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Esitys perustuu väitöstutkimukseen:

Teemu Tiainen - Discrete Steel Frame and Truss Sizing

Optimization under Code-based Constraints

Opinnäyte saatavilla sähköisesti:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2083-6



Mitä on optimointi?
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Optimoinnissa haetaan systemaattisesti parasta mahdollista
ratkaisua siten, että tärkeiksi arvioidut tekniset, toiminnalliset tai 
muut vaatimukset toteutuvat



Optimointi vs. tavallinen suunnitteluprosessi
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Suunnittelija Tietokone



Miksi hyödyntää tai olla hyödyntämättä 
optimointia (rakentamisessa)?
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+ Läpinäkyvyys, tavoitteet pakko 
tunnistaa kohdefunktiota valittaessa
+ Tasalaatuisuus, ohjelmallinen 
menettely vähentää inhimillisiä virheitä
+ Rutiininomaisten toimien siirtyessä 
koneen tehtäväksi aikaa vapautuu 
muuhun
+ Erilaisten vaihtoehtojen vertailu 
helpottuu
+ Löydetään paras saatavilla oleva 
ratkaisu

- Edellyttää yleensä jonkin verran 
ohjelmointitaitoja ja alkupanostusta 
sopiviin työkaluihin (ohjelmat, niiden 
kytkeminen toisiinsa jne.)
- Tehtävän asettelu saattaa olla työläämpi 
kuin ratkaisun kehittäminen ilman 
optimointia



Optimoinnin soveltaminen teräsrunkoon

Teräsrakennepäivä 24.11.2021 30

- Muuttujat eivät jatkuvia vaan 
profiilit yleensä valittava tietystä 
kaupan olevasta valikoimasta

- Rajoitusehdot yleensä erilaisia 
kestävyystarkasteluja

- Kohdefunktio esimerkiksi 
rakenteen paino, 
hiilidioksidipäästö tai 
valmistuskustannus



Erilaisia tehtävätyyppejä
a) Mitoitusoptimointi –

valittavina sauvojen 
poikkileikkaukset

b) Geometrian optimointi –
lisäksi voidaan muutella 
solmupisteiden sijaintia

c) Topologian optimointi –
voidaan muutella myös 
solmupisteiden ja sauvojen 
määrää

d) Lisäksi on mahdollista 
muuttaa esimerkiksi 
sauvojen materiaalia (terästä 
saatavissa eri lujuusluokissa)
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Kestävyystarkastelut
- Perinteisesti kirjallisuudessa 

esimerkiksi jännitys- ja 
siirtymätarkasteluita

- Toteutettavan rakenteen tulee 
kuitenkin täyttää 
suunnittelustandardien 
vaatimukset 
stabiilisuustarkasteluineen

- Sauvojen lisäksi myös liitosten 
kestävyystarkastelu olennainen osa 
suunnittelua

- Nämä voivat olla matemaattiselta 
muodoltaan ratkaisun kannalta 
haastavia
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Kohdefunktion valinta
- Perinteinen ja hyvin määritelty valinta: 

rakenteen paino
- Pelkkä paino ei kuvaa valinnan 

houkuttelevuutta, jos hyödynnetään 
esimerkiksi korkealujuusteräksiä, rakenne 
täytyy suojata palolta tai vaaditaan erityisiä 
korroosionkesto-ominaisuuksia

- Tällöin syytä tarkastella 
valmistuskustannusta, jolloin tarvitaan 
jonkinlainen arvio työmenekistä ja sen 
liittymisestä suunnittelumuuttujavalintoihin

- Kustannus riippuu voimakkaasti ajasta ja 
paikasta => hyvä suunnitteluratkaisu riippuu 
valitusta toteuttajasta
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Ratkaisumenetelmät
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- Tehtävätyyppi saattaa rajoittaa käytössä 
olevia ratkaisumenetelmiä, sama tehtävä 
voidaan formuloida monella eri tavalla

- Muuttujiltaan diskreetti tehtävä on 
hankalampi kuin jatkuva ja vaatii yleensä eri 
menetelmät

- Suunnittelustandardien vaatimukset 
kaventavat ratkaisumenetelmävalikoimaa 
edelleen

- Hyvyyttä voidaan arvioida esim. 
implementoinnin vaativuudella, laskennan 
vaatimalla ajalla ja tulosten 
luotettavuudella 

g2=0

x1

f(x)

x

Lokaali 
minimiGlobaali 

minimi

Käypä alue

x2

g1=0

Jatkuvan tehtävän 
optimi

Diskreetin 
tehtävän optimi



Diskreetin tehtävän 
ratkaisumenetelmät
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- Kokeillaan läpi kaikki mahdolliset yhdistelmät 
- Branch and bound (vaatii toimiakseen 

oikeanlaista tehtäväformulointia, mahdollisesti ei 
edes onnistu)

- Metaheuristiset menetelmät (toimivat mutta 
tyypillisesti hitaita, ei takeita saadun ratkaisun 
optimaalisuudesta)

- Tehtävän uudelleenmuotoilu niin kutsutuksi 
sekalukutehtäväksi (muuttujien määrä kasvaa 
suureksi, mutta ratkaisun optimaalisuus voidaan 
osoittaa)

=> tehtävän tehokas ratkaiseminen edelleen 
haaste

Esim. 15 vaihtoehtoa per sauva, 1510=5,8*10 11 kombinaatiota, 
jos 100 kokeilua sekunnissa, menee yhteensä 182 vuotta

Kuva: 
https://www.researchgate.net/fig
ure/Example-of-a-branch-and-
bound-tree_fig2_3451670

Kuva: 
https://learnwithpanda.com/2020/0
9/20/what-is-genetic-algorithm/



Työssä tehty

 Toteutettu ristikon optimointi relevanteilla EC3-rajoitusehdoilla ja 
tutkittu mm. palonsuojauksen aiheuttamaa kustannuslisää sekä 
korkealujuusterästen hyödyntämistä

 Implementoitu ja osin laajennettu sekalukuformulointi (MILP) kehille 
ja tarkasteltu sen käyttömahdollisuuksia

 Kehitetty automaattista menettelyä nurjahdusmuotojen 
tunnistamiseen

 Tutkittu kehätehtävä voidaan ratkaista kaksivaiheisella menettelyllä. 
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Putkista hitsattu kattoristikko 
 EC3-rajoitusehdot (sisältäen liitokset 

epäkeskisyyksineen)
 Ratkaistu parveilualgoritmilla, tarvitaan 

paljon funktioanalyysejä, verrattain 
tehoton

 Käytetyllä kustannusdatalla osoittautui, 
että korkealujuusteräs on houkutteleva 
vaihtoehto ainakin paarteisiin ja, että 
palonsuojauksen merkittävää 
kustannuslisää voidaan alentaa 
tuntuvasti, kun suojauksen suunnittelu 
tuodaan mukaan optimointiin
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Sekalukuformulointi
 Sekalukuformulointi pystyy tietyin edellytyksin 

takaamaan saadun ratkaisun optimaalisuuden 
 Toteutettu kattoristikoille jo aiemmin tietyin 

rajoituksin (esim. paarteiden taivutus saadaan 
likimenetelmällä)

 Siirryttäessä sauvaelementistä palkkielementtiin 
muuttujien määrä kasvaa selvästi (myös siirtymä- ja 
voimasuureet ovat tässä formuloinnissa mukana 
muuttujina) 

 Osoittautui, että menettely pystyy vain rajallisen 
kokoluokan (hyperstaattisen) kehän ratkaisemiseen

 Tehtävään saadaan mukaan keskeiset sauvan 
kestävyystarkastelut
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Nurjahdusmuotojen tunnistaminen

 Nurjahduspituuden voi laskea 
kriittisen kuormakertoimen kautta

 Edelleenkään kirjallisuudesta ei 
löytynyt menetelmää, jolla tunnistaa 
muoto, jolla yksittäinen sauva 
nurjahtaa

 Kehitetty kaksi menetelmää , joista 
toinen perustuu nurjahdusmuodon 
kimmoenergiaan ja toinen 
jäykkyysmatriisin kirjoittamiseen 
vain paikallisesti, molemmat 
laajennettavissa myös 3D-
tarkasteluihin.
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Kaksivaiheinen menettely
 Pilkotaan ensimmäisessä vaiheessa 

kukin profiilivalinta useaksi 
jatkuvaksi muuttujaksi

 Ratkaistaan tehtävä ja tunnistetaan 
todellisista profiileista lähimmät 
(sopivalla metriikalla esim. 5 kpl)

 Ratkaistaan kakkosvaiheessa tehtävä 
näin rajatulla hakuavaruudella 
todellisin profiilivalinnoin

 Osoittautui verrattain tehokkaaksi ja 
kehityskelpoiseksi
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Optimointi ja rakentaminen 
tulevaisuudessa?

Sajaniemi, Risto (1968), 
Rakenteiden suunnittelu ja 
optimointi, Rakenteiden 
mekaniikka 1, s. 44-52.
http://rmseura.tkk.fi/rmlehti/1968/nro3-

4/RakMek_1_3-4_1968_1.pdf
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Edelleen n. 50 vuotta 
myöhemmin potentiaalia on 
hyödyntämättä!



Kiitos mielenkiinnosta!
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