kuvan 2 mukaiselle nivelletylle rakenteelle. Taivutusmomentin suurin 

arvo voidaan määrittää yhtälöllä (Teräsrakenneyhdistys ry 2014, s. 65): 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑞
𝐿2

8
     (2) 

 

Yhtälössä 2 q on tasainen kuorma ja L palkin pituus.  
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Molemman akselin suhteen epäsymmetriset profiilit, joihin kohdistuva kuorma ei kulje sen 

pääjäyhyysakselien suuntaisesti, tulee taivutusnormaalijännitys määrittää vinon taivutuksen 

perusteella. Tällöin profiilille tulee määrittää painopisteen paikka yhtälöllä (Hibbeler 2011, 

s. 275): 

 

𝑦 =
∑𝐴𝑖𝑦𝑖

∑𝐴𝑖
     (3) 

 

Yhtälössä 3 𝐴𝑖 on osaprofiilin i pinta-ala ja 𝑦𝑖 on osaprofiilin i keskipisteen etäisyys 

mielivaltaisesti päätetystä tarkastelupisteestä profiilin reunoilla. Yhtälöä 3 voidaan käyttää 

pintakeskiön sekä y-, että z-akselin suuntaisten etäisyyksien määrittämiseen. 

Epäsymmetriselle profiilille tulee myös määrittää tulomomentti yhtälöllä (Karhunen et al., 

s. 524): 

 

𝐼𝑦𝑧 = ∑ (𝐼𝑦𝑖𝑧𝑖 + 𝑦0𝑖𝑧0𝑖𝐴𝑖)
𝑛
𝑖=1    (4) 

 

Yhtälössä 4 𝑦0𝑖 ja 𝑧0𝑖 ovat profiilin osapinnan i etäisyyksiä koko profiilin 

painopistekoordinaatistosta. Vinosta taivutuksesta aiheutuva suurin normaalijännitys 

voidaan määrittää yhtälöllä (Barber 2011, s. 192): 

 

𝜎𝑥 =
(𝑀𝑧𝐼𝑦−𝑀𝑦𝐼𝑦𝑧)𝑦+(𝑀𝑦𝐼𝑧−𝑀𝑧𝐼𝑦𝑧)𝑧

𝐼𝑦𝐼𝑧−𝐼𝑦𝑧
2    (5) 

 

Yhtälössä 5 y ja z ovat profiilin neutraaliakselista kauimpana sijaitsevien pisteiden etäisyys 

painopisteestä, 𝑀𝑦 ja 𝑀𝑧 ovat globaalien y- ja z-akselien suuntaisia momentteja, 𝐼𝑦 ja 𝐼𝑧 ovat 

akselien jäyhyysmomentteja. Jännitys tulee määrittää kahdelle pisteelle eri neutraaliakselin 

puolilla, jolloin määritetään jännityksen suurimmat arvot vedolle sekä puristukselle. 

 

2.1.2  Taipuma 

Standardi ISO 14122 on asettanut hoitotasojen taipumalle raja-arvon, joka tulee määrittää 

yhtälöllä (SFS-EN ISO 14122-2 2016, s. 14): 

 

𝛿𝑠𝑎𝑙𝑙 =
𝐿

200
     (6) 
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Kun rakenteen kuormitustapa ja tuenta on tiedossa, voidaan taipumalle määrittää yhtälö 

taulukkotapausten avulla. Kuvan 2 mukaisen tasaisesti kuormitetun ja nivelellisesti tuetun 

palkin taipuma voidaan määrittää yhtälöllä (Hibbeler 2011, s. 816): 

 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼𝑧
    (7) 

 

2.1.3  Kiepahdus 

Kiepahduksen tarkastelu tehdään Eurokoodi 3:ssa esitettyjen menetelmien mukaisesti, jossa 

kiepahduskestävyyden mitoitusarvo voidaan määrittää seuraavalla yhtälöllä (SFS-EN 1993-

1-1 2005, s. 65): 

 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = χ𝐿𝑇𝑊𝑦
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
    (9) 

 

Yhtälössä 9 χ𝐿𝑇 on kiepahduskestävyyden pienennystekijä, 𝑊𝑦 on profiilin 

poikkileikkausluokan määrittämä kimmoteorian mukainen vahvemman akselin 

taivutusvastus, 𝑓𝑦 on materiaalin myötölujuus ja 𝛾𝑀1 on materiaalin osavarmuuskerroin. 

Kiepahduskestävyyden pienennystekijä voidaan määrittää yhtälöllä (SFS-EN 1993-1-1 

2005, s. 66): 

 

χ𝐿𝑇 =
1

Φ𝐿𝑇+√Φ𝐿𝑇
2−λ𝐿𝑇

2
    (10) 

 

Yhtälössä 10 Φ𝐿𝑇 on pienennystekijä ja λ𝐿𝑇 on muunnettu hoikkuustekijä. Pienennystekijä 

Φ𝐿𝑇 ja muunnettu hoikkuustekijä λ𝐿𝑇 voidaan määrittää yhtälöillä (SFS-EN 1993-1-1 2005, 

s. 66): 

 

Φ𝐿𝑇 = 0,5[1 + 𝛼𝐿𝑇(λ𝐿𝑇 − 0,2) + λ𝐿𝑇
2]   (11) 

λ𝐿𝑇 = √
𝑊𝑦𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟
     (12) 

 

Yhtälössä 11 𝛼𝐿𝑇 on profiilin kiepahduskäyrää vastaava epätarkkuustekijä, joka voidaan 

määrittää eri profiileille taulukon 1 avulla. 
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Taulukko 1. Kiepahduskäyrät ja epätarkkuustekijät eri poikkileikkausprofiileille (SFS-EN 

1993-1-3 + AC 2006, s. 66). 

 

 

Yhtälössä 12 𝑀𝑐𝑟 on kimmoteorian mukainen kriittinen momentti kiepahduksen suhteen, 

joka voidaan määrittää yhtälöllä (Teräsrakenneyhdistys 2014, liite L3.6 s. 1): 

 

𝑀𝑐𝑟 = 𝐶1
𝜋2𝐸𝐼𝑧

𝐿2
[√(

𝑘𝑧
𝑘𝑤
)
2 𝐼𝑤
𝐼𝑧
+

𝐿2

𝜋2
𝐺𝐼𝑇
𝐸𝐼𝑧

+ (𝐶2𝑧𝑔 − 𝐶3𝑧𝑗)
2
− (𝐶2𝑧𝑔 − 𝐶3𝑧𝑗)] (13) 

 

Yhtälössä 13 𝐶1 on momentin jakaantumiskerroin, 𝐶2 on kuormitustapakerroin, 𝐶3 on 

poikkileikkauksen asymmetriakerroin, 𝑘𝑧 ja 𝑘𝑤 ovat kriittisen pituuden kertoimia, 𝐼𝑤 on 

käyristymisjäyhyys, 𝐼𝑇 on vääntövakio, G on materiaalin liukumoduuli, 𝑧𝑔 on vääntökeskiön 

etäisyys kuormasta ja 𝑧𝑗 on epäsymmetrisyyttä kuvaava tekijä. (Teräsrakenneyhdistys 2014, liite 

L3.6 s. 1). 𝑘𝑧- ja 𝑘𝑤-kertoimet valitaan tuennan perusteella taulukon 2 mukaisesti. C-

kertoimet voidaan määrittää taulukosta 3 momenttipinnan ja 𝑘𝑧 kertoimen avulla. 

 

Taulukko 2. Kriittisen pituuden kertoimien taulukko, jossa 𝑘 = 𝑘𝑧 ja 𝑘𝜔 = 𝑘𝑤 (Ongelin & 

Valkonen 2010, s. 145). 
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Taulukko 3. C-kertoimien taulukko eri kuormitus- ja tuentatyypeille (Teräsrakenneyhdistys 

ry 2014, liite L3.6 s. 5). 

 

 

Molempien profiilien vääntövakio voidaan määrittää yhtälöllä (SFS 1993-1-3+AC 2006, s. 

118): 

 

𝐼𝑇 = ∑ 𝑑𝐴𝑖
𝑡𝑖
2

3

𝑛
𝑖=1     (14) 

 

Yhtälössä 14 𝑡𝑖 on poikkileikkauksen osaprofiilin i paksuus. U-profiilin käyristymisjäyhyys 

voidaan määrittää seuraavan yhtälön avulla (Teräsrakenneyhdistys ry 2014, liite L3.5 s.1): 

 

𝐼𝑤 =
1

6
(𝑏 − 3𝑒𝑤)𝑏

2ℎ𝑠
2𝑡 + 𝑒𝑤

2𝐼𝑧   (15) 

 

Yhtälössä 15 b on profiilin laipan leveys, 𝑒𝑤 on vääntökeskiön etäisyys uuman keskiviivasta, 

ℎ𝑠 on profiilin keskiviivan uuman korkeus ja t on profiilin paksuus. Pituus 𝑒𝑤 voidaan 

määrittää U-profiilille yhtälöllä (Teräsrakenneyhdistys ry 2014, liite L3.5 s. 1): 

 

𝑒𝑤 =
𝑏2𝑡

2𝑏𝑡+
ℎ𝑠𝑡
3

      (16) 

 

Muiden profiilien käyristymisvakio voidaan määrittää yhtälöllä (SFS-EN 1993-1-3 + AC 

2006, s. 118): 

 

𝐼𝑤 = 𝐼𝜔𝜔 + 𝑧𝑠𝑐𝐼𝑦𝜔 − 𝑦𝑠𝑐𝐼𝑧𝜔   (17) 
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Yhtälössä 17 𝐼𝜔𝜔, 𝐼𝑦𝜔 ja 𝐼𝑧𝜔 ovat profiilin sektoriaalisia vakioita, 𝑧𝑠𝑐 ja 𝑦𝑠𝑐 ovat 

leikkauskeskiön koordinaatit (SFS-EN 1993-1-3 + AC 2006, s. 118). Epäsymmetrisyyttä 

kuvaava tekijä 𝑧𝑗 voidaan määrittää yhtälöllä (SFS-EN 1993-1-3 + AC 2006, s. 119): 

 

𝑧𝑗 = 𝑧𝑠 −
0,5

𝐼𝑦
∙ ∑ [(𝑧𝑐𝑖)

3
+ 𝑧𝑐𝑖 [

(𝑧𝑖−𝑧𝑖−1)
2

4
+ (𝑦𝑐𝑖)

2 +
(𝑦𝑖−𝑦𝑖−1)

2

12
] + 𝑦𝑐𝑖

(𝑦𝑖−𝑦𝑖−1)(𝑧𝑖−𝑧𝑖−1)

6
] 𝑑𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1  (18) 

 

Yhtälössä 18 𝑧𝑠 on leikkauskeskiön ja painopisteen z-suuntainen etäisyys, 𝑧𝑐𝑖 ja 𝑦𝑐𝑖 ovat 

poikkileikkauksen osien painopisteiden koordinaatit suhteessa leikkauskeskiöön, 𝑧𝑖 ja 𝑦𝑖 

ovat poikkileikkauksen osien nurkkapisteiden koordinaatit. 

 

2.2 Kaiteiden FE-analyysi 

FE-analyysissä tutkittava rakenne jaetaan pieniin yksittäisiin elementteihin, joiden 

käyttäytymistä voidaan kuvata yksinkertaisilla matemaattisilla malleilla. Elementit 

yhdistetään toisiinsa solmuilla, jolloin saadaan luotua suuri yhtälöiden joukko eli 

elementtiverkko, jonka tulisi kuvata rakenteen todellista käyttäytymistä. (Hakala 1986, s. 

19...20.)  

 

Standardi ISO 14122 määrittää kokeelliset menetelmät taipuman mittaamiselle, mutta työssä 

mittaus toteutetaan FE-analyysin avulla, joka mahdollistaa taipumien tarkastelun lisäksi 

jännitysten tarkemman tarkastelun. Työssä kaiteille luodaan niiden todellisia rakenteita 

vastaavat mallit, jotka täyttävät myös standardin ISO 14122 määrittämät testaamiseen 

liittyvät vaatimukset. Testaus tulee toteuttaa kaiteelle, joka koostuu kolmesta kaidetolpasta 

sekä niiden välisistä käsi- ja välijohteista (SFS-EN ISO 14122-3 2016, s. 19). Kaide tulee 

lisäksi kiinnittää kulkutasoon sekä kaiteeseen tulee kohdistaa kuvan 4 mukainen 

pistekuorma (SFS-EN ISO 14122-3 2016, s. 19).  
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Kuva 4. Kaidetolpan taipuman mittaaminen (SFS-EN ISO 14122-3 2016, s. 21). 

 

Tarkastelu tehdään materiaalin myötölujuuden alapuolella ja kuormitus on staattinen, jolloin 

käytetään analyysityyppinä lineaarielastista staattista analyysia. Analyysissa asetetaan 

taulukossa 4 esitetyt materiaalitiedot. Elementtiverkon luonnissa hyödynnetään viiva- ja 

tilavuuselementtejä. Tilavuuselementtinä käytetään kuvan 5 mukaisia kymmensolmuisia 

nelitahokas solidielementtejä. Solidielementit mahdollistavat rakenteiden kolmi-

dimensioisen tarkastelun asettamalla jokaiselle elementin solmulle kolmen akselin 

suuntaiset siirtymän vapausasteet (Hakala 1986, s. 367). Viivaelementteinä käytetään rigid-

elementtejä sekä palkkielementtejä. Rigid-elementeillä kuvataan solmujen välisiä jäykkiä 

liitoksia. Palkkielementit mahdollistavat rakenneosien yksinkertaisemman tarkastelun 

merkittävästi pienemmällä elementtien määrällä. Palkkielementtien solmuille asetetaan 

kaksi vapausastetta, jotka koostuvat yhden akselin suuntaisesta siirtymästä ja kiertymästä 

(Hakala 1986, s. 69).  

 

Taulukko 4. Kaiteiden FE-analyysissä käytetyt materiaalitiedot. 

 Kimmokerroin Poissonin vakio Tiheys 

Asetettu arvo 210 GPa 0,3 7850 
𝑘𝑔

𝑚3 
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Kuva 5. Nelitahokaselementtejä eri solmujen määrillä (Taylor, Zhu & Zienkiewiz 2005, s. 

123). Kuvaan on korostettu työssä käytettävä solidielementtityyppi. 
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3 TULOKSET 

 

 

3.1 Hoitotasot ja portaat 

Rajausten takia portaille ei määritetä askelkuormasta aiheutuvia kuormitusten vaikutuksia, 

jonka takia sekä hoitotasojen, että portaiden tarkastelu voidaan toteuttaa samoilla yhtälöillä. 

Laskuissa tulee kuitenkin ottaa huomioon standardeissa esiintyvät pienet erot, kuten 

vähittäissuunnittelukuorman arvo. ISO 14122 standardi määrittää hoitotasoille 

vähittäiskuormaksi 2
𝑘𝑁

𝑚2 (SFS-EN ISO 14122-2 2016, s. 14) ja portaille 5
𝑘𝑁

𝑚2 (SFS-EN ISO  

14122-3 2016, s. 11). Työssä johdettujen yhtälöiden avulla pystytään tarkastelu kuitenkin 

toteuttamaan millä tahansa kuorman arvolla, joka on usein suunnittelussa tarpeen. 

 

Tarkastelun toteuttamiseksi tulee tietää tai määrittää rakenteen leveys, kuormitus ja käytetyn 

palkin materiaaliparametrit, kuten taivutusvastus, myötölujuus, kimmokerroin, 

jäyhyysmomentit ja palkin poikkileikkausprofiilin mitat. Palkin profiilin symmetrisyys 

vaikuttaa siinä esiintyvien jännitysten sekä kiepahduksen laskentaan. U- ja L-profiilisten 

palkkien tuentavälin mitoituksen esimerkkilaskenta on esitetty tarkemmin liitteissä 3 ja 4. 

 

3.1.1  Taivutusnormaalijännitys 

Rakenteen mitoitus taivutusnormaalijännityksen avulla U-profiileille voidaan toteuttaa 

sijoittamalla maksimimomentin yhtälö 1 taivutusnormaalijännityksen yhtälöön 2 ja 

sijoittamalla jännityksen paikalle materiaalin myötölujuus, jolloin voidaan johtaa rakenteen 

pituudelle yhtälö: 

 

𝐿 = √
8𝑓𝑦𝑊

𝑞
     (14) 

 

L-profiili on molemman akselin suhteen epäsymmetrinen, jolloin taivutusta tulee tarkastella 

vinon taivutuksen yhtälön avulla. Tällöin L-profiilille tulee määrittää pintakeskiön paikka 

yhtälön 3 avulla sekä tulomomentti yhtälön 4 avulla.  

 

 



21 

 

Profiilien nurkkapyöristykset on jätetty huomioimatta, jolloin L-profiilin osat voidaan 

olettaa symmetrisiksi, jonka seurauksena tulomomentin yhtälö 4 supistuu muotoon: 

 

𝐼𝑦𝑧 = ∑ (𝑦0𝑖𝑧0𝑖𝐴𝑖)
𝑛
𝑖=1     (15) 

 

Palkeissa tasaisen kuormituksen aiheuttama momentti taivuttaa rakennetta globaalin z-

akselin ympärillä, jolloin vinon taivutuksen normaalijännityksen yhtälö 5 voidaan supistaa 

muotoon: 

 

𝜎𝑥 =
𝑀𝑧𝐼𝑦𝑦−𝑀𝑧𝐼𝑦𝑧𝑧

𝐼𝑦𝐼𝑧−𝐼𝑦𝑧
2     (16) 

 

Sijoittamalla myötölujuus normaalijännityksen paikalle ja maksimimomentin yhtälö 1 vinon 

taivutuksen yhtälöön 16, voidaan johtaa L-profiilisten palkkien tuentavälille yhtälö: 

 

𝐿 = √
𝑓𝑦8(𝐼𝑦𝐼𝑧−𝐼𝑦𝑧

2)

𝑞(𝐼𝑦𝑦+𝐼𝑦𝑧𝑧)
    (17) 

 

L-profiileille tulee määrittää kuvan 6 mukaiset pisteet A ja B, jotka ovat profiilin etäisimpiä 

pisteitä sen neutraaliakselilta. Määritetään pisteille y- ja z-akselien suuntaiset etäisyydet 

profiilin painopisteestä, joiden avulla voidaan johtaa pisteissä esiintyvien jännitysten 

perusteella tuentavälien yhtälöt: 

 

𝐿𝐴 = √
𝑓𝑦∗8∗(𝐼𝑦𝐼𝑧−𝐼𝑦𝑧

2)

|𝑞(𝐼𝑦∗𝑦𝐴+𝐼𝑦𝑧∗𝑧𝐴)|
    (18) 

𝐿𝐵 = √
𝑓𝑦∗8∗(𝐼𝑦𝐼𝑧−𝐼𝑦𝑧

2)

|𝑞(𝐼𝑦∗𝑦𝐵+𝐼𝑦𝑧∗𝑧𝐵)|
    (19) 

 

Yhtälöihin 18 ja 19 on lisätty itseisarvo, sillä pisteiden etäisyydet voivat johtaa negatiiviseen 

arvoon neliöjuuressa. Itseisarvo ei kuitenkaan muuta saatuja tuloksia. 
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Kuva 6. Yksinkertaistetun L-palkin poikkileikkausprofiili, johon on merkitty painopiste, 

pääjäyhyyskoordinaatisto ja neutraaliakselista etäisimmät pisteet A ja B. 

 

3.1.2  Taipuma 

Standardin ISO 14122 määrittelemän sallitun taipuman raja-arvon yhtälö 6 voidaan sijoittaa 

taulukkotapauksen yhtälöön 7 taipuman sijalle, jolloin voidaan johtaa mitoitukseen vaadittu 

yhtälö: 

 

𝐿 = √
384𝐸𝐼𝑧

1000𝑞

3
     (20) 

 

3.1.3  Kiepahdus 

Kiepahdus ei määritä tuentaväliä, vaan välin millä kiepahdus tulee estää lisätukien avulla. 

Tällöin rakenteiden tuentaväli määritetään ensin jännitysten ja taipuman perusteella, jonka 

jälkeen tarkastellaan kiepahtaako rakenne. Tärkeintä kiepahdusta estävälle tuelle on estää 

poikkileikkauksen sivusuuntaiset siirtymät. Ennen kiepahdustarkastelua tulee rakenteelle 

määrittää mitoittava tuentavälin pituus aikaisemmin johdettujen yhtälöiden avulla. 

Kiepahdustarkastelu tehdään molemmille profiileille samoilla menetelmillä, mutta profiilien 

muoto tulee ottaa laskuissa huomioon.  
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Kuvan 8 mukaiselle U-profiilille voidaan määrittää käyristymisvakio yhtälön 14 avulla, 

mutta L-profiilille käyristymisvakio määritetään yhtälön 17 avulla, jonka tarkempi 

esimerkkilaskenta on esitetty liitteessä 1. Epäsymmetrisyyttä kuvaavan tekijän 𝑧𝑗 johtaminen 

ja tarkempi esimerkkilaskenta on esitetty molemmille profiileille liitteessä 1 ja 2. 

 

L-profiileilla kuorma vaikuttaa lähes vääntökeskiön korkeudella, jolloin voidaan olettaa sen 

vaikuttavan samassa tasossa. Kiepahduksen kriittisen momentin yhtälö 13 supistuu silloin 

muotoon: 

 

𝑀𝑐𝑟 = 𝐶1
𝜋2𝐸𝐼𝑧

𝐿2
[√(

𝑘𝑧

𝑘𝑤
)
2 𝐼𝑤

𝐼𝑧
+

𝐿2

𝜋2
𝐺𝐼𝑇

𝐸𝐼𝑧
+ (𝐶3𝑧𝑗)

2
− (−𝐶3𝑧𝑗)]  (21) 

 

Sijoittamalla kiepahduksen mitoittavan momentin yhtälö 9 suurimman taivutusmomentin 

yhtälöön 2, voidaan johtaa tuentavälille yhtälö: 

 

𝐿 = √
8𝑀𝑏,𝑅𝑑

𝑞
     (22) 

 

3.2 Kaiteet 

Kaiteiden pistekuormalle määritellään standardissa ISO 14122 kaksi eri kuormitusarvoa, 

joista pienemmällä arvolla 𝐹𝑈 mitataan kuormituksen aikaista taipumaa. Kuorman 𝐹𝑈 

tarkoitus on todentaa kaiteen käytettävyys. Suuremmalla kuormituksen arvolla 𝐹𝑆 mitataan 

kuormituksen jälkeistä pysyvää taipumaa, jolla todennetaan kaiteen lujuus. (SFS-EN ISO 

14122-3 2016, s. 20.) Jotta standardin mukainen tarkastelu voidaan toteuttaa FE-analyysin 

avulla, kuormitetaan rakennetta suuremmalla pistekuormalla ja tarkastellaan taipumia 

materiaalin myötölujuuden alapuolella, jolloin pysyviä taipumia ei synny. Tarkastelu johtaa 

standardin vaatimuksiin verrattuna tuloksiin, jotka ovat varman puolella. Kaiteisiin 

kohdistettava suurempi pistekuorma voidaan määrittää yhtälöllä (SFS-EN ISO 14122-3 

2016, s. 20): 

 

𝐹𝑆 = 525
𝑁

𝑚
∙ 𝐿    (19) 
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Kaiteiden tuentaa kuvataan mallintamalla palkki ja kiinnitykseen käytettävät ruuvit. 

Jokaisen kaiteen tarkasteluun käytetään L-profiilista palkkia, sillä sen tulisi olla 

epäedullisempi tarkastelun kannalta kuin U-profiiliset palkit. Palkit tuetaan kuvan 7 

mukaisesti päätypinnoista sekä laipan ylemmästä pinnasta jäykästi, jolla kuvataan muun 

rakenteen tuomaa jäykkyyttä. Kaiteille ja palkeille luodaan elementtiverkot parabolisilla 

nelitahokas solidielementeillä ja ruuvit luodaan palkkielementeillä. Ruuvien kiinnitystä 

rakenteeseen kuvataan rigid-elementeillä ja ruuveille ei aseteta tarkastelussa esijännitystä. 

Moniosainen rakenne vaatii myös kontaktipintojen määrittämisen kaiteen ja palkin 

kosketuspinnoille. Jännityksiä tarkastellaan vain kaiteen elementeistä, mutta taipuman 

tarkastelussa huomioidaan myös muun rakenteen vaikutus. 

 

 

Kuva 7. Vasemmalla esimerkkikuva yhdestä mallinnetusta portaan kaiteesta, tuennasta ja 

kuormituksesta. Oikealla tarkempi kuva yhdestä ruuviliitosta kuvaavasta rigid-elementistä 

ja yleisestä elementtiverkosta.  

 

Rakenteen kriittisin kohta jännityksen kannalta sijaitsee keskitolpan kiinnitysreikien 

alueella, jolloin malleille voidaan luoda kuvan 8 mukainen tiheämpi elementtiverkko 

kriittiselle alueelle. Tihennetyllä elementtiverkon alueella käytetään pienimmillään Femap-

ohjelman elementtikokoa 1 ja tarkastelun kannalta epäoleellisilla alueilla käytetään 

suurimmillaan elementtikokoa 10. 
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Kuva 8. Esimerkkikuva kaiteen kriittisimmän kohdan tihennetystä elementtiverkosta. 

 

Kaiteessa esiintyviä jännityksiä ja taipumia tutkitaan materiaalin lineaarielastisella alueella, 

jolloin tulosten pohjalta tulisi pystyä luomaan eri rakenteiden käyttäytymistä kuvaavat 

suorat. Suorilta voidaan interpoloida jännitysten sekä taipuman arvot tarkastellulla 

tuentavälillä ja ekstrapoloida niiden ulkopuolella aina myötölujuuteen asti. Taulukossa 5 

esitetään yhden tarkastellun hoitotason kaiteen suurimmat pääjännitykset, taipumat ja 

käytetyt pistekuorman arvot eri tuentaväleillä. Tulosten pohjalta voidaan luoda kuvan 9 

mukaiset kuvaajat, joista nähdään tulosten oletettu lineaarinen käyttäytyminen. FE-

analyysin tarkastelut on toteutettu Femap 2020.2 -ohjelmaversiolla. 
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Taulukko 5. Esimerkkitaulukko kaiteessa esiintyvistä pääjännityksistä, taipumista eri 

tuentavälin mitoilla ja käytetyistä pistekuorman arvoista. 

Tuentavälin pituus 

(mm) 

Suurin pääjännitys 

(MPa) 

Suurin taipuma 

(mm) 

Pistekuorma (N) 

600 179,18 10,38 315 

700 215,82 12,2 367,5 

800 250,46 13,93 420 

900 283,71 16,08 472,5 

1000 333,16 18,17 525 

 

 

Kuva 9. Taulukon 5 arvojen perusteella luodut kuvaajat, joissa jännitysten ja taipumien 

arvot on suhteutettu tuentavälin pituuteen. Kuvaajiin on sovitettu suora esittämään tulosten 

lineaarista käyttäytymistä.   
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4 TULOSTEN ANALYYSI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

4.1 Hoitotasojen ja portaiden analyyttinen mitoitus 

Hoitotasoille ja portaille luotiin mitoittamiseen vaaditut yhtälöt, joka vaati rakenteen, 

kuormituksen ja tuennan yksinkertaistamista. Rajauksia tehtiin myös laskennan 

toteuttamiseksi sekä kohdeyrityksen tarpeiden mukaisesti. Yksinkertaistusten ja rajausten 

takia johdetut yhtälöt eivät vastaa täysin todellisen rakenteen käyttäytymistä, joka tulee 

tuloksia tarkastellessa ottaa huomioon. Käytetyt yhtälöt ja menetelmät ovat kuitenkin yleisiä 

lujuusopin yhtälöitä tai standardien määrittelemiä menetelmiä, joiden tulisi kuvata 

rakenteiden käyttäytymistä työn kannalta tarpeeksi tarkasti. Työssä johdettuja yhtälöitä ei 

tule yleistää muihin samankaltaisiin rakenteisiin ilman huolellista tarkastelua. Profiilien 

muoto, yksinkertaistukset ja rajaukset vaikuttavat huomattavasti laskentaan ja käytettäviin 

menetelmiin. Tarkasteluissa ei myöskään huomioida materiaalivirheiden tai muiden 

alkuvirheiden mahdollisuutta, joka tulee rakenteita mitoittaessa ottaa huomioon. 

 

Todellisuudessa tasainen kuormitus aiheuttaa taivutusnormaalijännityksen lisäksi pieniä 

määriä leikkausjännityksiä sekä muita jännityksiä, joilla on pieni vaikutus tuloksiin. Työssä 

tutkituissa rakenteissa muiden jännitysten vaikutus on kuitenkin vähäistä, sillä esimerkiksi 

leikkausjännitystä ei teoriassa synny palkin keskelle, jossa esiintyy taivutusnormaali-

jännityksen suurin arvo. Portaiden todellisessa tarkastelussa kuorman arvo määräytyy 

askelmien pinta-alasta ja määrästä. Kuormitus kohdistetaan kohtisuorasti portaiden 

pinnoille, joka eroaa työssä käytetystä kuormitustavasta. Voidaan kuitenkin olettaa työssä 

käytetyn kuormitustavan olevan portaille epäedullisempi. 

 

Rakenteiden tarkastelu rajattiin kuormaa kantavia palkkeihin, mutta todellisuudessa 

hoitotasojen ja portaiden muut rakenneosat sekä liitokset jäykistävät rakennetta. 

Todellisuudessa palkkien tuenta ei myöskään ole nivelletty, mutta ei myöskään täysin 

jäykkä, jolloin työssä käytetyt taivutusmomentin maksimin yhtälö ja taipuman yhtälö 

antavat todellista suurempia arvoja.  
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4.2 Kaiteiden FE-analyysiin perustuva mitoitus 

FE-analyysin tulokset käyttäytyivät oletetusti, jolloin voidaan olettaa elementtimallien 

käyttäytyminen realistiseksi. Jännitysten arvoja tutkittiin harvemmilla sekä tiheämmillä 

elementtiverkoilla, jonka avulla määritettiin sopivat elementtien koot tarpeeksi tarkkojen 

tulosten saavuttamiseksi. Nelitahokkaita ei pidetä ideaalisimpana elementtityyppinä, mutta 

kaiteiden rakenteen vuoksi niiden käyttö oli tarpeellista ja analyysissä hyödynnettiin 

elementin sivujen keskisolmuja, joka parantaa elementtimallin tarkkuutta. FE-analyysin 

tuloksia tulee kuitenkin aina tulkita approksimatiivisina, sillä mallinnettu rakenne ei ikinä 

vastaa täysin todellista rakennetta.  

 

Standardi ISO 14122-3 sallii kaiteille osittaisen pysyvän taipuman kokeellisessa 

kestävyystarkastelussa. FE-analyysin rajoitteiden perusteella kaiteiden mitoitus toteutettiin 

myötölujuuden alapuolella, jolloin pysyviä taipumia ei synny. Taipuman tarkastelussa 

käytettiin suurempaa pistekuormaa, kuin mitä standardissa vaaditaan. Voidaan siis olettaa 

saatujen tulosten olevan varman puolella. 

 

FE-analyysin tulosten pohjalta luoduille suorille ei toteutettu tarkempaa virheanalyysiä ja 

kaiteille tehtiin tarkastelut vain viidellä eri tuentavälin arvolla. Tarkastelut tehtiin kuitenkin 

lähellä rakenteiden myötölujuutta, jolloin voidaan olettaa suorien olevan tarkimmillaan, kun 

se mitoituksen kannalta on tärkeintä. Suorat antavat pienillä tuentavälin pituuden arvoilla 

epärealistisia jännitysten arvoja, jonka takia todellisuudessa tuloksilla voi olla pientä 

parabolista käyttäytymistä. Epärealistisia tuloksia voi aiheuttaa se, että kaiteisiin 

kohdistettava pistekuorma määräytyy tuentavälin arvosta. Kaiteille ei kuitenkaan tarvitse 

toteuttaa kyseistä tarkastelua pienillä tuentavälien arvoilla. 

 

4.3 Johtopäätökset 

Kohdeyrityksen eri tuotteille johdettiin yhtälöt, joiden pohjalta pystyttiin luomaan jokaiselle 

tuotteelle raja-arvotaulukkoina toimivat parametriset laskentapohjat, jolloin työssä on päästy 

asetettuihin tavoitteisiin. Johdetut yhtälöt ja laskupohjat antavat tuloksia varman puolella 

sekä niitä tulee käyttää vain työssä tarkastelluille tuotteille. Saatujen tuloksien arvioimiseksi 

ja varmistamiseksi tulisi rakenteille toteuttaa standardien mukaiset kokeelliset tarkastelut. 

Lopulliset laskentapohjat on jätetty pois työstä kohdeyrityksen pyynnöstä.  
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5 YHTEENVETO 

 

 

Työssä toteutettiin lujuustarkastelu Premekon Oy:n tuotteille standardin ISO 14122 

mukaisesti, jonka pohjalta tuotteille luotiin raja-arvotaulukkoina toimivat laskentapohjat. 

Raja-arvona tarkasteltiin rakenteiden suurinta tuentaväliä. Mitoittavina tekijöinä 

hoitotasoilla ja portailla oli rakenteeseen kohdistuvan tasaisen kuorman aiheuttama 

taivutusnormaalijännitys, taipuma ja kiepahdus. Kaiteet mitoitettiin pistekuorman 

aiheuttaman jännitysten ja taipuman perusteella. Hoitotasojen sekä portaiden rakenteet 

pystyttiin yksinkertaistamaan palkkirakenteiksi, joiden laskenta pystyttiin toteuttamaan 

lujuusopin yhtälöiden ja standardeissa esitettyjen menetelmien avulla. Kaiteiden 

monimutkaisemman rakenteen takia tarkastelu toteutettiin FE-analyysin avulla, jossa 

kaiteiden lisäksi mallinnettiin palkki, johon kaide kiinnitetään sekä kiinnitykseen vaaditut 

ruuvit. 

 

Hoitotasoille sekä portaille saatiin johdettua tuentavälin mitoittavat yhtälöt jokaiselle 

mitoittavalle kuormitustyypille, joiden pohjalta laskentapohjat luotiin. Kaiteille tehtiin useita 

malleja eri pituuksilla ja tarkasteltu toteutettiin materiaalien lineaarielastisella alueella, 

jolloin FE-analyysien tulosten perusteella pystyttiin luomaan niissä esiintyviä jännityksiä 

sekä taipumia kuvaavat suoran yhtälöt. Suorien yhtälöiden avulla kaiteille luotiin tuentavälin 

mitoitukseen vaaditut laskentapohjat. 

 

Työssä päästiin asetettuihin tavoitteisiin. Todettiin, että työssä saavutettuja tuloksia ei tule 

yleistää muihin samankaltaisiin rakenteisiin yksinkertaistusten ja rajausten takia. Johdetut 

yhtälöt antavat tietoisesti tuloksia varman puolella. Tulosten varmistamiseksi tulisi 

tarkastelluille rakenteille toteuttaa standardin mukaiset kokeelliset tarkastelut.  
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