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ABSTRACT 
OSKU RUUTIKAINEN: Design of a universal composite column in high-rise buildings Master of Science Thesis, 69 pages, 40 Appendix pages Tampere University 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering September 2020  

In this thesis, the design process of a composite column in high-rise buildings was studied. The focus was on ultimate limit state design and axial shortening.  The simplified design method according to Eurocode covers 6 different composite column cross-sections. These cross-sections are concrete encased and partially concrete encased sections and concrete filled rectangular and circular tubes with and without inner section. The concrete is assumed to stay uncracked. The contact between the concrete, steel and reinforcement is considered as fully bonded. Time de-pendent material properties of concrete are defined in accordance with Eurocode and strain due to temperature is excluded in this study. The study clarifies what needs to be considered when calculating resistance of composite column, what limitations the simplified design method imposes and how the ultimate state design is performed. With axial shortening it is presented when does it happen, what are the conse-quences, how to predict it and what needs to be considered when calculating an axial shortening. The formulas to be considered in axial shortening calculations are given. Calculation of the total strain in concrete with constantly changing stress history are presented. The study compared different ways of forming interaction curve, different ways of calculating second order effects, and combinations of these two. A Grasshopper-application to design com-posite column cross-sections according to simplified design method were developed. With this application, the shape of interaction curves of different cross-section types was presented. Also, effects of concrete and steel grade on interaction curve were studied. Axial shortening of 60 floor building were calculated with ETABS. Differential shortening between edge and corner column were calculated. Also, differential shortening between column and shear wall were calculated. Based on the study, it is concluded that when using a simplified interaction curve, the designer should be aware of when the ACDB-simplification is too conservative and when to look for an additional point E. With second order effects, the differences between the exact and simplified methods are relatively small. The concrete grade should primarily be used to improve the axial capacity of the cross-section. The use of high strength steels should be considered carefully, because at lower normal force values, high strength steel has the same or even less bending resistance than normal-strength steels. Based on the literature review and the calculation example, it is stated that a construction-stage analysis, followed by a time-history analysis, is the only correct way to calculate the axial shortening of columns. The time-dependent material properties of concrete needs to be taken into account in the design. The total strain in concrete can be accurately calculated only with the integration formula (5.13) presented in the work. The different axial shortening between the columns remain small. The largest differential shortening occur between the columns and the walls. Finally, it is suggested that its practical design to calculate the capacity of column before ensuring its axial shortening. It is recommended to leave room for additional reinforcement in the preliminary dimensioning stage if differential axial shortening is found to be too large at a later stage.   Keywords: high-rise buildings, composite column, Eurocode, axial shortening   The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service. 
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1. JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Suomessa rakennetaan yhä korkeampia rakennuksia. Esimerkiksi Espoon Keilanie-
meen suunnitellaan 161-metristä toimisto- ja hotellitornia. Helsingin Keski-Pasilaan ol-
laan kaavailemassa tornitalokompleksia, jonka korkein torni nousee 51 kerroksen kor-
kuisena 200 metrin korkeuteen. Kuvassa 1 on esitetty havainnekuvat edellä mainituista 
korkeista rakennuksista. 

 Kuva 1. Vasemmalla Keilaniemen tornitalo (Arkkitehtitoimisto SARC), oikealla Keski-Pasilan tornitalokompleksi (YIT Rakennus Oy / Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy) 
Korkeissa rakennuksissa pilareiden poikkileikkauskoot kasvavat suuriksi, mikä varsinkin 
alimmissa kerroksissa vaikuttaa vapaaseen kerrosalaan huomattavasti. Liittopilaria käy-
tettäessä poikkileikkauskoot pienevät verrattuna teräs- tai betonipilareihin. Liittopilareilla 
saavutetaan lisäksi hyvä palonkestävyys. Liittopilarista saattaa muodostua lopulta myös 
kustannustehokkain ratkaisu. 
Suomessa liittopilarit ovat pääosin betonitäytteisiä putkiprofiileja, joten Suomessa jul-
kaistut mitoitusohjeet rajoittuvat näihin. Korkeassa rakentamisessa on tarvetta kuitenkin 
myös muunlaisille poikkileikkauksille ja eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.55-61) 
yksinkertaistettu suunnittelumenetelmä käsittääkin betonitäytteisten putkiprofiilien lisäksi 
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täysin tai osittain betonilla ympäröidyt teräsprofiilit. Liittopilareita on aiemmin käsitelty 
useissa diplomitöissä (Peltomaa 2008; Alakopsa 2010; Juvonen 2013; Kielenniva 2017; 
Innos 2019), joissa tutkimus kohdistui pääasiassa betonitäytteisiin putkiprofiileihin. 
Korkeassa rakentamisessa pystysuuntaisille rakenneosille tulevat kuormat ovat jo niin 
suuria, että suunnittelussa tulee huomioida niiden kokoonpuristuminen (axial shorte-
ning). Kokoonpuristumisella tarkoitetaan aksiaalisen puristuman aiheuttamaa rakenne-
osan pituuden muutosta eli lyhenemää, ja sen suuruuteen vaikuttaa poikkileikkauksen 
geometria, materiaalit sekä jännityshistoria. Fintel et al. (1987, s.3) mukaan esimerkiksi 
80-kerroksisen teräspilarin kimmoinen muodonmuutos voi olla jopa 180…255 mm. Vas-

taavassa tapauksessa betonipilarin kimmoinen muodonmuutos olisi noin 65 mm, mutta 
viruman ja kutistuman vuoksi kokonaispuristuma kasvaisi 180…230 mm suuruiseksi. 
Erilaisten jännitystasojen takia rakenneosien kokoonpuristumat voivat olla erisuuruisia. 
Erisuuruinen kokoonpuristuma (differential axial shortening) saa lattiat kalteviksi ja ai-
heuttaa vaakasuuntaisille rakenteille lisärasituksia sekä ei-kantaville rakenteille, kuten 
julkisivuverhoukselle, kevyille väliseinille ja putkistoille, epäedullisia vaikutuksia. Erisuu-
ruiset kokoonpuristumat tulee selvittää ja tarvittavat toimenpiteet huomioida suunnitte-
lussa ja rakentamisessa. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
Tutkimuksen päätavoitteena on perehtyä eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005) mukai-
seen liittopilarin murtorajatilamitoitukseen ja koota mitoituksessa huomioitavat asiat sel-
keäksi kokonaisuudeksi tähän työhön. Toinen päätavoite on perehtyä kokoonpuristumi-
seen, joka on ilmiönä yksinkertainen, mutta laskennallisesti vaativa, monesta tekijästä 
muodostuva kokonaisuus. Tavoitteena onkin esittää vain perusperiaatteet kokoonpuris-
tumaan vaikuttavista tekijöistä, kokoonpuristuman vaikutuksista sekä siitä, miten ko-
koonpuristumista ja sen vaikutuksia voidaan ehkäistä sekä, mitä kaikkea kokoonpuristu-
man laskennassa tulee huomioida. 
Liittopilari voidaan eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.54-61) mukaan mitoittaa joko 
yksinkertaistetulla ja yleisellä menetelmällä. Tässä työssä käsitellään vain yksinkertais-
tettua menetelmää ja sen piiriin kuuluvia poikkileikkauksia. Yleistä menetelmää voidaan 
soveltaa minkälaiseen poikkileikkaukseen tahansa, mutta se vaatii aina 3D-elementti-
menetelmään perustuvan ohjelman käyttöä (ANSYS, ABAQUS…). Eurokoodi antaa ylei-
sen menetelmän käytöstä vain periaatteet, mutta Saksan kansallisessa liitteessä (DIN 
EN 1994-1-1/NA 2010, pp.7-8) on esitetty tarkemmin, kuinka kestävyys varmennetaan 
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epälineaarista laskentaa käytettäessä. Hanswille et al. (2017) on myös selittänyt ja oh-
jeistanut yleisen menetelmän käyttöä. 
Tutkimuksessa käsitellään vain pilareita, jotka ovat sivusiirtymättömiä, eivätkä osallistu 
jäykistysjärjestelmään. Vaikka palomitoitus on liittopilarin osalta monesti keskeisessä 
roolissa, rajataan se pois tästä tutkimuksesta. Leikkausliittimien mitoitus ja kuormien siir-
tymisen varmistaminen jää myös tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Betonilla täytettyjen 
putkiprofiilien osalta ei käsitellä putken tuottamaa sulkemisvaikutusta. 
Eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005) kohdan 6.7.3.2(5) mukaan yhteisvaikutuskuvaa-
jana voidaan käyttää joko tarkkaa tai yksinkertaistettua ratkaisua. Myös toisen kertaluvun 
vaikutuksia voidaan tarkastella eurokoodin kohdan 6.7.3.4(5) mukaan yksinkertaistetulla 
menetelmällä tarkan toisen kertaluvun teorian sijasta. Murtorajatilamitoituksen osalta 
alatavoitteena onkin selvittää kuinka paljon eri menetelmät ja niiden variaatiot eroavat 
toisistaan. 
Kokoonpuristumisen laskennassa betoni oletetaan halkeilemattomaksi. Myös yhteistoi-
minta teräksen, raudoituksen ja betonin välillä oletetaan täydelliseksi. Betonin lujuuden 
kehittymistä, virumalukua ja kutistumista käsitellään vain eurokoodin (SFS-EN 1992-1-1 
2015) mukaisesti. Muita alalla käytettäviä malleja ovat esimerkiksi ACI 209R-92, 
AS3600, B3, CEB-FIP 1990, CEB-FIP 2010 ja GL2000. Betonin lämpötilasta aiheutuvia 
muodonmuutoksia ei huomioida tässä työssä. 

1.3 Tutkimuksen suoritus ja rakenne 
Liittopilarin murtorajatilamitoitukseen perehdytään kirjallisuustutkimuksen avulla. Yhteis-
vaikutuskuvaajien, toisen kertaluvun vaikutuksien sekä näiden eri variaatioiden vertailu 
tehdään esimerkkien avulla. Lisäksi kirjallisuustutkimuksen pohjalta kehitetään Rhinoce-
ros 3D (McNeel & Associates, 2020) ohjelmalla ja sen Grasshopper (versio 1.0) työka-
lulla sovellus, jolla voidaan mitoittaa yksinkertaistetun menetelmän piiriin kuuluvia liitto-
pilaripoikkileikkauksia. Mitoitussovelluksen avulla selvitetään vielä eri poikkileikkaus-
tyyppien yhteisvaikutuskuvaajien muoto sekä miten betonilaatu ja teräslaji vaikuttavat 
yhteisvaikutuskuvaajaan. 
Työn toinen aihealue käsittelee pilareiden kokoonpuristumista. Tähänkin perehdytään 
ensin kirjallisuustutkimuksen avulla, minkä jälkeen tutkitaan 60 kerroksisen esimerkki-
kohteen kokoonpuristumista. Kokoonpuristuminen laskentaan ETABS 18 (CSI 2019) oh-
jelmalla. 
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2. LIITTOPILARI 
2.1 Yleistä 
Liittorakenteita ovat kaikki rakenteet, joiden poikkileikkauksissa erillisiä osia on yhdistetty 
toisiinsa, jotta saadaan aikaan suurempi jäykkyys tai kestävyys kuin eri osilla ilman min-
käänlaista yhteistoimintaa. Liittopilareina voidaan pitää kaikkia sellaisia pilareita, joissa 
rakenneteräsosan lisäksi kantavana materiaalina toimii betoni joko raudoitettuna tai rau-
doittamattomana. (TRY/by 58 2012, s.13 ja s.183) 
Kaksoissymmetrisellä poikkileikkauksella teräsprofiililla ja halkeilemattomalla betoni-
poikkileikkauksella on sama painopiste. Tällöin teräsosan ja betonin välille ei muuttuvan 
momentin vaikutuksesta synny leikkausvuota. Halkeilu muuttaa paikallisesti betoniosan 
painopistettä pois poikkileikkauksen keskiöstä, mutta tästä kehittyvä leikkausvuo on 
pieni, eikä sillä ole mitoituksen kannalta merkitystä. Leikkausliitosta tarvitaan kuitenkin 
siirtämään jollekin liittopoikkileikkauksen osalle vaakarakenteilta tuleva kuorma koko 
poikkileikkauksen kuormaksi. (TRY/by 58 2012, s.184) 
Liittopilarit sijoittuvat käyttäytymiseltään betoni- ja teräsrakenteiden väliin. Murtumiseen 
kuuluu taipuman lisääntyminen, mutta kyseessä ei ole puhdas stabiiliuden menetys. Jos 
teräsosan paikallinen lommahdus ei rajoita kestävyyttä, tapahtuu murtuminen rasitetuim-
man poikkileikkauksen murtuessa kuten betonipilareissa. (TRY/by 58 2012, s.184) 

2.2 Poikkileikkaustyypit 
Eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005) kohdan 6.7.3 mukainen yksinkertaistettu suunnit-
telumenetelmä käsittää 6 erilaista liittopilaripoikkileikkausta: 

a. Täysin betonin ympäröimä I-profiili 
b. Osittain betonin ympäröimä I-profiili 
c. Osittain betonin ympäröimä poikkileikkaus, jossa on ristikkäiset I-profiilit 
d. Suorakaiteen muotoinen betonitäytteinen putkiprofiili 
e. Pyöreä betonitäytteinen putkiprofiili 
f. Pyöreä betonitäytteinen putkiprofiili, jonka sisällä on lisäksi I-profiili 

Kuvassa 2 on esitetty edellä mainitut poikkileikkaustyypit merkintöineen. Osassa poikki-
leikkauksista on esitetty raudoitusta ja osassa ei. Betonilla ympäröidyissä poikkileikkauk-
sissa tulee olla vähintään miniraudoitus, koska betonin kutistuminen aiheuttaa hal-
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keamia, joidenka leveyttä tulee rajoittaa (Johnson 2012, p.123). Betonitäytteisissä putki-
profiileissa ei raudoitus ole pakollinen, mutta yleensä ne raudoitetaan poikkeuksetta pa-
lonkestävyyden takaamiseksi (TRY/by 58, s.185). 

 Kuva 2. Eurokoodin mukaiset liittopilarityypit merkintöineen. (SFS-EN 1994-1-1 2005, s. 53) 
2.3 Materiaalit 
Eurokoodi (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.53) rajaa liittopilareissa käytettävät rakenneteräs-
lajit välille S235…S460 ja betonin lujuusluokat välille C25/30…C50/60. Betoniterästen 
myötölujuusväli on 400…600 MPa (SFS-EN 1992-1-1 2015, s.39). 
Materiaalien osavarmuuslukuina käytetään standardien EN 1992-1-1 ja EN 1993-1-1 
mukaisia arvoja, jotka ovat rakenneteräkselle, betoniteräkselle ja betonille: 𝛾𝑎 = 1, 𝛾𝑠 =
1,15 ja 𝛾𝑐 = 1,5 (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.20-21). Mitoituslujuudet lasketaan kaavoilla 
 𝑓𝑦𝑑 =

𝑓𝑦

𝛾𝑎
 (2.1) 

 𝑓𝑠𝑑 =
𝑓𝑠𝑘
𝛾𝑠

 (2.2) 
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 𝑓𝑐𝑑 =
𝛼𝑐𝑐𝑓𝑐𝑘
𝛾𝑠

 (2.3) 
missä 𝑓𝑦 on rakenneteräksen myötölujuuden nimellisarvo, 𝑓𝑠𝑘 betoniteräksen myötölu-
juuden ominaisarvo ja 𝑓𝑐𝑘 betonin lieriölujuuden ominaisarvo 28 vuorokauden iässä. Be-
tonin mitoituslujuuden laskennassa tulee huomioida kerroin 𝛼𝑐𝑐. Putkipilareilla 𝛼𝑐𝑐 = 1 ja 
muilla tyypeillä 𝛼𝑐𝑐 = 0,85. 
Teräksen kimmokerroin 𝐸𝑎 = 210 GPa, raudoituksen 𝐸𝑠 = 200 GPa ja betonin sekanttimo-
duuli lasketaan kaavalla 
 𝐸𝑐𝑚 = 22 GPa ∙ (

𝑓𝑐𝑚
10 MPa

)
0,3 (2.4) 

missä 𝑓𝑐𝑚 on betonin lieriölujuuden keskiarvo, joka saadaan kaavasta 
 𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑘 + 8 MPa. (2.5) 

Murtorajatilamitoituksessa betonin pitkäaikaistekijät voidaan eurokoodin (SFS-EN 1994-
1-1 2005, s.57) mukaan ottaa huomioon käyttämällä betonille tehollista kimmokerrointa.  
Betonin tehollinen kimmokerroin lasketaan kaavalla 
 𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑐𝑚

1

1 +
𝑁𝐺,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑

𝜑𝑡

 (2.6) 
missä 𝑁𝐺,𝐸𝑑 normaalivoiman mitoitusarvon pysyvän kuorman osuus, 𝑁𝐸𝑑 normaalivoi-
man mitoitusarvo ja 𝜑𝑡 virumaluku, joka voidaan määrittää standardin SFS-EN 1992-1-
1 mukaan. Virumaluvun laskenta on esitetty myös tämän työn liitteessä D. 
Betonin mitoituksessa yleensä riittää, että tarkastellaan sen ominaisuuksia pelkästään 
lyhyt- ja pitkäaikaisessa tilassa. Kuitenkin kokoonpuristumista tarkasteltaessa täytyy esi-
merkiksi betonin kimmokertoimen kehittymistä tarkastella tarkemmin ajan suhteen. Tätä 
käsitellään enemmän kappaleessa 5.2. 

2.4 Paikallinen lommahdus 
Teräsosan paikallinen lommahdus pienentää kestävyyttä ja se tulee eurokoodin (SFS-
EN 1994-1-1 s.54) mukaan huomioida suunnittelussa. Taulukkoon 1 on koottu eurokoo-
din (SFS-EN 1994-1-1 s.54 ja s.65) mukaiset ehdot, milloin lommahdusta ei kuitenkaan 
tarvitse erikseen tarkastella. 
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Taulukko 1. Lommahdusehdot. (SFS-EN 1994-1-1 s.54 ja s.65) 
Poikkileikkaus Ehto 

Täysin betonin ympäröimä I-profiili 
 
𝑐𝑧 ≥ max(40 mm, 𝑏/6) 

Osittain betonin ympäröimä I-profiili 

 

 

max(𝑏/𝑡𝑓) = 44휀 

Suorakaiteen muotoinen betonitäytteinen putkiprofiili  
 

max(ℎ/𝑡) = 52휀 

Pyöreä betonitäytteinen putkiprofiili 

 

 
max(𝑑/𝑡) = 90휀2 

휀 = √235/𝑓𝑦 
 
Taulukon 1 arvoista voidaan huomata, että liittorakenne mahdollistaa hoikemman te-
räsosan käytön kuin teräsrakenteiden mitoitusstandardi (SFS-EN 1993-1-1 2005) sallii 
paljaalle profiilille. Esimerkiksi osittain betonilla ympäröityjen I-profiilien kohdalla lom-
mahdusraja on 44휀. Kun tästä huomioidaan puolet, saadaan vertailukelpoinen arvo pal-
jaan I-profiilin poikkileikkausluokan 2 laipalle, jonka lommahdusraja on 10휀 (SFS-EN 
1993-1-1 2005, s.46). 
Lommahdusrajan ylittyessä lommahdus huomioidaan käyttämällä kestävyyden lasken-
nassa teräsosan tehollista pinta-alaa  𝐴𝑎,𝑒 (TRY/by58 2012 s.187). Eurokoodissa (SFS-
EN 1994-1-1 2005) ei kuitenkaan esitetä sääntöjä teräsosan tehollisen pinta-alan las-
kennalle, mutta esimerkiksi by58-ohjekirjassa (TRY/by58 2012, s.188-189) on esitetty 
putkiprofiilien tehollisen pinta-alan arviointia. Käytännön suunnittelussa teräsosa kuiten-
kin pyritään valitsemaan siten, ettei erillisiä lommahdustarkasteluja tarvitse tehdä. 
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2.5 Plastinen kestävyys 
Liittopoikkileikkauksen plastinen puristuskestävyys lasketaan eurokoodin (SFS-EN 
1994-1-1 2005, s.55) mukaan kaavalla 
 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑎𝑓𝑦𝑑 + 𝐴𝑠𝑓𝑠𝑑 + 𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑 (2.7) 

missä 𝐴𝑎 on teräsosan pinta-ala, 𝐴𝑠 betoniraudoituksen pinta-ala. ja 𝐴𝑐 betoniosan pinta-
ala. 
Teräsosakerroin δ kuvaa teräsosan kestävyyden osuutta koko poikkileikkauksen kestä-
vyydestä ja se lasketaan kaavalla 
 δ =

𝐴𝑎𝑓𝑦𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
 (2.8) 

Jotta poikkileikkausta voidaan pitää liittorakenteena, sen tulee täyttää eurokoodin (SFS-
EN 1994-1-1 2005, s.53) mukainen ehto 0,2 ≤ δ ≤ 0,9. Kun δ < 0,2 rakennetta on tar-
kasteltava teräsbetonirakenteena ja kun δ > 0,9 teräsrakenteena. (TRY/by58 2012, 
s.190-191) 

2.6 Taivutusjäykkyys 
Mitoituksessa tarvitaan poikkileikkauksen taivutusjäykkyyttä kimmoteorian mukaisen 
kriittisen kuorman 𝑁𝑐𝑟 laskentaan sekä toisen kertaluvun vaikutuksien arvioimiseen. En-
simmäisen tapauksen kanssa käytetään tehollista taivutusjäykkyyttä 
 (𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑎𝐼𝑎 + 𝐸𝑠𝐼𝑠 +𝐾𝑒𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓𝐼𝑐 (2.9) 

missä 𝐼𝑎 on teräsosan, 𝐼𝑠 raudoituksen ja 𝐼𝑐 halkeilemattoman betonin neliömomentti. 
Korjauskerroin 𝐾𝑒 = 0,6, ja sen avulla huomioidaan betonin halkeilu (Johnson 2012, 
s.118). Toisen kertaluvun laskennassa käytetään tehollisena taivutusjäykkyytenä 
 (𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓,𝐼𝐼 = 𝐾0(𝐸𝑎𝐼𝑎 + 𝐸𝑠𝐼𝑠 +𝐾𝑒,𝐼𝐼𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓𝐼𝑐) (2.10) 

missä kalibrointikerroin 𝐾0 = 0,9 ja korjauskerroin 𝐾𝑒,𝐼𝐼 = 0,5. (SFS-EN 1994-1-1 2005, 
s.57-58) 
Tehollisista taivutusjäykkyyksistä (𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓,𝐼𝐼 < (𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓, koska taivutusjäykkyys (𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓,𝐼𝐼 
on murtorajatilamitoituksen suunnitteluarvo. Koska kriittinen kuorma 𝑁𝑐𝑟 on kimmoteo-
rian mukainen, on myös taivutusjäykkyyden (𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 oltava. (Johnson 2012, s.120) 

2.7 Nurjahduskuorma 
Kimmoteorian mukainen kriittinen kuorma 𝑁𝑐𝑟 lasketaan kaavalla 
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 𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓

𝐿𝑐
2  (2.11) 

missä 𝐿𝑐 nurjahduspituus (Salmi & Pajunen 2010, s.277). Kuvassa 3 on esitetty yleisim-
mät nurjahdusmuodot ja niitä vastaavat nurjahduspituudet. Jatkuville sivusiirtymättömille 
pilareille, jotka eivät osallistu jäykistysjärjestelmään, voidaan käyttää nurjahduspituutena 
kerroskorkeutta eli 
 𝐿𝑐 = 1,0𝐿 (2.12) 

missä 𝐿 on pilarin pituus (TRY/by58 2012, s. 109). 

 Kuva 3. Yleisimmät nurjahdusmuodot ja niitä vastaavat nurjahduspituudet. (SFS-EN 1992-1-1 2015, s.65) 
2.8 Täysplastinen yhteisvaikutuskuvaaja 
Eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.55) mukaan normaalivoiman ja taivutusmomen-
tin muodostama yhteisvaikutuskuvaaja voidaan laskea olettamalla poikkileikkaukseen 
syntyvän jännityssuorakaiteet. Toisin sanoen käytetään jäykkäplastista materiaalimallia. 
Virhettä, mikä aiheutuu jännityssuorakaiteiden ulottamisesta neutraaliakseliin saakka, 
kompensoidaan mitoituksessa pienentämällä taivutuskestävyyden arvoa kertoimella 𝛼𝑀 
(Johnson 2012, p.116), mikä on esitetty kohdassa 3.4. Kuvassa 4 on esitetty yhtenäisellä 
viivalla täydellinen yhteisvaikutuskuvaaja ja murtoviivalla ACDB yksinkertaistettu. 
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 Kuva 4. M-N yhteisvaikutuskuvaaja. (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.56) 
2.8.1 Tarkka yhteisvaikutuskuvaaja 
Liittopoikkileikkauksen tarkka yhteisvaikutuskuvaaja voidaan muodostaa laskemalla jän-
nitysresultanttien N ja M suuruudet eri neutraaliakselin paikoissa. On kuitenkin huomioi-
tava, että betonille ei sallita vetojännityksiä. Yleisessä muodossa voidaan esittää 

 
{
  
 

  
 
𝑁 = ∑ ∫ 𝜎𝑖𝑑𝐴𝑖

𝐴𝑖𝑖=𝑎,𝑠,𝑐

𝑀 = ∑ ∫ 𝜎𝑖𝑦𝑑𝐴𝑖
𝐴𝑖𝑖=𝑎,𝑠,𝑐

 (2.13) 

missä 𝜎𝑎 on teräksen mitoituslujuus, 𝜎𝑠 raudoituksen mitoituslujuus ja 𝜎𝑐 betonin mitoi-
tuslujuus. (TRY/by58 2012, s.191) 
Tarkastellaan kuvan 5 mukaista poikkileikkausta. Poikkileikkausta rasittaa keskeisesti 
puristava normaalivoima N ja taivutusmomentti M. Neutraaliakseli jakaa poikkileikkauk-
sen kahteen osaan. Merkitään yläpuolen puristettua osaa alaindeksillä 1 ja alapuolen 
vedetty alaindeksillä 2. Kun momentti lasketaan poikkileikkauksen pintakeskiön suhteen, 
lauseke (2.13) voidaan kirjoittaa muodossa 

 
{
 
 

 
 𝑁 = ∑ [𝜎𝑖(𝐴𝑖,2 − 𝐴𝑖,1)]

𝑖=𝑎,𝑠,𝑐

𝑀 = ∑ [𝜎𝑖(𝐴𝑖,1𝑧𝑖,1 + 𝐴𝑖,2𝑧𝑖,2)]

𝑖=𝑎,𝑠,𝑐

 (2.14) 
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missä 𝐴𝑖,1 on puristetun osan pinta-ala, 𝐴𝑖,2 vedetyn osan pinta-ala, 𝑧𝑖,1 puristetun osan 
pintakeskiön etäisyys koko poikkileikkauksen pintakeskiöstä ja 𝑧𝑖,2 vedetyn osan pinta-
keskiön etäisyys koko poikkileikkauksen pintakeskiöstä. Toisen suunnan taivutusta las-
kettaessa etäisyyksiä merkitään 𝑦𝑖,1 ja 𝑦𝑖,2. 

 Kuva 5. Esimerkkipoikkileikkaus, jännitysjakauma ja osien pintakeskiöt. 
Momentti voitaisiin laskea minkä tahansa pisteen suhteen, mutta tässä tapauksessa on 
helpointa valita pisteeksi poikkileikkauksen pintakeskiö. Tällöin eri osien pintakeskiöiden 
etäisyyttä mitataan aina origoon, ja etäisyytenä voidaan suoraan käyttää osan pintakes-
kiön y- tai z-koordinaatin itseisarvoa. 
Edellä esitetyt metodit sopivat huonosti käsinlaskentaan, jonka vuoksi tarkka yhteisvai-
kutuskuvaaja on järkevintä muodostaa ohjelmoimalla. Monilla piirto-ohjelmilla saadaan 
suljetun käyrän pinta-ala ja pintakeskiö ratkaistua helposti, mitä voidaan käyttää lasken-
nassa apuna. Tällöin tarvitsee vain luoda ohjelma, joka käy poikkileikkauksen läpi ja las-
kee tarpeeksi tiheästi jännitysresultantit käyttäen piirto-ohjelmasta saatua dataa. 

2.8.2 Yksinkertaistettu yhteisvaikutuskuvaaja 
Yhteisvaikutuskuvaajaan (kuva 4) pisteet A-D voidaan määrittää helposti (TRY/by58 
2012, s.191). Näiden pisteiden kautta kulkevaa murtoviivaa kutsutaan yksinkertaistetuksi 
yhteisvaikutuskuvaajaksi. Pisteitä A-D vastaavat jännitysjakaumat on esitetty kuvassa 6. 
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 Kuva 6. Jännitysjakaumat yhteisvaikutuskuvaajan pisteissä A-D. (SFS-EN 1994-1-1 2005 s.56) 
Piste A (0, 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) kuvaa poikkileikkauksen suurinta puristuskestävyyttä. Plastinen puris-
tuskestävyys lasketaan kaavalla (2.7). 
Pisteessä B (𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 , 0) poikkileikkaukseen ei vaikuta ollenkaan normaalivoimaa, eli ky-
seessä on puhdas taivutus. Neutraaliakseli sijaitsee etäisyyden ℎ𝑛 päässä poikkileik-
kauksen keskiviivalta kuvan 6 mukaisesti. 
Pisteessä C (𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 , 𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑) normaalivoiman suuruus on sellainen, että poikkileikkaus 
saavuttaa saman taivutuskapasiteetin kuin puhtaassa taivutuksessa. Neutraaliakseli si-
jaitsee jälleen etäisyyden ℎ𝑛 päässä poikkileikkauksen keskiviivalta, mutta eri puolella 
kuin pisteessä B. 
Pisteessä D (𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑅𝑑 , 𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑/2) normaalivoima sijoittaa neutraaliakselin poikkileikkauk-
sen keskelle, jolloin saavutetaan suurin mahdollinen taivutuskestävyys. Suurin mahdol-
linen taivutuskestävyys lasketaan kaavalla 
 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑅𝑑 =𝑊𝑝𝑎𝑓𝑦𝑑 +𝑊𝑝𝑠𝑓𝑠𝑑 + 𝛼𝑐𝑐𝑊𝑝𝑐𝑓𝑐𝑑/2 (2.15) 

missä 𝑊𝑝𝑎, 𝑊𝑝𝑠 ja 𝑊𝑝𝑐 ovat teräsosan, raudoituksen ja betoniosan plastiset taivutusvas-
tukset. 
Tarkastellaan kuvan 7 mukaista kaksoissymmetristä liittopoikkileikkausta, joka on jaettu 
osiin (1), (2) ja (3). Rakenneteräksen ja raudoituksen muodostamaa vinoviivattua osaa 
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merkitään tunnuksella 𝑎. Rasteroimaton osa on betonia, jota merkitään tunnuksella 𝑐. 
Merkitään vielä voiman resultanttia symbolilla 𝑅𝑖𝑗, missä 𝑖 on materiaalin tunnus ja 𝑗 osan 
tunnus. 

 Kuva 7. Kaksoissymmetrinen liittopoikkileikkaus. (Johnson 2012, s.244) 
Tarkastellaan ensin tilannetta, kun neutraaliakseli on viivalla B-B eli ollaan yhteisvaiku-
tuskuvaajan pisteessä B. Puhtaassa taivutuksessa 𝑁 = 0, joten voidaan kirjoittaa 
 𝑅𝑎1 + 𝑅𝑐1 = 𝑅𝑎2 + 𝑅𝑎3. (2.16) 

Symmetriasta seuraa, että 
 𝑅𝑎1 = 𝑅𝑎3. (2.17) 

Sijoitetaan kaava (2.17) ja yhtälöön (2.16), niin saadaan 
 𝑅𝑐1 = 𝑅𝑎2. (2.18) 

 Pisteessä C neutraaliakseli on viivalla C-C. Tällöin voidaan kirjoittaa 
 𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 = 𝑅𝑎1 + 𝑅𝑎2 + 𝑅𝑐1 + 𝑅𝑐2 − 𝑅𝑎3. (2.19) 

Sijoitetaan kaavat (2.17) ja (2.18) kaavaan (2.19), niin saadaan 
 𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 = 2𝑅𝑐1 + 𝑅𝑐2. (2.20) 

Symmetrian vuoksi osat (1) ja (3) ovat yhtä suuret, joten 
 𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 = 𝑅𝑐 = 𝛼𝑐𝑐𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑 . (2.21) 

Huomataan, että 𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 on koko betoniosan puristuskestävyys. Neutraaliakselin ollessa 
poikkileikkauksen keskiviivalla (viiva D-D) ollaan yhteisvaikutuskuvaajan pisteessä D. 
Symmetrian vuoksi normaalivoima tässä pisteessä on 𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑/2. Pisteessä B ja C taivu-
tuskestävyys on 
 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑅𝑑 −𝑀𝑛,𝑅𝑑 (2.22) 

missä 𝑀𝑛,𝑅𝑑 on normaalivoiman vaikutuksesta taivutuskestävyyteen aiheutuva lisäys, 
joka lasketaan kaavalla 
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 𝑀𝑛,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑎𝑛𝑓𝑦𝑑 +𝑊𝑝𝑠𝑛𝑓𝑠𝑑 + 𝛼𝑐𝑐𝑊𝑝𝑐𝑛𝑓𝑐𝑑/2 (2.23) 
missä 𝑊𝑝𝑎𝑛, 𝑊𝑝𝑠𝑛 ja 𝑊𝑝𝑐𝑛 ovat osaa (2) koskevat teräksen, raudoituksen ja betonin plas-
tiset taivutusvastukset. 
Neutraaliakselin etäisyyden ℎ𝑛 ja plastisten taivutusvastusten laskentakaavat riippuvat 
taivutuksen vaikutussuunnasta, poikkileikkauksen tyypistä ja poikkileikkauksen ominai-
suuksista. Liitteessä A on esitetty laskentakaavat eräille poikkileikkauksille. 
Johnsonin (2019) mukaan yksinkertaistettu yhteisvaikutuskuvaaja ACDB voi olla liian 
konservatiivinen ja eurokoodin esistandardin (SFS-ENV 1994-1-1 1995) aikainen yhteis-
vaikutuskuvaaja onkin sisältänyt kuvan 8 mukaisen lisäpisteen E. 

 Kuva 8. Yhteisvaikutuskuvaaja lisäpisteen E kanssa. (SFS-ENV 1994-1-1 1995, s.75) 
Lisäpiste E etsitään laskemalla asettamalla neutraaliakseli viivan C-C ja poikkileikkauk-
sen reunan väliin (osa (3), kuva 7) ja laskemalla jännitysresultantit (SFS-ENV 1994-1-1 
1995, s.155). Esistandardin (SFS-ENV 1994-1-1 1995, s.75) mukaan lisäpistettä ei tar-
vitse huomioida I-profiilien kohdalla, kun taivutus tapahtuu vahvemmassa suunnassa. 
Liitteessä A on esitetty eräiden poikkileikkausten pisteen E kestävyyksien laskenta. 

2.8.3 Esimerkki 1: Liittopoikkileikkauksen M-N yhteisvaikutus-kuvaaja 
Määritetään kuvan 9 betonilla ympäröidyn I-profiilin tarkka ja yksinkertaistettu yhteisvai-
kutuskuvaaja taivutuksen molemmissa suunnissa sekä normaalivoimaa 𝑁𝐸𝑑 = 8000 kN 
vastaava taivutuskestävyys 𝑀𝑝𝑙,𝑁,𝑅𝑑. Tarkka kuvaaja muodostetaan kaavan (2.13) avulla 
laskemalla jännitysresultantit 10mm välein täysin vedetystä poikkileikkauksesta täysin 
puristettuun. Tarkan kuvaajan tulokset on esitetty liitteessä B. Yksinkertaistettu kuvaaja 



15  

 

muodostetaan käsinlaskennalla kappaleessa 2.8.2 esitetyllä tavalla. Käsinlaskenta on 
esitetty liitteessä C. 

 Kuva 9. Esimerkkipoikkileikkauksen geometria ja materiaalit. 
Kuvassa 10 on esitetty yhteisvaikutuskuvaaja, kun taivutus vaikuttaa y-y akselin ympäri. 
Kuvasta nähdään, että ACDB-yksinkertaistus on lähellä todellista kuvaajaa, joten voi-
daan todeta, että pisteen E etsiminen ei parantaisi yksinkertaistusta juurikaan. Näin ollen 
voidaan todentaa aikaisemmin esitetty ohje, ettei pistettä E tarvitse etsiä, kun taivutus 
tapahtuu I-profiilin vahvemmassa suunnassa. 

 Kuva 10. Täysplastinen yhteisvaikutuskuvaaja y-y akselin ympäri. 
Kuvassa 11 on esitetty yhteisvaikutuskuvaajan tarkka sekä yksinkertaistettu muoto, lisä-
pisteen E kanssa ja ilman, kun taivutus tapahtuu z-z akselin ympäri. Nyt huomataan, että 
yksinkertaistettu kuvaaja ilman pistettä E on melko konservatiivinen, varsinkin suurem-
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milla normaalivoiman arvoilla. Taivutuksen tapahtuessa I-profiilin heikommassa suun-
nassa on järkevää suunnittelua käyttää AECDB-yksinkertaistusta, jos ei pysty muodos-
tamaan tarkkaa yhteisvaikutuskuvaajaa.  

 Kuva 11. Täysplastinen yhteisvaikutuskuvaaja z-z akselin ympäri. 
Taulukkoon 2 on koottu normaalivoimaa 𝑁𝐸𝑑 = 8000 kN vastaavat taivutuskestävyydet 
eri yhteisvaikutuskuvaajilla. Taivutuksen tapahtuessa y-y akselin ympäri, ACBD-yksin-
kertaistuksella saadaan 7,8 % pienempi kestävyys kuin tarkalla kuvaajalla. Toisessa 
suunnassa kestävyys ACBD-yksinkertaistuksella on jopa 24,3 % pienempi kuin tarkalla 
kuvaajalla. Lisäpisteen E kanssa ero on enää 5,3 %. 

Taulukko 2. Normaalivoimaa NEd vastaavat taivutuskestävyydet Mpl,N,Rd. 

Yhteisvaikutuskuvaaja Mpl,N,Rd [kNm] 
y-y akselin ympäri z-z akselin ympäri 

Tarkka 702 675 
AECDB-yksinkertaistus - 639 
ACDB-yksinkertaistus 647 511 
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3. MITOITUS MURTORAJATILASSA 
3.1 Ehdot ja rajoitukset 
Eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.55) kohdan 6.7.3 mukaista yksinkertaistettua 
suunnittelumenetelmää rajoitetaan monin ehdoin. Poikkileikkauksen täytyy olla kaksois-
symmetrinen ja muuttumaton koko pituudeltaan, teräsosan ollessa valssattu, kylmämuo-
vattu tai hitsattu. Yksinkertaistettu menetelmä ei ole käyttökelpoinen, jos teräsosa koos-
tuu kahdesta tai useammasta toisiinsa yhdistämättömästä profiilista. Kuvan 1f mukaisen 
poikkileikkauksen tapauksessa yhtenäinen teräsprofiili koostuu putkiprofiilista ja betonin 
ympäröimä teräsprofiili toimii betonin raudoituksena (TRY/by58, s.186). Muunnetun hoik-
kuuden 𝜆 tulee täyttää ehto 
 𝜆 ≤ 2,0 (3.1) 

ja se lasketaan kaavalla 
 𝜆 = √

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘

𝑁𝑐𝑟
 (3.2) 

missä 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘 on plastisen puristuskestävyyden ominaisarvo laskettuna kaavan (2.7) mu-
kaisesti käyttäen materiaalien lujuuksien ominaisarvoja. Kestävyyttä laskettaessa rau-
doitussuhteen 𝜌𝑠 = 𝐴𝑠/𝐴𝑐 tulee olla ehdon (3.3) mukainen.  
 {

0,3 % ≤  𝜌𝑠 ≤ 6 % betonin ympäröimät teräsprofiilit

𝜌𝑠 ≤ 6 % putkiprofiilit
 (3.3) 

Suorakaidepoikkileikkausten korkeuden suhde leveyteen rajataan välille 0,2 ja 5,0 sekä 
täysin betonin ympäröimissä teräsprofiileissa laskelmissa käytettävän betonipeitteen on 
oltava ehdon (3.4) mukainen. Mitat 𝑐𝑧 ja 𝑐𝑦 on esitetty kuvassa 2. 
 {

𝑐𝑧 ≤ 0,3ℎ

𝑐𝑦 ≤ 0,4𝑏
 (3.4) 

3.2 Alkukäyryys 
Teräsrakenteelle aiheutuu valmistuksesta jäännösjännityksiä, jotka täytyy huomioida 
suunnittelussa. Nämä rakenteelliset ja geometriset epätarkkuudet huomioidaan suunnit-
telussa käyttämällä pilarille alkukäyryyttä 𝑒0 (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.58). Alkukäyryys 
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on suurimmillaan jännevälin keskellä ja sen aiheuttama taivutusmomentti lasketaan kaa-
valla 
 𝑀0,𝐸𝑑 = 𝑁𝐸𝑑𝑒0. (3.5) 

Eurokoodin (SFS-EN 1993-1-1 2005, s.58) mukaan alkukäyryys voidaan korvata ekvi-
valentilla vaakavoimalla kuvan 12 mukaisesti. Alkukäyryyden arvo eri poikkileikkaustyy-
peille on esitetty taulukossa 3. 

 Kuva 12. Alkukäyryyden korvaaminen ekvivalentilla vaakavoimalla. (SFS-EN 1993-1-1 2005, s.36) 
3.3 Nurjahduskestävyys 
Liittopilarin nurjahduskestävyys varmistetaan eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.58) 
mukaan ehdolla 
 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
≤ 1,0  (3.6) 

missä 𝜒 on SFS-EN 1993-1-1 (2005) mukainen nurjahduksen pienennystekijä. Liittopila-
reiden mitoituksessa käytetään siis samoja nurjahduskäyriä kuin teräsrakenteiden 
kanssa. Liittopilaripoikkileikkausten nurjahduskäyrät eri nurjahdusakseleilla on esitetty 
taulukossa 3. Nurjahdus ei pienennä poikkileikkauksen kestävyyttä, kun muunnettu hoik-
kuus 𝜆 on enintään 0,2. Nurjahduksen pienennystekijä lasketaan kaavalla 
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 𝜒 =

{
 
 

 
 1,0 𝜆 ≤ 0,2

1

Φ + √Φ2 − 𝜆
2

≤ 1,0 𝜆 > 0,2 (3.7) 

missä 
 Φ = 0,5 [1 + 𝛼(𝜆 − 0,2) + 𝜆

2
] (3.8) 

missä edelleen 𝛼 on nurjahduskäyrästä riippuva epätarkkuustekijä, joka saadaan taulu-
kosta 3. Mainittakoon, että Saksan kansallisen liitteen (DIN EN 1994-1-1/NA 2010, p.8) 
mukaan betonitäytteisille hitsatulle kotelopoikkileikkaukselle voidaan käyttää nurjahdus-
käyrää b. 
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Taulukko 3. Liittopilareiden nurjahduskäyrät ja epätarkkuudet. (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.60) 
Poikkileikkaus Nurjahdus-akseli Nurjadus-käyrä Epätarkkuus-

tekijä α Alku-käyryys e0 

Täysin tai osittain betonin ym-päröimä I-profiili  

 

y-y b 0,34 L/200 

z-z c 0,49 L/150 

Pyöreä tai suorakaiteen muo-toinen betonitäytteinen putkiprofiili  

 

ρs ≤ 3 % y-y ja z-z a 0,21 L/300 

ρs > 3 % 
ρs ≤ 6 % 

y-y ja z-z b 0,34 L/200 

Pyöreä betonitäytteinen putki-profiili, jonka sisällä on lisäksi I-profiili  

 

y-y ja z-z b 0,34 L/200 

Betonin osittain ympäröimä poikkileikkaus, jossa on ristik-käiset I-profiilit  

 

y-y ja z-z b 0,34 L/200 
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3.4 Puristus ja yhden akselin taivutus 
Normaalivoiman 𝑁𝐸𝑑 pienentävä vaikutus taivutuskestävyyteen 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 huomioidaan ku-
van 13 mukaisesti. Nimellinen taivutuskestävyys 𝑀𝑝𝑙,𝑁,𝑅𝑑 määritetään yhteisvaikutusku-
vaajan pisteestä, missä 𝑁 = 𝑁𝐸𝑑, jonka jälkeen voidaan määrittää kerroin 𝜇𝑑 kaavalla 
 𝜇𝑑 =

𝑀𝑝𝑙,𝑁,𝑅𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
. (3.9) 

 Kuva 13. Nimellisen taivutuskestävyyden määritys. (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.55) 
Eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.59) mukaan poikkileikkauksen tulee sen jokai-
sessa kohdassa täyttää ehto 
 𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑁,𝑅𝑑
=

𝑀𝐸𝑑
𝜇𝑑𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑

≤ 𝛼𝑀 (3.10) 
missä 𝑀𝐸𝑑  on mitoitusmomentti ja 𝛼𝑀 kerroin, joka riippuu teräslajista kaavan (3.11) mu-
kaisesti. 
 𝛼𝑀 = {

0,9 teräslajeille S235…S355

0,8 teräslajeille S420…S460
 (3.11) 

Lopullinen taivutuskestävyys voidaan laskea kaavalla 
 𝑀𝑅𝑑 = 𝛼𝑀𝜇𝑑𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 (3.12) 

ja mitoitusehto (3.10) voidaan esittää muodossa 
 𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑
≤ 1,0. (3.13) 

Tietyillä normaalivoiman arvoilla nimellinen taivutuskestävyys 𝑀𝑝𝑙,𝑁,𝑅𝑑 voi olla suurempi 
kuin taivutuskestävyys 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 eli 𝜇𝑑 > 1. Tämä voidaan sallia vain, jos taivutusmomentti 
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𝑀𝐸𝑑  riippuu suoranaisesti normaalivoiman 𝑁𝐸𝑑 vaikutuksesta. Tällainen tilanne on esi-
merkiksi, kun momentti aiheutuu normaalivoiman epäkeskisyydestä. (SFS-EN 1994-1-1 
2005, s.61) 
Eurokoodi (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.53) kuitenkin sallii yhteisvaikutuskuvaajan alueen, 
missä 𝜇𝑑 > 1 myös toisistaan riippumattomien normaalivoiman ja taivutusmomentin ta-
pauksessa, jos 
 𝛾𝐹𝑁𝐸𝑘 < 𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑/2 (3.14) 

missä 𝛾𝐹 on normaalivoiman osavarmuusluku. Taivutuskestävyyden arvo saadaan täl-
löin yhteisvaikutuskuvaajan pisteestä, missä normaalivoiman arvo on 0,8𝛾𝐹𝑁𝐸𝑘. Taivu-
tuskestävyyden pienennys on tällä menetelmällä kuitenkin yleensä melko pientä ja käy-
tännön suunnittelun kannalta onkin järkevää käyttää aluetta 𝜇𝑑 > 1 vain, jos momentti 
aiheutuu suoraan normaalivoimasta. (Johnson 2012, s.114) 

3.5 Puristus ja vino taivutus 
Vinolla taivutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkileikkausta rasittaa taivutusmo-
mentit sen molemmissa pääsuunnissa samanaikaisesti. Tällöin poikkileikkauksen kuor-
mitustaso kulkee sen pintakeskiön kautta, mutta on vinossa y- ja z-akseleihin nähden. 
Eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.61) mukaan kestävyys tarkistetaan ensin molem-
missa pääsuunnissa (y ja z) erikseen kaavalla 
 

{
 
 

 
 

𝑀𝑦.𝐸𝑑

𝜇𝑑𝑦𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑
≤ 𝛼𝑀

𝑀𝑧.𝐸𝑑
𝜇𝑑𝑧𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑

≤ 𝛼𝑀

 (3.15) 

missä 𝜇𝑑𝑦 ja 𝜇𝑑𝑧 määritetään kohdan 3.4 mukaisesti. 
Vinon taivutuksen yhteisvaikutusehto on yksinkertaistettu lineaariseksi, mikä tekee sen 
tarkistamisesta helppoa verrattuna tarkkaan yhteisvaikutuspintaan. Vinon taivutuksen 
yhteisvaikutuskestävyys todetaan kaavalla 
 𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜇𝑑𝑦𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑
+

𝑀𝑧,𝐸𝑑
𝜇𝑑𝑧𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑

≤ 1,0. (3.16) 
Kaavasta (3.16) voidaan huomata, ettei vinoa taivutusta tarkasteltaessa tarvitse huomi-
oida 𝛼𝑀 kerrointa toisin kuin yhden suunnan taivutuksessa. Tämän voidaan olettaa joh-
tuvan siitä, ettei kompensoinnille ole tarvetta, kun yhteisvaikutuspinta on yksinkertais-
tettu lineaariseksi. 
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Vinon taivutuksen yhteydessä alkukäyryys 𝑒0 huomioidaan vain oletetussa murtumis-
suunnassa. Kun ei ole selvää kummassa suunnassa murtuminen voi tapahtua, tutkitaan 
molemmat suunnat erikseen. (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.61) 

3.6 Poikittaisten leikkausvoimien vaikutus 
Poikittaisten leikkausvoimien vaikutus yhteisvaikutuskuvaajaan huomioidaan käyttä-
mällä teräkselle pienennettyä lujuutta (1 − 𝜌)𝑓𝑦𝑑 leikkausjännitysten jakautumisalueella. 
Kerroin 𝜌 lasketaan kaavalla 

 𝜌 =

{
 
 

 
 
0 𝑉𝑎,𝐸𝑑 ≤ 0,5𝑉𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑

(
2𝑉𝑎,𝐸𝑑
𝑉𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑

− 1)

2

𝑉𝑎,𝐸𝑑 > 0,5𝑉𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑

 (3.17) 

missä 𝑉𝑎,𝐸𝑑 on teräsosaan vaikuttava leikkausvoima ja 𝑉𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 teräsosan plastinen leik-
kauskestävyys. Leikkausvoima ei siis vaikuta yhteisvaikutuskuvaajaan, kun teräsosaan 
vaikuttava leikkausvoima on enintään puolet teräsosan leikkauskestävyydestä. Teräs- ja 
betoniosan on täytettävät ehdot 
 𝑉𝑎,𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 (3.18) 
 𝑉𝑐,𝐸𝑑 ≤ min(𝑉𝑅𝑑,𝑠 , 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥) (3.19) 

missä 𝑉𝑐,𝐸𝑑  on raudoitettuun betoniosaan vaikuttava leikkausvoima. Kestävyydet 𝑉𝑅𝑑,𝑠 
ja  𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 lasketaan standardin SFS-EN 1992-1-1 (2015) kohdan 6.2.3 mukaan. Leik-
kausvoima 𝑉𝐸𝑑 voidaan jakaa eri osille kaavoilla 
 𝑉𝑎,𝐸𝑑 = 𝑉𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
 (3.20) 

 𝑉𝑐,𝐸𝑑 = 𝑉𝐸𝑑 − 𝑉𝑎,𝐸𝑑  (3.21) 
missä 𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 on teräsosan plastinen taivutuskestävyys (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.55-
56). 
Teräsosan plastinen leikkauskestävyys lasketaan SFS-EN 1993-1-1 (2005, s.54) mu-
kaan kaavalla 
 𝑉𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 =

𝐴𝑣(𝑓𝑦/√3)

𝛾𝑎
 (3.22) 

missä 𝐴𝑣 on leikkauspinta-ala. Tarvittavien teräsosien leikkauspinta-alat eri kuormitus-
suunnissa on koottu taulukkoon 4. 
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Taulukko 4. Teräsosien leikkauspinta-alat Av. (SFS-EN 1993-1-1 2005, s.54-55) 
Teräsosa Kuormitus-suunta Leikkauspinta-ala Av 

Valssattu I-profiili 
vahvemmassa suunnassa 𝐴𝑎 − 2𝑏𝑡𝑓 + (𝑡𝑤 + 2𝑟)𝑡𝑓 ≥ 𝜂ℎ𝑤𝑡𝑤 

heikommassa suunnassa 𝐴𝑎 − ℎ𝑤𝑡𝑤 

Hitsattu I-profiili 
vahvemmassa suunnassa 𝜂ℎ𝑤𝑡𝑤 

heikommassa suunnassa 𝐴𝑎 − ℎ𝑤𝑡𝑤 

Suorakaiteen muotoiset putkiprofiilit 
korkeuden suunnassa 

𝐴𝑎ℎ

𝑏 + ℎ
 

 
leveyden suunnassa 

𝐴𝑎𝑏

𝑏 + ℎ
 

 
Pyöreät putkiprofiilit mikä tahansa 2𝐴𝑎

𝜋
 

 
𝜂 = 1,2, kun 𝑓𝑦 ≤ 460 MPa ja lämpötila on alle 400 ℃ 

ℎ𝑤 on laippojen vapaa väli 
 
Jäykistysjärjestelmän ulkopuolisilla, sivusiirtymättömillä pilareilla, leikkausvoimat eivät 
pääse kasvamaan kovin suuriksi. Tästä syystä käytännön suunnittelussa teräsosa kan-
nattaa valita siten, että kaavan (3.17) mukainen kerroin 𝜌 = 0, jolloin leikkausvoima ei 
vaikuta yhteisvaikutuskuvaajaan. Eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.56) mukaan 
voidaan myös olettaa leikkausvoiman vaikuttavan pelkästään teräsosaan, jolloin 𝑉𝑎,𝐸𝑑 =
𝑉𝐸𝑑. 

3.7 Toinen kertaluku 
Kun hoikkaa puristettua sauvaa samalla myös taivutetaan, on käytettävä niin sanottua 
toisen kertaluvun teoriaa. Se huomioi taipuman vaikutuksen puristusvoimasta syntyvään 
taivutusmomenttiin. (Salmi & Kuula 2012, s.408) 
Keskeisesti puristettu sauva voidaan mitoittaa vain nurjahdukselle, koska nurjahdus-
käyrät sisältävät alkukäyryyden ja toisen kertaluvun vaikutukset (SFS-EN 1994-1-1 
2005, s.24). Yleensä pilaria kuormittaa kuitenkin myös sen päissä vaikuttavat momentit 
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kuvan 14 mukaisesti, jolloin voimasuureet on laskettava joko tarkasti tai eurokoodin 
(SFS-EN 1994-1-1 2005, s.57-59) mukaisella yksinkertaistetulla menetelmällä. 

 Kuva 14. Molemmista päistä nivelöidyn sauvan rakennemalli. (TRY/by58 2012, s. 205) 
Jäykistysjärjestelmän ulkopuolisille pilareille toisen kertaluvun vaikutuksia ei tarvitse 
huomioida, kun 
 𝛼𝑐𝑟 ≥ 10 (3.23) 

missä 
 𝛼𝑐𝑟 =

𝑁𝑐𝑟
𝑁𝐸𝑑

 (3.24) 
missä edelleen 𝑁𝑐𝑟 lasketaan kaavalla (2.11) käyttäen taivutusjäykkyytenä arvoa 
(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓,𝐼𝐼 . (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.23 ja 58) 

3.7.1 Tarkka menetelmä 
Tässä puhutaan tarkasta menetelmästä, vaikka periaatteessa toisen kertaluvun teoria ei 
kuitenkaan käytä tarkkaa kaarevuuden lauseketta, vaan korvaa sen linearisoidulla lau-
sekkeella 𝑣′′(𝑥) (Salmi & Kuula 2012, s.408).  Kaarevuus on siis suoraan verrannollinen 
kimmoviivan toiseen derivaattaan ja käyristyneen sauvan pituus pysyy samana kuin sau-
van jännemitta. 
Tarkastellaan kuvan 14 rakennemallia erikseen päiden momenttien ja alkukäyryyden 
osalta. Kuvan 15 päiden momenttien muodostamassa rakennemallissa on esitetty myös 
sen sauva-alkion vapaakappalekuva. 
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 Kuva 15. Päiden momenttien rakennemalli sekä sauva-alkion vapaakappalekuva. 
Sauvan taivutusmomentti on 
 𝑀(𝑥) = 𝑁𝑣(𝑥) +𝑀1 + 𝑉𝑥, (3.25) 

jonka toisesta derivaatasta 
 𝑀′′(𝑥) = 𝑁𝑣′′(𝑥) (3.26) 

voidaan ratkaista 
 𝑣′′(𝑥) =

𝑀′′(𝑥)

𝑁
. (3.27) 

Sijoittamalla tulos kimmoviivan lineaarisoituun differentiaaliyhtälöön 
 𝐸𝐼𝑣′′(𝑥) = −𝑀(𝑥), (3.28) 

ja merkitsemällä 
 𝑘 = √𝑁/𝐸𝐼, (3.29) 

johdetaan differentiaaliyhtälö 
 𝑀′′(𝑥) + 𝑘2𝑀(𝑥) = 0. (3.30) 

Differentiaaliyhtälön yleinen ratkaisu on 
 𝑀(𝑥) = 𝐴 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥 + 𝐵 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑥. (3.31) 

Reunaehdoilla 
 {

𝑀(0) = 𝑀1

𝑀(𝐿) = 𝑀2

, (3.32) 
saadaan 

 {
𝐴 =

𝑀2 −𝑀1 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝐿

𝑠𝑖𝑛 𝑘𝐿

𝐵 = 𝑀1

. (3.33) 
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Taivutusmomentiksi saadaan 
 𝑀(𝑥) = −(𝑀1 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝐿 −𝑀2)

𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥

𝑠𝑖𝑛 𝑘𝐿
+ 𝑀1 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑥. (3.34) 

(Tuomala, s.111) 
Alkukäyryys esitetään tasaisena kuormana kuvan 12 mukaisesti. Kuvan 16 tasaisen-
kuorman muodostamassa rakennemallissa on esitetty myös sen sauva-alkion vapaa-
kappalekuva. 

 Kuva 16. Tasaisen kuorman rakennemalli ja sauva-alkion vapaakappalekuva. 
Sauvan taivutusmomentti on 
 𝑀(𝑥) = 𝑁𝑣(𝑥) +

𝑞𝐿

2
𝑥 − 𝑞𝑥

𝑥

2
. (3.35) 

Sijoittamalla taivutusmomentti kimmoviivan lineaarisoituun differentiaaliyhtälöön 
 𝐸𝐼𝑣′′(𝑥) = −𝑀(𝑥), (3.36) 

saadaan 
 𝐸𝐼𝑣′′(𝑥) + 𝑁𝑣(𝑥) = −

𝑞𝐿

2
𝑥 +

𝑞𝑥2

2
. (3.37) 

Haetaan yhtälön yksityisratkaisua muodossa 
 𝑣𝑝 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥

2 , (3.38) 
jonka sijoittaminen differentiaaliyhtälöön tuottaa tuloksen 
 𝐸𝐼 2𝑐 + 𝑁𝑎 + 𝑁𝑏𝑥 + 𝑁𝑐𝑥2 = −

𝑞𝐿

2
𝑥 +

𝑞

2
𝑥2 . (3.39) 

Vertaamalla saman korkuisia potensseja saadaan 
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{
  
 

  
 𝑎 = −

𝑞

𝑘2𝑁

𝑏 = −
𝑞𝐿

2𝑁

𝑐 =
𝑞

2𝑁

. (3.40) 

Differentiaaliyhtälön yleinen ratkaisu on 
 𝑣(𝑥) = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑥 + 𝐵 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥 + 𝑣𝑝, (3.41) 

johon yksityisratkaisu sijoittamalla, ja merkitsemällä jälleen 
 𝑘 = √𝑁/𝐸𝐼, (3.42) 

saadaan 
 𝑣(𝑥) = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑥 + 𝐵 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥 +

𝑞𝐿2

𝑁
[−

1

(𝑘𝐿)2
−
1

2

𝑥

𝐿
+
1

2
(
𝑥

𝐿
)
2

]. (3.43) 
Reunaehdoilla 
 {

𝑣(0) = 0

𝑣(𝐿𝑒) = 0
, (3.44) 

saadaan 

 
{
 
 

 
 𝐴 =

𝑞

𝑘2𝑁

𝐵 =
𝑞

𝑘2𝑁 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝐿)
[1 − 𝑐𝑜𝑠(𝑘𝐿)]

. (3.45) 

Taipumaviivan lausekkeeksi saadaan 
 𝑣(𝑥) =

𝑞𝐿2

𝑁
[
𝑠𝑖𝑛 𝑘(𝐿 − 𝑥) + 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥

(𝑘𝐿)2 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝐿
−

1

(𝑘𝐿)2
−
1

2

𝑥

𝐿
+
1

2
(
𝑥

𝐿
)
2

]. (3.46) 
Taivutusmomentti on siis 
 𝑀(𝑥) = 𝑁𝑣(𝑥) +

𝑞𝐿

2
𝑥 − 𝑞𝑥

𝑥

2
. (3.47) 

(Tuomala, s. 108-109) 
Kun kaavoihin (3.34) ja (3.46) ja (3.47) sijoitetaan voimasuureiden mitoitusarvot 𝑁𝐸𝑑, 
𝑀1,𝐸𝑑 ja 𝑀2,𝐸𝑑 sekä toisen kertaluvun laskennassa käytettävä tehollinen taivutusjäykkyys 
(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓,𝐼𝐼  voidaan toisen kertaluvun momentit kirjoittaa muodossa 
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 𝑀𝑟,𝐸𝑑(𝑥) = −(𝑀1,𝐸𝑑 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝐿 − 𝑀2,𝐸𝑑)
𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥

𝑠𝑖𝑛 𝑘𝐿
+𝑀1,𝐸𝑑 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑥 (3.48) 

 
𝑀0,𝐸𝑑(𝑥) = 𝑁𝐸𝑑𝑣0(𝑥) +

𝑞𝐿

2
𝑥 − 𝑞𝑥

𝑥

2
 (3.49) 

missä  
𝑀𝑟,𝐸𝑑(𝑥) on toisen kertaluvun momentti päiden momenteista 
𝑀0,𝐸𝑑(𝑥) on toisen kertaluvun momentti alkukäyryydestä 

 

𝑣0(𝑥) =
𝑞𝐿2

𝑁𝐸𝑑
[
𝑠𝑖𝑛 𝑘(𝐿 − 𝑥) + 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥

(𝑘𝐿)2 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝐿
−

1

(𝑘𝐿)2
−
1

2

𝑥

𝐿
+
1

2
(
𝑥

𝐿
)
2

] 

𝑞 =
8𝑁𝐸𝑑𝑒0
𝐿2

 

𝑘 = √
𝑁𝐸𝑑

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓,𝐼𝐼
. 

 

3.7.2 Yksinkertaistettu menetelmä 
Eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005, s.57-59) mukaisessa yksinkertaistetussa menetel-
mässä pilarin päiden momenttipinta muutetaan ekvivalentiksi vakiomomentiksi kuvan 17 
mukaisesti ekvivalentin momentin kertoimella 
 𝛽𝑚 = 0,66 + 0,44

𝑀1,𝐸𝑑
𝑀2,𝐸𝑑

≥ 0,44, kun |𝑀2,𝐸𝑑| ≥ |𝑀1,𝐸𝑑|. (3.50) 
Kun tämä momentti lasketaan yhteen alkukäyryyden aiheuttamaan maksimimomenttiin, 
saadaan ensimmäisen kertaluvun mitoitusmomentti 
 𝑀𝐸𝑑,𝐼 = 𝛽𝑚𝑀2.𝐸𝑑 +𝑁𝐸𝑑𝑒0. (3.51) 

Toisen kertaluvun vaikutukset huomioidaan kertoimella 
 𝑘𝑚 =

1

1 −
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟

 (3.52) 
missä 𝑁𝑐𝑟 lasketaan kaavalla (2.11) käyttäen taivutusjäykkyytenä arvoa (𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓,𝐼𝐼 . Toisen 
kertaluvun mitoitusmomentti lasketaan kaavalla 
 𝑀𝐸𝑑,𝐼𝐼 = 𝑘𝑚𝑀𝐸𝑑,𝐼 . (3.53) 
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 Kuva 17. Ekvivalentit mitoitusmomentit. (TRY/by58 2012, s. 205) 
Lopullinen mitoitusmomentti 𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 on joko jännevälin keskellä oleva toisen kertaluvun 
momentti tai suurempi pilarin päiden ensimmäisen kertaluvun momenteista. Kaavalla 
esitettynä 
 𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 = max(𝑀𝐸𝑑,𝐼𝐼 , 𝑀2,𝐸𝑑). (3.54) 

(TRY/by58 2012, s. 203-205) 

3.7.3 Esimerkki 2: Toisen kertaluvun vaikutusten määrittäminen 
Tarkastellaan samaa poikkileikkausta kuin kappaleessa 2.8.3 ja lasketaan toisen kerta-
luvun vaikutukset molemmissa suunnissa tarkalla ja yksinkertaistetulla menetelmällä. Pi-
larin rakennemalli on kuvan 14 mukainen ja lähtöarvot ovat taulukon 5 mukaiset. Käsin-
laskenta on esitetty liitteessä C. 

Taulukko 5. Esimerkin lähtöarvot. 
L [m] NEd [kN] NG,Ed [kN] My,Ed,1 [kNm] My,Ed,2 [kNm] Mz,Ed,1 [kNm] Mz,Ed,2 [kNm] φt (EI)eff,y,II [MNm2] (EI)eff,z,II [MNm2] 
5,0 8000 4800 0 250 0 50 2,10 102 78 

 
Taivutus tapahtuu y-y akselin ympäri 
Kuvassa 18 on esitetty ensimmäisen ja toisen kertaluvun momenttipinnat tarkalla mene-
telmällä, kun taivutus tapahtuu y-y akselin ympäri. Kuvasta nähdään, miten momentti-
pinta muuttuu eri kuormitustapauksilla puristusvoiman vaikutuksesta. 
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 Kuva 18. Ensimmäisen ja toisen kertaluvun momenttipinnat y-y akselin ympäri tar-kalla menetelmällä. 
Taulukossa 6 on esitetty ensimmäisen ja toisen kertaluvun mitoitusmomentit molemmilla 
menetelmillä laskettuina sekä niiden ero prosentteina, kun taivutus tapahtuu y-y akselin 
ympäri. Yksinkertaistetulla menetelmällä saadaan noin 6 % suurempi tulos verrattuna 
tarkkaan menetelmään, niin ensimmäisen kuin toisen kertaluvun laskennassa. Taulu-
kossa on esitetty myös, kuinka paljon toisen kertaluvun momentti kasvaa prosentteina 
suhteessa ensimmäisen kertalukuun. Molemmilla menetelmillä momentit kasvavat noin 
neljänneksen. 
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Taulukko 6. Tarkan ja yksinkertaistetun menetelmän vertailu y-y akselin ympäri. 

 
Tarkka Yksinkertaistettu Ero [%] xmax [m] M(xmax) [kNm] MEd,max [kNm] 

I-kertaluku 3,28 345 365 5,9 
II-kertaluku 3,06 429 455 6,0 

Ero [%]  24,6 24,7  
 
Taivutus tapahtuu z-z akselin ympäri 
Kuvassa 19 on esitetty ensimmäisen ja toisen kertaluvun momenttipinnat tarkalla mene-
telmällä, kun taivutus tapahtuu z-z akselin ympäri. Kuvasta nähdään, miten momentti-
pinta muuttuu eri kuormitustapauksilla puristusvoiman vaikutuksesta. 
Taulukossa 7 on esitetty ensimmäisen ja toisen kertaluvun mitoitusmomentit molemmilla 
menetelmillä laskettuina sekä niiden ero prosentteina, kun taivutus tapahtuu z-z akselin 
ympäri. Yksinkertaistetulla menetelmällä saadaan ensimmäisen kertaluvun momentiksi 
2,5 % suurempi tulos verrattuna tarkkaan menetelmään. Toisen kertaluvun momentti on 
kuitenkin 2,3 % pienempi kuin tarkalla menetelmällä. Toinen kertaluku kasvattaa mo-
menttia 41,9 % tarkalla menetelmällä ja 35,2 % yksinkertaistetulla. 
Toisen kertaluvun vaikutukset ovat merkittävästi suuremmat z-z akselin ympäri tapahtu-
valla taivutukselle. Tämä johtuu pääosin siitä, että pilari on huomattavasti hoikempi tässä 
suunnassa, mutta myös siitä, että betonilla ympäröidyn I-profiilin tapauksessa alku-
käyryys on suurempi sen heikommassa suunnassa. 
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 Kuva 19. Ensimmäisen ja toisen kertaluvun momentit z-z akselin ympäri tarkalla menetelmällä. 
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Taulukko 7. Tarkan ja yksinkertaistetun menetelmän vertailu z-z akselin ympäri. 

 
Tarkka Yksinkertaistettu Ero [%] xmax [m] M(xmax) [kNm] MEd,max [kNm] 

I-kertaluku 2,62 292 300 2,5 
II-kertaluku 2,59 415 405 -2,3 

Ero [%]  41,9 35,2  

3.8 Esimerkki 3: Liittopilarin mitoitus erilaisilla variaatioilla 
Kappaleen 2.8.3 esimerkissä 1 verrattiin tarkkoja ja yksinkertaistettuja yhteisvaikutusku-
vaajia keskenään. Kappaleen 3.7.3 esimerkissä 2 verrattiin tarkan ja yksinkertaistetun 
toisen kertaluvun laskennan menetelmiä keskenään. Verrataan näitä vielä samanaikai-
sesti samalla poikkileikkauksella ja samoilla lähtöarvoilla, ja tutkitaan kuinka paljon käyt-
töasteet eroavat riippuen laskentamenetelmien yhdistelmästä. Eri variaatiot on esitetty 
taulukossa 8. 

Taulukko 8. Laskentamenetelmien variaatiot. 

Numero Yhteisvaikutuskuvaaja II-kertaluvun vaikutukset y-y akselin ympäri z-z akselin ympäri 
1 Tarkka Tarkka 
2 Tarkka Yksinkertaistettu 

3 
a 

ACDB 

AECBD 
Tarkka 

b ACDB 

4 
a AECBD 

Yksinkertaistettu 
b ACDB 

 
Mitoitusnormaalivoimaa 𝑁𝐸𝑑 vastaavat taivutuskestävyydet 𝑀𝑝𝑙,𝑁,𝑅𝑑 eri yhteisvaikutusku-
vaajilla on esitetty kappaleen 2.8.3 esimerkissä 1. Toisen kertaluvun momenttipinnat tar-
kalla menetelmällä on esitetty kappaleen 3.7.3 esimerkissä 2. Muu käsinlaskenta on esi-
tetty liitteessä C. 
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Tarkasteltavat tapaukset ovat puristus ja taivutus y-y akselin ympäri (N+My), puristus ja 
taivutus z-z akselin ympäri (N+Mz), puristus ja vinotaivutus, kun oletettu murtumissuunta 
on y-y akselin ympäri (My+Mz+N) sekä puristus ja vinotaivutus, kun oletettu murtumis-
suunta on z-z akselin ympäri (Mz+My+N). Vinon taivutuksen yhteydessä alkukäyryys 
huomioidaan vain oletetussa murtumissuunnassa. Käyttöasteet eri menetelmillä on esi-
tetty kuvassa 20. 

 Kuva 20. Taulukon 8 eri variaatioille määritetyt käyttöasteet. 
Kuvasta 20 nähdään, että menetelmästä riippumatta vino taivutus Mz+My+N mitoittaa 
pilarin. Menetelmiä 3b ja 4b käytettäessä tulisi pilari vahvistaa, että se saataisiin kestä-
mään. Tässä esimerkissä z-suunnan raudoitusta on jo valmiiksi enemmän kuin y-suun-
nassa. 
Kuvassa 21 on esitetty kuinka paljon menetelmät 2, 3a, 3b, 4a ja 4b eroavat prosentteina 
menetelmästä numero 1. Tuloksia verrataan menetelmään numero 1, koska sillä lasketut 
tulokset ovat tarkimpia. 
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 Kuva 21. Eri menetelmien ero prosentteina suhteessa menetelmään numero 1. 
Suurimmat erot tulevat z-z akselin ympäri tapahtuvan taivutuksen kanssa, kun käytetään 
yksinkertaistettua yhteisvaikutuskuvaajaa ACDB eli menetelmillä 3b ja 4b. Jos normaa-
livoima olisi pienempi ja osuisi pisteiden C ja B väliin, olisi ero paljon pienempi. Menetel-
mät 3a ja 4a käyttävät AECDB-yksinkertaistusta ja ovat täten vertailukelpoisempi muiden 
menetelmien kanssa kuin 3b ja 4b, joten b-menetelmät jätetään vertailujen ulkopuolelle. 
Kun käytetään tarkkaa menetelmää joko yhteisvaikutuskuvaajan tai toisen kertaluvun 
kanssa, ero on suurimmillaan 8,5 %. Kun molemmat yksinkertaistetaan, on ero suurim-
millaan 15,0 % eli lähes kaksinkertainen. Menetelmällä 2 saadut käyttöasteet eroavat 
hieman vähemmän kuin menetelmällä 3. 

6,0 
%

-2,3
 %

5,7 
%

3,1 
%

8,5 
%

5,6 
% 8,2 

%

6,5 
%8,5 

%

32,1
 %

10,7
 %

24,9
 %

15,0
 %

3,2 
%

14,4
 %

9,8 
%15,0

 %

29,1
 %

17,0
 %

28,2
 %

-5,0 %
0,0 %
5,0 %

10,0 %
15,0 %
20,0 %
25,0 %
30,0 %
35,0 %
40,0 %

My+N Mz+N My+Mz+N Mz+My+N
2 3a 3b 4a 4b



37  

 

4. LIITTOPILARIN MITOITUSSOVELLUS GRASSHOPPERILLA 
4.1 Mitoitussovelluksen esittely 
4.1.1 Yleistä 
Kappaleiden 2 ja 3 perusteella luotiin mitoitussovellus, jolla voidaan mitoittaa kuvan 2 
mukaisia poikkileikkauksia eurokoodin (SFS-EN 1994-1-1 2005) kohdan 6.7.3 yksinker-
taistetulla suunnittelumenetelmällä. Sovellus luotiin Rhinoceros 3D-ohjeman (Rhino) 
Grasshopper-työkalulla. Lisäksi käytettiin GeomGym-, TT Toolbox ja MetaHopper-lisä-
osia. 
Grasshopperissa on valmiina paljon erilaisia komponentteja, mutta tarvittaessa niitä voi 
ohjelmoida itsekin. Tässä työssä on käytetty GhPython Script-komponenttia, joka mah-
dollistaa ohjelmoinnin Python 2.7 kielellä. Python-komponentilla pystytään hyödyntä-
mään rhinoscriptsyntax-kirjaston funktioita, joiden avulla voidaan käyttää esimerkiksi 
Rhinoon piirrettyä geometriaa hyväksi (kuva 22). 

 Kuva 22. Esimerkki Python-komponentin käytöstä. 
Kuvassa 23 on esitetty esimerkki liittopilarin mitoitussovelluksesta. Se koostuu geomet-
riamoduuleista sekä mitoitusmoduulista. Jokaiselle poikkileikkaustyypille on oma geo-
metriamoduulinsa, mutta niiden mitoittaminen tapahtuu samalla moduulilla. Nämä mo-
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duulit on luotu kuvassa 22 esitetyllä Python-komponentilla. Laskennan tulokset tulostu-
vat sovellukseen sekä piirtyvät Rhinoon. Kuvassa 24 on Rhinon näkymissä esitettävät 
asiat. Lopullinen laskentaraportti luodaan viemällä tarvittava data Excel-taulukkolasken-
taohjelmaan. Liitteessä D on esitetty esimerkkiraportti. 

 Kuva 23. Grasshopper-työkalulla luotu liittopilarin mitoitussovellus. 

 Kuva 24. Rhinon näkymissä esitettävät asiat. 
4.1.2 Rajaukset 
Mitoitussovellukseen on tehty seuraavanlaisia rajoituksia: 

• Pilarin tulee olla sivusiirtymätön, molemmista päistään nivelöity sauva 
• Pilaria voi rasittaa normaalivoima sekä sen päissä vaikuttavat momentit molem-missa pääsunnissa 
• Toisen kertaluvun vaikutukset huomioidaan aina riippumatta siitä, onko 𝛼𝑐𝑟 ≥ 10 
• Toisen kertaluvun vaikutukset lasketaan kappaleen 3.7.1 mukaisella tarkalla me-netelmällä 
• Leikkausvoima 𝑉𝐸𝑑 oletetaan menevän kokonaan teräsosalle eli 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑉𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 
• Yhteisvaikutuskuvaaja ei huomioi leikkausvoiman vaikutusta, joten teräsprofiilin kokoa tulee kasvattaa, jos 𝑉𝐸𝑑 > 0,5𝑉𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 
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• Alkukäyryys huomioidaan siinä suunnassa, missä suurempi pilarin päiden mo-mentti vaikuttaa 
• I-profiileilla käytetään yhtä paksuimman levynosan mukaan määritettyä myötöra-jaa 
• Putkiprofiileilla muunnettu paksuus on ääretön, koska haihtumiselle altis piiri on periaatteessa 0 
• Putkiprofiilin tuottamaa sulkemisvaikutusta ei huomioida 
• Raudoituksen betonipeitteen suuruuteen ja betonin leikkausraudoitukseen ei oteta kantaa 
• Täysplastinen yhteisvaikutuskuvaaja luodaan tarkasti laskemalla jännitysresul-tanttien suuruudet eri neutraaliakselin paikoissa. 

Teräsprofiilin myötöraja määritetään joko SFS-EN 1993-1-1 (2005, s.26-27) taulukon 3.1 
mukaan tai erillisen tuotestandardin mukaisesti. Sovelluksella voidaan käyttää I-profiilille 
tuotestandardien SFS-EN 10025-2 (2019) ja SFS-EN 10025-4 (2019) mukaisia teräsla-
jeja: 

• SFS-EN 10025-2 
− S235 JR/J0/J2 
− S275 JR/J0/J2 
− S355 JR/J0/J2/K2 
− S460 JR/J0/J2/K2 

• SFS-EN 10025-4 
− S275 M/ML 
− S355 M/ML 
− S420 M/ML 
− S460 M/ML 

Eurokoodin menetelmää voidaan käyttää, kun levyosan paksuus on enintään 80 mm. 
Tuotestandardien käyttö on tässä sovelluksessa rajattu 150 mm paksuuteen asti, vaik-
kakin standardissa SFS-EN 10025-2 teräslajeille S235, S275 ja S355 on esitetty myötö-
rajan arvo aina 400 mm paksuuteen asti. Putkiprofiileilla teräslaji on joko kylmämuovattu 
(SFS-EN 10219-1 2006) tai kuumamuovattu (SFS-EN 10210-1 2006). Teräslajit ovat: 

• Kylmämuovattu (SFS-EN 10219-1) 
− S235 JRH 
− S275 J0H/J2H 
− S355 J0H/J2H/K2H 
− S275 NH/NLH 
− S355 NH/NLH 
− S460 NH/NLH 
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− S275 MH/MLH 
− S355 MH/MLH 
− S420 MH/MLH 
− S460 MH/MLH 

• Kuumamuovattu (SFS-EN 10210-1) 
− S235 JRH 
− S275 J0H/J2H 
− S355 J0H/J2H/K2H 
− S275 NH/NLH 
− S355 NH/NLH 
− S420 NH/NLH 
− S460 NH/NLH 

Kylmämuovattuja rakenneputkia voidaan käyttää eurokoodin ja tuotestandardin mukaan 
40 mm seinämänvahvuuteen asti. Kuumamuovatuilla seinämän maksimipaksuus euro-
koodin mukaan on 80 mm. Teräslajeja S235JRH, S275 J0H/J2H ja S355 J0H/J2H/K2H 
voidaan käyttää standardin SFS-EN 10210-1 mukaan 120 mm seinämänvahvuuteen asti 
ja teräslajeja S275…460 NH/NLH 65 mm asti. 

4.1.3 Lähtöarvot 
Suunnittelijan tulee valita useita lähtöarvoja ennen varsinaista mitoitusta. Lähtötieto syö-
tetään pääasiassa pudotusvalikoiden ja liukukytkimien avulla, jolloin syöttäminen pysyy 
yksinkertaisena. Joissain tapauksissa tieto täytyy kirjoittaa itse. Lähtötietoja tulee sovel-
luksessa syöttää niin geometriamoduulille kuin mitoitusmoduulille. Kuvassa 25 on esi-
tetty esimerkki pudotusvalikosta ja liukukytkimestä. 

 
Kuva 25. Esimerkki pudotusvalikosta ja liukukytkimestä. 
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Geometriamoduulin lähtöarvot: 

• Teräslaji 
• Teräsprofiilin tyyppi (katalogi tai parametrinen) 
• Teräsosan betonipeite (täysin betonin ympäröimässä poikkileikkauksessa) 
• Raudoitustankojen koko, määrä ja sijainti 

Mitoitusmoduulin lähtöarvot: 
• Poikkileikkaustyypin valinta 
• Pilarin pituus 
• Teräksen myötörajan määrittämiseen käytettävä menetelmä: eurokoodi tai tuo-testandardi 
• Betonilaatu C25/30…C50/60 
• Betoniteräslaatu B500B 
• Huomioidaanko toisen kertaluvun vaikutukset ja alkukäyryys? 
• Hyödynnetäänkö yhteisvaikutuskuvaajan aluetta, missä 𝜇𝑑 > 1,0? 
• Mitoitusnormaalivoima ja sen pysyvän kuorman osuus sekä pilarin päihin vaikut-tavat mitoitusmomentit molemmissa pääsuunnissa 
• Virumaluvun laskennan lähtöarvot: ilman suhteellinen kosteus, kuormituksen al-kamisajankohta ja sementtityyppi 
• Yhteisvaikutuskuvaajan tarkkuus (oletus 10 mm välein) 

4.2 Liittopilareiden analyysi murtorajatilassa 
4.2.1 Yhteisvaikutuskuvaajan muoto eri poikkileikkauksilla 
Tutkitaan, millainen on yhteisvaikutuskuvaajan muoto eri poikkileikkaustyypeillä. Täysin 
betonilla ympäröidyn I-profiilin kuvaaja on esitetty jo aikaisemmin, mutta vertailun vuoksi 
se esitetään myös tässä. Kuvissa 26…30 on esitetty esimerkki yhteisvaikutuskuvaajasta 
eri poikkileikkaustyypeillä. Kuvissa on esitetty katkoviivalla myös ACDB-yksinkertaistus. 
Kuvista nähdään, että yhteisvaikutuskuvaajan muoto riippuu poikkileikkaustyypistä. Yh-
teisvaikutuskuvaajan ACDB-yksinkertaistus on lähellä tarkkaa kuvaajaa vahvassa suun-
nassa täysin betonin ympäröimän I-profiilin tapauksessa. Kaikissa muissa tapauksissa 
yksinkertaistus eroaa huomattavasti tarkan kuvaajan muodosta. Kuvien 26…30 tapauk-

sessa ero on suurimmillaan, kun kyseessä on osittain betonin ympäröimä poikkileikkaus, 
jossa on ristikkäiset I-profiilit sekä pyöreä betonilla täytetty putkiprofiili, jossa on lisäksi 
sisäinen I-profiili. 
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 Kuva 26. Yhteisvaikutuskuvaajat: Täysin betonin ympäröimä I-profiili. 

 Kuva 27. Yhteisvaikutuskuvaajat: Osittain betonin ympäröimä I-profiili. 

 Kuva 28. Yhteisvaikutuskuvaajat: Suorakaiteen muotoinen betonilla täytetty putki-profiili. 
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 Kuva 29. Yhteisvaikutuskuvaajat: Pyöreä betonilla täytetty putkiprofiili, jossa on li-säksi sisäinen I-profiili. 

 Kuva 30. Yhteisvaikutuskuvaajat: Osittain betonin ympäröimä poikkileikkaus, jossa on ristikkäiset I-profiilit sekä pyöreä betonilla täytetty putkiprofiili. 
4.2.2 Betonilaadun vaikutus yhteisvaikutuskuvaajaan 
Seuraavassa tutkitaan, miten betonilaatu vaikuttaa yhteisvaikutuskuvaajaan. Tarkastel-
laan vain täysin betonin ympäröimää I-profiilia. Käytetään teräslajina S355. Kuvissa 31 
ja 32 on esitetty betonilaadun vaikutus yhteisvaikutuskuvaajaan taivutuksen molem-
missa suunnissa. Betonin lujuuden kasvaessa kasvaa luonnollisesti myös poikkileik-
kauksen puristuskestävyys. Taivutuskestävyyden kasvu on vähäistä pienemmillä nor-
maalivoiman arvoilla, kun taivutus tapahtuu I-profiilin vahvemmassa suunnassa. Kun tai-
vutus tapahtuu I-profiilin heikommassa suunnassa, taivutuskestävyys kasvaa jo pienem-
milläkin normaalivoiman arvoilla. 
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 Kuva 31. Betonilaadun vaikutus yhteisvaikutuskuvaajaan, kun taivutus tapahtuu I-profiilin vahvemmassa suunnassa. 

 Kuva 32. Betonilaadun vaikutus yhteisvaikutuskuvaajaan, kun taivutus tapahtuu I-profiilin heikommassa suunnassa. 
4.2.3 Teräslajin vaikutus yhteisvaikutuskuvaajaan 
Seuraavassa tutkitaan, miten teräslaji vaikuttaa yhteisvaikutuskuvaajaan. Tarkastellaan 
vain täysin betonin ympäröimää I-profiilia. Käytetään betonilaatuna C40/50. Kohdassa 
3.4 esitettiin kerroin 𝛼𝑀, jonka avulla huomioidaan teräslajin vaikutus. Otetaan tämä ker-
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roin huomioon jo yhteisvaikutuskuvaajan muodostamisessa eli tarkasteltava taivutusmo-
mentti on 𝛼𝑀𝑀𝑦 tai 𝛼𝑀𝑀𝑧. Kuvissa 33 ja 34 on esitetty teräslajin vaikutus yhteisvaikutus-
kuvaajaan taivutuksen molemmissa suunnissa. Huomataan, että siirryttäessä teräslajei-
hin S420…S460, on vaikutus taivutuskestävyyteen suuri. Heikommassa suunnassa tai-
vutuskestävyys S420 teräksellä on jopa pienempi kuin S355 teräksellä tietyillä normaa-
livoiman arvoilla. 

 Kuva 33. Teräslajin vaikutus yhteisvaikutuskuvaajaan, kun taivutus tapahtuu I-profii-lin vahvemmassa suunnassa. 

 Kuva 34. Teräslajin vaikutus yhteisvaikutuskuvaajaan, kun taivutus tapahtuu I-profii-lin heikommassa suunnassa. 
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5. KOKOONPURISTUMINEN 
5.1 Yleistä 
Korkeassa rakentamisessa pystysuuntaisille rakenneosille tulevat kuormat ovat jo niin 
suuria, että suunnitellessa täytyy huomioida niiden kokoonpuristuminen (axial shortening 
= AS). Kokoonpuristumisella tarkoitetaan aksiaalisen puristuman aiheuttamaa rakenne-
osan pituuden muutosta eli lyhenemää, ja sen suuruuteen vaikuttaa poikkileikkauksen 
geometria, materiaalit sekä jännityshistoria. Fintel et al. (1987, p.3) mukaan esimerkiksi 
80-kerroksinen teräspilarin kimmoinen muodonmuutos voi olla jopa 180…255 mm. Vas-

taavassa tapauksessa betonipilarin kimmoinen muodonmuutos olisi noin 65 mm, mutta 
viruman ja kutistuman vuoksi kokonaismuodonmuutos kasvaisi 180…230 mm suu-

ruiseksi. 
Rakenneosien kokoonpuristumat voivat olla erisuuruisia, mikä johtuu pääasiassa erilai-
sista jännitystasoista. Erisuuruinen kokoonpuristuma (differential axial shortening = 
DAS) on suurimmillaan pilareiden ja seinien välillä. Pilarit suunnitellaan yleensä mahdol-
lisimman pieniksi, jolloin niiden jännitystasot ovat suuria. Jäykistävän seinän paksuus ei 
määräydy pelkästään pystykuormien mukaan, vaan siihen vaikuttavat myös vaakakuor-
mat, jolloin sen kokoonpuristuminen on huomattavasti vähäisempään kuin pilareiden. 
Erisuuruinen kokoonpuristuma saa lattiat kalteviksi ja voi aiheuttaa vaakasuuntaisille ra-
kenteille merkittäviä lisärasituksia, jos käytetään jäykkiä liitoksia. Ei-kantavat rakenteet, 
kuten julkisivuverhoukset ja kevyet väliseinät, eivät puristu kasaan kantavan rungon mu-
kana, jolloin ne vaurioituvat. Kuvassa 35 on esitetty erisuuruisen kokoonpuristuman vai-
kutus ei-kantaviin rakenteisiin. (Fintel et al. 1987, pp.3-4) 
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 Kuva 35. Erisuuruisen kokoonpuristuman vaikutus ei-kantaviin rakenteisiin. (Fintel et al. 1987, p.4) 
Pilarin pituuden muutos Δ𝐿 voidaan lausua muodonmuutoksen 휀 avulla 
 Δ𝐿 = 휀𝐿 . (5.1) 

Hooken lain ollessa voimassa jännityksen 𝜎 ja muodonmuutoksen 휀 välillä on yhteys 
 𝜎 = 𝐸휀 (5.2) 

(Salmi & Pajunen 2010, s.27, 39). Kun liittopilariin vaikuttaa aksiaalinen voima 𝑁, on sen 
sisäisten voimasuureiden jakaannuttava sen materiaalien kesken 
 𝑁 = 𝑁𝑎 +𝑁𝑠 +𝑁𝑐 = 𝜎𝑎𝐴𝑎 + 𝜎𝑠𝐴𝑠 + 𝜎𝑐𝐴𝑐 (5.3) 

missä 𝑁𝑎 on rakenneteräksen, 𝑁𝑠 raudoituksen ja 𝑁𝑐 betonin osuus normaalivoimasta. 
Kun materiaalien välinen yhteistoiminta oletetaan täydelliseksi, on yhteensopivuuden pe-
rusteella oltava 
 휀𝑎 = 휀𝑠 = 휀𝑐 (5.4) 

missä 휀𝑎 on rakenneteräksen, 휀𝑠 raudoituksen ja 휀𝑐 betonin muodonmuutos (Salmi & 
Kuula 2012, s.34). Ottamalla kaavat (5.2) ja (5.4) huomioon yhtälössä (5.3), voidaan 
ratkaista muodonmuutos ja niin edelleen kokoonpuristuma. Kun betonin muodonmuu-
toksen laskennassa tulee huomioida kimmoinen osuus, viruma ja kutistuma, tapahtuu 
teräksessä ja raudoituksessa ainoastaan kimmoisaa muodonmuutosta. Betonin muo-
donmuutosten laskenta on esitetty kappaleessa 5.2. 



48  

 

Raudoitetun betonin jännitys ei pysy vakiona, vaikka kuormitus olisikin vakio. Näin asia 
on myös liittopilareiden kanssa. Kuvassa 36 on esitetty puristusjännitysten uudelleen ja-
kautuminen liittopilarissa. Vaikka ajan kuluessa betonin kimmokerroin kasvaa, on viru-
misen vaikutus voimakkaampaa, minkä vuoksi betonin jännitys siirtyy teräkselle ja rau-
doitukselle. Kutistuminen vielä kasvattaa jo ennestään merkittävää uudelleen jakautu-
mista. (Gilbert & Ranzi 2010, pp.14-22) 

 Kuva 36. Jännitysten uudelleen jakautuminen liittopilarissa ajan funktiona. 
5.2 Betonin muodonmuutokset 
Eurokoodin (SFS-EN 1992-1-1 2015) mukainen virumaluvun ja kutistuman laskenta on 
esitetty tämän työn liitteessä E. Muodonmuutosten laskennassa käytetään betonille sen 
tangenttimoduulia 
 𝐸𝑐(𝑡) = 1,05𝐸𝑐𝑚(𝑡) (5.5) 

missä 𝐸𝑐𝑚(𝑡) on betonin sekanttimoduuli ajanhetkellä 𝑡 (SFS-EN 1992-1-1 2015, s.31). 
Betonin sekanttimoduulin kehitys on esitetty liitteessä E. 
Betonin muodonmuutokset jakautuvat välittömiin ja ajasta riippuviin. Ajasta riippuvat 
muodonmuutokset ovat viruma ja kutistuma. Virumismuodonmuutos on pitkäaikaisen 
kuormituksen alaisena tapahtuvaa muodonmuutoksen kasvua. Kutistuman suuruuteen 
jännitys ei vaikuta. Jatkuvan kuormituksen alaisen betonin muodonmuutos kasvaa vähi-
tellen ajan myötä ja voi lopulta olla huomattavasti suurempi kuin sen alkuperäinen arvo. 
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Tarkastellaan betonia, joka on valettua ajanhetkellä 𝑡 = 0. Ajan hetkellä 𝜏0 ulkoinen kuor-
mitus synnyttää betoniin vakioarvoisen puristusjännityksen 𝜎𝑐0 kuvan 37 mukaisesti. Sa-
malla hetkellä 𝜏0 syntyy betoniin välitön muodonmuutos 휀𝑒(𝜏0) ja viruminen 휀𝑐𝑟(𝑡) alkaa. 
Jälkihoidon päätymisen jälkeen (𝑡 = 𝜏𝑑) betonin kuivuminen alkaa ja synnyttää kasva-
van kutistumamuodonmuutoksen 휀𝑠ℎ(𝜏𝑑). Betonin kokonaismuodonmuutos ajan hetkellä 
𝑡 on 
 휀(𝑡) = 휀𝑒(𝑡) + 휀𝑐𝑟(𝑡) + 휀𝑠ℎ(𝑡) (5.6) 

 Kuva 37. Betonin muodonmuutokset jatkuvassa vakio kuormituksessa. (Gilbert & Ranzi 2010, p.3) 
Virumista kuvataan yleensä virumaluvun 𝜑(𝑡, 𝜏) avulla. Kun vakioarvoinen puristusjänni-
tys 𝜎𝑐(𝜏) asetetaan vaikuttamaan betoniin hetkellä 𝜏, virumaluku ajanhetkellä 𝑡 on 
 𝜑(𝑡, 𝜏) =

휀𝑐𝑟(𝑡, 𝜏)

휀𝑒(𝜏)
. (5.7) 

Näin ollen viruma on 
 휀𝑐𝑟(𝑡, 𝜏) = 𝜑(𝑡, 𝜏)휀𝑒(𝜏) = 𝜑(𝑡, 𝜏)

𝜎𝑐(𝜏)

𝐸𝑐(𝜏)
. (5.8) 

Kimmoisan muodonmuutoksen ja viruman summaa kuvataan virumisfunktiolla 
 𝐽(𝑡, 𝜏) =

1

𝐸𝑐(𝜏)
[1 + 𝜑(𝑡, 𝜏)]. (5.9) 

Jatkuvan vakiojännityksen aiheuttama kimmoisan muodonmuutoksen ja viruman summa 
on 



50  

 

 휀𝑒(𝑡) + 휀𝑐𝑟(𝑡, 𝜏) = 𝐽(𝑡, 𝜏)𝜎𝑐(𝜏) =
𝜎𝑐(𝜏)

𝐸𝑐(𝜏)
[1 + 𝜑(𝑡, 𝜏)]. (5.10) 

Betonin ikä kuormituksen alkaessa vaikuttaa viruman suuruuteen merkittävästi. Kuvassa 
38 on esitetty eri-ikäistä betonia kuormittaessa syntyvät virumalukukuvaajat. Mitä aikai-
semmin betonia kuormitetaan, sitä suuremmaksi viruma muodostuu. (Gilbert & Ranzi 
2010, p.8) 

 Kuva 38. Virumaluku eri-ikäistä betonia kuormittaessa. 
Jännityshistorian vaikutusta virumaan voidaan tarkastella superpositioperiaatteen mu-
kaisesti. Jännitysten kasvaessa superpositioperiaate noudattaa hyvin kokeellisia tulok-
sia. Kuvan 39c kuvaaja on saatu laskemalla kuvan 39a ja 39b itsenäiset virumat yhteen. 
Jännityksen pienentyessä (kuva 39d) on kuitenkin havaittu, että superpositioperiaate yli-
arvioi palautuvan viruman suuruuden, eikä tuota oikeanlaista arvoa. Tulos on kuitenkin 
hyvä approksimaatio, jota voidaan hyödyntää käytännössä. (Gilbert & Ranzi 2010, pp.9-
11) 

10 100 1000 100000

1

2

3 (t,12) (t,22) (t,42) (t,82) (t,212) (t,512) 

t [vrk]

(t,
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  Kuva 39. Viruman superpositioperiaate. (Gilbert & Ranzi 2010, p.10) 
Tarkastellaan kuvan 40a mukaista ajasta riippuvaa jännityshistoriaa. Jaetaan aika 𝑛 
määrään osia, jolloin jatkavasti kasvavaa jännitystä voidaan approksimoida pienien jän-
nityslisäysten sarjalla. Jännityksen aiheuttama muodonmuutos ajanhetkellä 𝑡 on 

 휀𝑒(𝑡) + 휀𝑐𝑟(𝑡) =∑
Δσ𝑐(𝜏𝑖)

𝐸𝑐(𝜏𝑖)
[1 + 𝜑(𝑡, 𝜏𝑖)] =

𝑛

𝑖=0

∑𝐽(𝑡, 𝜏𝑖)

𝑛

𝑖=0

Δσ𝑐(𝜏𝑖). (5.11) 
Koska jännitys muuttuu jatkuvasti, niin jokaiselle jännityksen lisäykselle Δσ𝑐(𝜏𝑖), täytyy 
käyttää eri virumalukua 𝜑(𝑡, 𝜏𝑖). Betonin kokonaismuodonmuutos voidaan nyt esittää 
muodossa 
 휀(𝑡) =∑

Δσ𝑐(𝜏𝑖)

𝐸𝑐(𝜏𝑖)
[1 + 𝜑(𝑡, 𝜏𝑖)]

𝑛

𝑖=0

+ 휀𝑠ℎ(𝑡) =∑𝐽(𝑡, 𝜏𝑖)

𝑛

𝑖=0

Δσ𝑐(𝜏𝑖) + 휀𝑠ℎ(𝑡). (5.12) 
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 Kuva 40. Asteittain kasvava jännityshistoria sekä sen aiheuttama muodonmuutos. (Gilbert & Ranzi 2010, p.15) 
Kun jännityksen lisäys on differentiaalisen pieni 𝑑𝜎𝑐(𝜏), voidaan kaavan (5.12) summa-
termi esittää integraalina, jolloin kokonaismuodonmuutos on 

 휀(𝑡) = ∫
1 + 𝜑(𝑡, 𝜏)

𝐸𝑐(𝑡)
𝑑𝜎𝑐(𝜏) + 휀𝑠ℎ(𝑡) = ∫ 𝐽(𝑡, 𝜏) 𝑑𝜎𝑐(𝜏) + 휀𝑠ℎ(𝑡)

𝑡

𝜏0

𝑡

𝜏0

 (5.13) 

Kaavat (5.12) ja (5.13) ovat käyttökelpoisia myös asteittain pienentyvän jännityshistorian 
kanssa (kuva 41), vaikka superpositioperiaate yliarvioikin palautuvan viruman suuruu-
den, kuten aiemmin mainittiin. Kaavan (5.13) tulos on yhtä suuri kuin kuvien 40b ja 41b 
vinoviivattu alue. Alan kirjallisuudessa kaavaan (5.13) viitataan termillä Integral-type 
creep law. (Gilbert & Ranzi 2010, pp.12-14) 
 

 Kuva 41. Asteittain pienentyvä jännityshistoria ja sen aiheuttama muodonmuutos. (Gilbert & Ranzi 2010, p.13) 
Kaavaa (5.13) ei voida esittää analyyttisesti, koska jännityksen muutos tuntematon. Sen 
ratkaisemiseksi on kuitenkin kehitetty useita numeerisia menetelmiä: effective modulus 
method (EEM), step-by-step method (SSM), age-adjusted effective modulus method 
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(AEMM) ja rate of creep method (RCM). Tässä tutkimuksessa käytetään SSM-mene-
telmä, joka on esitetyistä menetelmistä tarkin. Siinä kaavan (5.13) integraalitermi ratkais-
taan numeerisella integroinnilla. Mitä tiheämmin jännityksen muutos lasketaan, sitä tar-
kempi tulos saadaan. Kuvan 42 tilanteessa voidaan kokonaismuodonmuutos ajanhet-
kellä 𝜏𝑗 esittää suorakaidemenetelmällä muodossa 

 휀(𝜏𝑗) =
1 + 𝜑(𝜏𝑗, 𝜏0)

𝐸𝑐(𝜏0)
σ𝑐(𝜏0) +∑

1+ 𝜑(𝜏𝑗, 𝜏𝑖)

𝐸𝑐(𝜏𝑖)

𝑗

𝑖=1

Δ𝜎𝑐(𝜏𝑖) + 휀𝑠ℎ(𝜏𝑗). (5.14) 
 (Gilbert & Ranzi 2010, pp.105-119) 

 Kuva 42. Pienentyvä jännityshistoria – SSM. (Gilbert & Ranzi 2010, p.106) 
5.3 Rakentamistavan ja -aikataulun vaikutus 
Rakennesuunnittelussa voidaan monesti yksinkertaistaa niin, että kaikki kuormat alkavat 
vaikuttaa samalla hetkellä. Todellisuudessa kuitenkin rakennus rakennettaan kerros ker-
rallaan, jolloin rakenneosien omat painot alkavat vaikuttaa sitä mukaa, kun rakentaminen 
etenee. Fintel el al. (1987) mukaan myös esimerkiksi julkisivu ja kevyet väliseinät voivat 
noudattaa omaa rakentamissykliään. Betonin viruminen alkaa ensimmäisestä kuormi-
tuksesta ja kutistuminen välittömästi jälkihoidon päättymisen jälkeen. 
Fintel el al. (1987) jakaa kokoonpuristumisen kahteen osaan: ennen laatan asennusta 
tapahtuvaan (preinstallation shortening) ja laatan asennuksen jälkeiseen (postinstalla-
tion shortening) (kuva 43). Alan kirjallisuudessa käytetään myös termejä UPTO ja 
SUBTO movement. Paikalla valettavissa betonirakennuksissa ennen laatan asennusta 
tapahtuva kokoonpuristuma on merkityksetön, koska kerrokset valetaan yleensä halut-
tuun kerroskorkoon. Tämä on esitetty kuvassa 43 sinisellä. Liittopilareiden tapauksessa 
teräspilareita voidaan käyttää ennen betonin valamista asennusaikaisina tukina, jolloin 
teräsprofiilin ennen laatan asennusta tapahtuva kokoonpuristuma on myös huomioitava 
suunnittelussa. 
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Kuva 43. Ennen laatan asennusta ja laatan asennuksen jälkeen tapahtuva kokoon-puristuma. (Kim 2013, p.448) 

Kuvassa 44 on havainnollistettu rakentamistavan vaikutusta paikallavalettavan betonira-
kennuksen kokoonpuristumiseen, kun tarkastellaan vain kimmoista kokoonpuristumaa. 
Vasemmanpuoleisessa kuvassa kerrokset on valettu oikeaan kerroskorkoon, jolloin pi-
larin pituus ei valuhetkellä olekaan kerroskorkeus, vaan kerroskorkeuden ja jo tapahtu-
neen kokoonpuristumisen summa. Tällöin suurin kokoonpuristuma esiintyy rakennuksen 
keskikohdassa. Oikeinpuoleisessa kuvassa pilarit ja seinät ovat täsmälleen kerroskor-
keuden mittaisia, jolloin suurin kokoonpuristuma esiintyy rakennuksen yläpäässä. 

 
Kuva 44. Rakentamistavan vaikutus kokoonpuristumiseen. Väriskaala sinisestä vio-lettiin kuvaa kokoonpuristumaa millimetreinä. 

Erillispilarin kokoonpuristuminen voidaan laskea käsin soveltaen Fintel el al. (1987, s.11-
13) esittämää laskentatapaa. Menetelmä ei kuitenkaan pysty huomioimaan esimerkiksi 
vaakarakenteiden vaikutusta jäykkien liitosten tapauksessa, ja sitä käytetäänkin nykyään 
lähinnä alustavaan laskentaan tai suuruusluokkatarkasteluun. Nykyajan FEA-ohjelmilla 
pystytään huomioimaan rakentamistapa ja -aikataulu sekä materiaalien ajasta riippuvat 
ominaisuudet. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi ETABS ja Midas Gen. 
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5.4 Erisuuruisen kokoonpuristuman minimointi 
Erisuuruiseen kokoonpuristumaan voidaan vaikuttaa niin suunnittelussa kuin rakentami-
sessa. Suunnittelussa pilareiden jännitystasot kannattaa suunnitella mahdollisimman sa-
mansuuruisiksi. Niiden pilareiden, joiden kokoonpuristuminen havaitaan liian suureksi, 
aksiaalista jäykkyyttä voidaan kasvattaa raudoitusta lisäämällä (Kim 2015, pp.724-738). 
Vaakarakenteiden liittyessä jäykästi pilareihin, voidaan kokoonpuristumaa pienentää 
kasvattamalla vaakarakenteiden taivutusjäykkyyttä (Kim 2013, pp.440-453). Myös yhden 
tai useamman vakaajan (outrigger = OR) käyttäminen, vyön (belt) kanssa tai ilman, on 
mahdollista. Vakaaja on useamman kerroksen korkuinen rakenne, joka yhdistää raken-
nuksen reunapilareita jäykistävään kuiluun. Vyöllä tarkoitetaan rakennetta, joka ympäröi 
rakennuksen vakaajien kohdalta. Kuvassa 45 on esitetty teräsristikoista muodostettu va-
kaaja ja vyö korkeassa rakennuksessa. 

 
Kuva 45. Vakaaja ja vyö korkeassa rakennuksessa. (ArcelorMittal 2019, p.31) 

Rakentamisen aikana pilarit voidaan valaa pidemmiksi lasketun datan perusteella, kuten 
kuvassa 43 on esitetty punaisella. Tämä vaatii kuitenkin erityistä tarkkuutta rakentami-
sessa. Kim (2015, s.725) huomauttaa että, vaikka lattiat saadaankin lopulta suoriksi, pu-
ristuvat esimerkiksi kevyet väliseinät kuitenkin kasaan. Lisäksi jäykkien liitosten tapauk-
sessa syntyy vaakarakenteisiin joka tapauksessa lisärasituksia, kuten kuvasta 46 näh-
dään. 
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Kuva 46. Erisuuruisen kokoonpuristuman epäedulliset vaikutukset kompensaation kanssa ja ilman, kun vaakarakenne on jäykästi kiinni pilarissa. (Kim 2015, p.725) 
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6. ESIMERKKIKOHTEEN KOKOONPURISTUMI-NEN 
6.1 Lähtötiedot 
Tarkastellaan kuvan 47 mukaista 60 kerroksista kuilujäykistettyä pilari-palkki-runkoa. 
Palkit liittyvät nivelellisesti pilareihin ja seiniin. Tutkitaan reunapilarin C1, nurkkapilarin 
C2 ja seinän pisteen W kokoonpuristumista. Kerroskorkeus on 3,5 metriä ja laatan pak-
suus on 200mm. 

 Kuva 47. Esimerkkirakennuksen runko, vasemmalla plaani, oikealla isometrinen nä-kymä. 
Tarkastellaan kahta tapausta. Tapauksessa 1 tarkastellaan vain pilaria C1 ja huomioi-
daan vain rakenneosien omat painot (g). Tapauksessa 2 tarkastellaan myös pilaria C2 
sekä seinän pistettä W ja huomioidaan myös muut pysyvät kuormat (g2) sekä hyöty-
kuorma (q). Taulukossa 9 on esitetty esimerkissä huomioitavat kuormat. Rakenneosien 
omat painot alkavat vaikuttaa kerros kerrokselta rakentamisen edetessä. Kun rakenta-
minen on valmis, alkaa jokaisessa kerroksessa vaikuttaa muut pysyvät kuormat sekä 
hyötykuorma. Hyötykuormasta huomioidaan 30 % kokoonpuristuman laskennassa. 
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Taulukko 9. Esimerkkikohteen kuormat. 
Kuorma Tunnus Vaikutus 

Oma paino g Rakentamisen edetessä 
Muu pysyvä kuorma g2 = 1 kN/m2 Rakentamisen päätyttyä Hyötykuorma q = 3,6 kN/m2 

Liittopilarit ovat täysin betonilla ympäröityjä HD-profiileja. HD-profiileilla laippojen vapaa-
väli pysyy vakiona, mikä tekee pilareiden välisistä liitoksista yksinkertaisempia. Reuna-
pilareilla käytetään HD400-sarjaa ja nurkkapilareillä HD320-sarjaa. Teräslaji on S355J2. 
Pilarin poikkileikkaus ja seinän paksuus vaihtuu 20 kerroksen välein. Taulukossa 10 on 
esitetty poikkileikkaukset ja betonilaadut eri kerroksissa. 

Taulukko 10. Betonilaatu ja poikkileikkaukset eri kerroksissa. 
Kerros Betoni-laatu Liittopilari Seinän paksuus Reuna Nurkka 

1-20 C50/60 700x700 HD400x592 600x600 HD320x245 600 
21-40 C40/50 600x600 HD400x421 500x500 HD320x158 500 
41-60 C30/37 600x600 HD400x187 500x500 HD320x74,2 400 

Kokoonpuristumat lasketaan ETABS 18 (CSI 2019) ohjelmalla. Pilarit mallinnetaan be-
tonisina korvikepoikkileikkauksina, joissa on huomioitu rakenne- ja betoniteräs. Betonin 
lujuuden kehitys, virumaluku ja kutistuma lasketaan eurokoodin (SFS-EN 1992-1-1 
2015) mukaan. Virumaluvun laskennassa muunnetun paksuuden ℎ0 arvo syötetään kor-
vikepoikkileikkauksille käsin. ETABS pystyy ratkaisemaan integrointikaavan (5.14) SSM-
menetelmällä, jolloin jokainen jännityksen lisäys tulee osaksi materiaalin muistia (CSI 
2017, s.102). 
Yhden kerroksen rakentamiseen oletetaan kuluvan 12 päivää. Betoni valetaan ensim-
mäisenä päivänä ja muotit puretaan 4. päivänä. Tässä myös kuilun rakentaminen etenee 
muun rungon tahdissa. Pilarin teräsosa voidaan valmistaa useamman kerroksen korkui-
sena, mutta muuten rakentaminen etenee yhden kerroksen sykleissä. Liitoslevyjen si-
jainti mitataan työmaalla siten, että palkit asennetaan vaakasuoraan ja laatat valetaan 
todelliseen kerroskorkoon. Näin ollen ennen laatan asennusta tapahtuva kokoonpuristu-
minen kompensoituu ja voidaan tarkastella vain laatan asennuksen jälkeisiä arvoja. 
Vaihtoehtoisesti voitaisiin laskea teräspilarin kokoonpuristuma, joka tapahtuu ennen laa-
tan asennusta, ja valmistaa teräsosa näiden arvojen mukaan pidempänä. 
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6.2 Tulokset 
6.2.1 Tapaus 1: Omat painot 
Kuvassa 48 on esitetty rakenneosien omista painosta johtuva pilarin C1 kokoonpuristu-
minen. Vertailun vuoksi on esitetty myös lineaarisen analyysin mukainen virheellinen ja-
kauma sekä rakentamistavan huomioiva jakauma. Näissä ei olla huomioitu ajasta riippu-
via tekijöitä. Kun betonin kimmokertoimen kehitys, viruma ja kutistuma huomioidaan, esi-
tetään kokoonpuristuma eri kerroksissa rakentamisen loputtua sekä 4, 10 30 ja 100 
vuotta rakentamisen aloittamisesta. Tarkempi ETABS data on esitetty liitteessä F. 
Kun betonin ajasta riippuvia tekijöitä ei huomioida, on maksimikokoonpuristuma raken-
nuksen puolessa välissä 21,94 mm. Lineaarisen analyysin mukaan maksimi olisi ylim-
mässä kerroksessa 44,51 mm, melkein kaksinkertainen todelliseen jakaumaan nähden. 
Kun betonin ajasta riippuvat tekijät huomioidaan, nähdään, että ne kasvattavat kokoon-
puristuman arvoa huomattavasti jo rakentamisen aikana. Kokoonpuristuma kasvaa lo-
pulta melkein kolminkertaiseksi, kun ajasta riippuvat tekijät huomioidaan. 
Taulukkoon 11 on koottu kuvan 48 maksiarvot eri ajan hetkillä sekä muutos suhteessa 
arvoon rakentamisen lopussa. Rakentamisen loputtua suurin kokoonpuristuma esiintyy 
noin rakennuksen puolessa välissä, 33. kerroksessa, ja on suuruudeltaan 44,4 mm. 
Kaikkina muina määritettyinä ajan hetkinä maksimi on 44. kerroksessa. Kun rakentami-
sen aloittamisesta on 100 vuotta, on kokoonpuristuman arvo 63,01 mm, mikä tarkoittaa 
42 % kasvua verrattuna rakentamisen lopussa esitettyyn arvoon. 
Taulukossa 11 on esitetty myös suhteellinen ero edellisenä ajan hetkenä laskettuun ko-
koonpuristuman arvoon sekä välillä kulunut aika. Ajasta riippuvat muodonmuutokset 
kasvattavat kokoonpuristuman arvoa huomattavasti alkuvuosina, mutta kasvu hidastuu 
vähitellen ajan kuluessa. 100 vuoden tarkastelujaksolla ensimmäisen kahden vuoden 
aikana tapahtuva kokoonpuristuman kasvu on jopa 22 %, kun taas viimeisen 70 vuoden 
aikana muutos on enää vain 2 %. 
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 Kuva 48. Pilarin C1 kokoonpuristuminen rakenneosien omista painoista. 
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Taulukko 11. Koonpuristuman maksimiarvo eri ajan hetkillä, kun huomioidaan vain rakenneosien omat painot. 
Ajan hetki Kerros Maksimi [mm] Ero [%] Ajan muutos Ero edelliseen [%] 

Rakentamisen lopussa 33 44,44 - - - 
4 vuotta rakentamisen aloittamisesta 44 54,00 22 2 vuotta 22 
10 vuotta rakentami-sen aloittamisesta 44 59,38 34 6 vuotta 10 
30 vuotta rakentami-sen aloittamisesta 44 62,07 40 20 vuotta 5 

100 vuotta rakentami-sen aloittamisesta 44 63,01 42 70 vuotta 2 

6.2.2 Tapaus 2: Omat painot + muut pysyvät kuormat + hyöty-kuorma 
Tarkastellaan tapausta 2, jossa rakenneosien omien painojen (g) lisäksi runkoa kuormit-
taa muut pysyvät kuormat (g2) sekä hyötykuoma (q). Omat painot alkavat vaikuttaa, ku-
ten tapauksessa 1, mutta muut pysyvät kuormat ja hyötykuorma vasta rakentamisen lo-
pussa, jokaiseen kerrokseen yhtä aikaa. Tarkempi ETABS data on esitetty liitteessä F. 
Kuvassa 49 on esitetty pilareiden C1 ja C2 sekä seinän pisteen W kokoonpuristuminen 
rakentamisen lopussa (g) ja 100 vuotta rakentamisen aloittamisesta (g+g2+0,3q). 
Reuna- ja nurkkapilarin kokoonpuristumat ovat suhteellisen lähellä toisiaan, mutta huo-
mattavasti suurempia kuin seinän. Seinä toimii osana jäykistysjärjestelmää, ja sen pak-
suus todennäköisesti määräytyy jonkun muun tekijän kuin pystykuormien mukaan. Näin 
ollen, sen normaalijännitys on huomattavasti pienempi kuin pilareiden. Erisuuruinen ko-
koonpuristuma tulee siis todennäköisesti aiemmin ongelmaksi pilarin ja seinän välillä 
kuin pilareiden välillä. 
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 Kuva 49. Kokoonpuristuma rakentamisen lopussa (vasen) ja 100 vuotta rakentami-sen aloittamisesta (oikea). 
Kuvassa 50 on esitetty erisuuruinen kokoonpuristuma pilareiden C1 ja C2 välillä raken-
tamisen lopussa sekä 100 vuotta rakentamisen aloittamisesta. Ero on suurimmillaan mo-
lemmissa tapauksissa 40 kerroksen kohdalla. Rakentamisen loputtua erisuuruinen ko-
koonpuristuma on 3,02 mm ja 100 vuotta rakentamisen aloittamisesta 5,77 mm. 
Kuvassa 50 on esitetty myös pilarin C1 ja seinän pisteen W välinen erisuuruinen kokoon-
puristuma. Arvot ovat nyt huomattavasti suurempia kuin pilareiden tapauksessa. Raken-
tamisen lopussa suurin ero on 15,88 mm kerroksen 34 kohdalla. Kuitenkin muiden py-
syvien kuormien ja hyötykuorman sekä betonin ajasta riippuvien tekijöiden vuoksi, eri-
suuruinen kokoonpuristuma 100 vuotta rakentamisen aloittamisesta on suurimmillaan 
25,31 mm kerroksessa 47. 
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 Kuva 50. Erisuuruinen kokoonpuristuma pilareiden C1 ja C2 välillä (vasen) sekä pi-larin C1 ja seinän pisteen W välillä (oikea). 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Pilarin suunnitteluprosessi korkeassa rakentamisessa muodostuu kestävyyden varmis-
tamisesta sekä kokoonpuristumisen hillitsemisestä. Käytännön suunnittelussa pilareiden 
poikkileikkauskoot lyödään lukkoon varhaisessa vaiheessa projektia, jolloin niiden di-
mensiot määritellään murtorajatilamitoituksen perusteella. Tarkempi rakenneanalyysi 
suoritetaan myöhemmässä vaiheessa, jolloin pilareiden dimensioiden muuttaminen ei 
ole enää välttämättä mahdollista. Raudoituksen lisääminen niihin pilareihin, joissa ko-
koonpuristuminen on suurinta, on yksinkertainen tapa rajoittaa erisuuruista kokoonpuris-
tumaa. Tästä syystä poikkileikkauskokoja valitessa kannattaa pilareihin jättää mahdolli-
suus lisäraudoitukselle. 
Liittopilarin murtorajatilamitoituksessa tarkan yhteisvaikutuskuvaajan käyttö on aina pa-
ras vaihtoehto, mutta myös yksinkertaistetun ratkaisun käyttäminen on sallittua. Tällöin 
tulee kuitenkin pystyä tunnistamaan, milloin ACDB-yksinkertaistus on liian konservatiivi-
nen ja milloin tulee etsiä myös lisäpiste E. Toisen kertaluvun vaikutuksia tarkasteltaessa 
tarkan ja yksinkertaistetun menetelmän erot ovat suhteellisen vähäisiä. Tarkan yhteis-
vaikutuskuvaajan käyttäminen on tehokkaampi tapa saada tarkempia tuloksia kuin toi-
sen kertaluvun vaikutuksien tarkastelu tarkalla menetelmällä. Betonin lujuutta kasvatta-
malla kannattaa ensisijaisesti kasvattaa poikkileikkauksen puristuskestävyyttä. Kor-
kealujuusterästen käyttöä kannattaa harkita tarkkaan, koska pienemmillä normaalivoi-
man arvoilla taivutuskestävyys on sama tai jopa pienempi kuin teräslajilla S355. 
Rakentamistavan huomioiva aikahistoria-analyysi on ainoa oikea tapa määrittää raken-
nuksen kokoonpuristumaa. Rakentamistapa ja -aikataulu on sovittava urakoitsijan 
kanssa, kuten myös mahdolliset kompensointitekniikat. Betonin ajasta riippuvat ominai-
suudet, kimmokertoimen kehitys, viruma ja kutistuma, tulee huomioida laskennassa. Te-
räksen ja raudoituksen määrä ei vaikuta ainoastaan betonin kimmoiseen muodonmuu-
toksen, vaan myös viruman suuruuteen. 
Grasshopperilla tuotetun liittopilarin mitoitussovelluksen perusteella voidaan todeta, että 
mitoitus algoritmiavusteisesti helpottaa ja nopeuttaa suunnittelua niin alustavassa poik-
kileikkauskokojen iteroinnissa kuin lopullisessa mitoituksessa. Kohteeseen sopivaa poik-
kileikkaustyyppiä valittaessa on helppo vertailla eri poikkileikkauksia keskenään, jolloin 
päästään nopeasti kiinni siihen, minkä kokoisia ulkomittoja mikäkin poikkileikkaustyyppi 
tarkoittaa. Betonin, teräksen ja raudoituksen geometrian muuttaminen nähdään visuaa-
lisesti, mikä selkeyttää mitoitusta. 
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8. YHTEENVETO 
Tämän työn ensimmäisenä päätavoitteena oli selvittää, mitä kaikkea liittopilarin murto-
rajatilamitoituksessa tulee huomioida. Työssä käsiteltiin kaikki eurokoodin yksinkertais-
tetun suunnittelumenetelmän piirissä olevat liittopilaripoikkileikkaukset. Lisäksi vertailtiin, 
miten tarkka ja yksinkertaistettu yhteisvaikutuskuvaaja eroavat toisistaan. Vastaavanlai-
nen vertailu tehtiin myös toisen kertaluvun vaikutuksille. Lopuksi vertailtiin vielä näiden 
kahden tekijän erilaisia variaatioita keskenään. Kirjallisuustutkimuksen pohjalta kehitet-
tiin Grasshopper-työkalulla mitoitussovellus, jolla voidaan mitoittaa yksinkertaistetun me-
netelmän piiriin kuuluvia liittopilaripoikkileikkauksia. Mitoitussovelluksen avulla selvitet-
tiin jokaisen poikkileikkaustyypin yhteisvaikutuskuvaajan muoto, sekä miten betonilaatu 
ja teräslaji vaikuttavat siihen. 
Yhteisvaikutuskuvaajien vertailusta selvisi, että vaikka täydellinen yhteisvaikutuskäyrä 
on aina tarkempi kuin yksinkertaistettu ratkaisu, päästään oikeanlaisella yksinkertaistuk-
sella melko lähelle tarkemman menetelmän tuottamaa arvoa. Suunnittelijan tulee kuiten-
kin pystyä tunnistamaan, milloin ACDB-yksinkertaistus on liian konservatiivinen ja milloin 
tulee etsiä myös lisäpiste E. Toisen kertaluvun vaikutuksia tarkasteltaessa tarkan ja yk-
sinkertaistetun menetelmän erot ovat suhteellisen vähäisiä. Betonin lujuutta kasvatta-
malla kannattaa ensisijaisesti kasvattaa poikkileikkauksen puristuskestävyyttä. Teräsla-
jin vaikutuksien tutkimisesta selvisi, että pienemmillä normaalivoiman arvoilla korkealu-
juusteräksellä taivutuskestävyys on sama tai jopa pienempi kuin normaalilujuisella teräs-
lajilla S355. Korkealujuusterästen käyttöä liittopilareissa kannattaa siis harkita tarkkaan. 
Työn toinen päätavoite oli tutkia korkean rakentamisen erityisilmiötä: kokoonpuristu-
mista. Kirjallisuuskatsauksen ja esimerkkikohteen laskelmien perusteella pyrittiin selvit-
tämään, mistä kokoonpuristuma aiheutuu, mihin kaikkeen se vaikuttaa, miten sitä voi 
ehkäistä ja, mitä kaikkea sen laskennassa tulee huomioida. 
Kokoonpuristuman suuruuteen vaikuttaa pilarin geometria, materiaalit sekä jännityshis-
toria. Erisuuruinen kokoonpuristuma on suurimmillaan pilareiden ja jäykistävien seinien 
välillä, ja se saa lattiat kalteviksi, aiheuttaa ei-kantaville rakenteille niille kuulumattomia 
jännityksiä sekä vaakarakenteille lisärasituksia, jos vaakarakenteet liittyvät jäykästi pila-
reihin. Raudoitusmäärän kasvattamisen lisäksi, erisuuruista kokoonpuristumaa voidaan 
vähentää valamalla pilarit pidemmiksi, jolloin lattiat saadaan suoriksi. Tämä ei kuiten-
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kaan poista ei-kantaville rakenteille aiheutuvia epäedullisia vaikutuksia tai vaakaraken-
teiden lisärasituksia. Jäykkien liitosten tapauksessa erisuuruista kokoonpuristumaa voi-
daan vähentää vaakarakenteiden taivutusjäykkyyttä kasvattamalla. 
Rakentamistavan huomioiva aikahistoria-analyysi on ainoa oikea tapa laskea pilareiden 
kokoonpuristumaa. Laskennassa on huomioitava myös betonin ajasta riippuvat materi-
aaliominaisuudet: lujuuden kehitys, viruma ja kutistuma. Teräksen ja raudoituksen 
määrä ei vaikuta ainoastaan betonin kimmoiseen muodonmuutoksen, vaan myös viru-
man suuruuteen. Betonin jännitys siirtyy ajan kuluessa teräkselle ja raudoitukselle, joten 
sen kokonaismuodonmuutos voidaan laskea tarkasti vain integraalikaavalla (5.13). 
Pilarin suunnitteluprosessi korkeassa rakentamisessa muodostuu kestävyyden varmis-
tamisesta ja kokoonpuristumisen hillitsemisestä. Murtorajatilamitoitus suoritetaan ennen 
tarkempaa kokoonpuristuman huomioivaa rakenneanalyysiä. Alustavassa mitoituksessa 
pilareihin kannattaa jättää mahdollisuus raudoituksen lisäämiselle projektin myöhäisem-
mässä vaiheessa, koska silloin poikkileikkausten dimensioiden muuttaminen ei enää ole 
välttämättä mahdollista. 
Jatkotutkimuksissa tulisi, tutkia miten palomitoitus vaikuttaa pilarin suunnitteluprosessiin 
korkeassa rakentamisessa. Lisäksi tulisi selvittää, miten olemassa olevat palomitoitus-
menetelmät soveltuvat tässä työssä esitytetyille liittopilaripoikkileikkauksille. Palomitoi-
tuksen lisääminen myös liittopilarin mitoitussovellukseen olisi tärkeä päivitys, jonka 
avulla pystyttäisiin entistä tehokkaampaan mitoittamiseen ja suunnitteluun. Liittopila-
reissa raudoitustangot ovat monesti liitososien tiellä, jolloin tankoja joudutaan siirtämään 
tai niputtamaan. Toinen kehitysehdotus sovellukseen olisi mahdollistaa raudoitustanko-
jen niputus. 
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A1  

LIITE A: ERÄIDEN POIKKILEIKKAUSTEN NEUTRAALIAKSELIT JA TAIVUTUSVASTUKSET 
Tässä liitteessä esitetään eurokoodin esistandardin (SFS-ENV 1994-1-1 1995, s.155-
158) lausekkeet neutraaliakselin sijainnin ja plastisien taivutusvastuksien laskemiseksi. 
Koko raudoituksen plastinen taivutusvastus on 
 𝑊𝑝𝑠 =∑|𝐴𝑠,𝑖𝑒𝑖|

𝑛

𝑖=1

 (A.1) 
missä 𝑒𝑖 on raudoituksen alan 𝐴𝑠,𝑖 etäisyys kyseessä olevaan keskiviivaan (y- tai z-ak-
seli). 

A.1 Betonilla ympäröidyt I-profiilit 
 

 Kuva A.1. Betonin ympäröimä I-profiili merkintöineen (SFS-ENV 1994-1-1 1995, s.156) 
A.1.1 Taivutus teräsosan vahvemmassa suunnassa  
Teräsosan plastinen taivutusvastus voidaan katsoa taulukoista tai laskea kaavalla 
 𝑊𝑝𝑎 =

(ℎ − 2𝑡𝑓)
2
𝑡𝑤

4
+ 𝑏𝑡𝑓(ℎ − 𝑡𝑓). (A.2) 

Betoniosan plastinen taivutusvastus on 
 𝑊𝑝𝑐 =

𝑏𝑐ℎ𝑐
2

4
−𝑊𝑝𝑎 −𝑊𝑝𝑠 . (A.3) 



A2  
Neutraaliakselin eri sijainteja vastaavat ℎ𝑛 ja 𝑊𝑝𝑎𝑛 ovat: 

a) Neutraaliakseli uumassa: ℎ𝑛 ≤ ℎ/2 − 𝑡𝑓 
 ℎ𝑛 =

𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 − 𝐴𝑠𝑛(2𝑓𝑠𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)

2𝑏𝑐𝑓𝑐𝑑 + 2𝑡𝑤(2𝑓𝑦𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)
 (A.4) 

 𝑊𝑝𝑎𝑛 = 𝑡𝑤ℎ𝑛
2  (A.5) 

missä 𝐴𝑠𝑛 on 2ℎ𝑛 alueella olevan raudoituksen pinta-ala. 
b) Neutraaliakseli laipassa: ℎ/2 − 𝑡𝑓 ≤ ℎ𝑛 ≤ ℎ/2 

 ℎ𝑛 =
𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 − 𝐴𝑠𝑛(2𝑓𝑠𝑑 − 𝑓𝑐𝑑) + (𝑏 − 𝑡𝑤)(ℎ − 2𝑡𝑓)(2𝑓𝑦𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)

2𝑏𝑐𝑓𝑐𝑑 + 2𝑏(2𝑓𝑦𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)
 (A.6) 

 𝑊𝑝𝑎𝑛 = 𝑏ℎ𝑛
2 −

(𝑏 − 𝑡𝑤)(ℎ − 2𝑡𝑓)
2

4
 (A.7) 

c) Neutraaliakseli teräsosan ulkopuolella: ℎ/2 ≤ ℎ𝑛 ≤ ℎ𝑐/2 
 ℎ𝑛 =

𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 − 𝐴𝑠𝑛(2𝑓𝑠𝑑 − 𝑓𝑐𝑑) + 𝐴𝑎(2𝑓𝑦𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)

2𝑏𝑐𝑓𝑐𝑑
 (A.8) 

 𝑊𝑝𝑎𝑛 = 𝑊𝑝𝑎 (A.9) 
Raudoituksen plastinen taivutusvastus 2ℎ𝑛 alueella on 
 𝑊𝑝𝑠𝑛 =∑|𝐴𝑠𝑛𝑖𝑒𝑧𝑖|

𝑛

𝑖=1

. (A.10) 
missä 𝐴𝑠𝑛𝑖 : 𝑡 ovat raudoitustankojen pinta-aloja osassa 2ℎ𝑛 ja 𝑒𝑧𝑖: 𝑡 ovat tankojen etäi-
syyksiä keskiviivalta. Betonin plastinen taivutusvastus osassa 2ℎ𝑛 lasketaan kaavalla 
 𝑊𝑝𝑐𝑛 = 𝑏𝑐ℎ𝑛

2 −𝑊𝑝𝑎𝑛 −𝑊𝑝𝑠𝑛. (A.11) 

A.1.2 Taivutus teräsosan heikommassa suunnassa  
Teräsosan plastinen taivutusvastus voidaan katsoa taulukoista tai laskea kaavalla 
 𝑊𝑝𝑎 =

(ℎ − 2𝑡𝑓)𝑡𝑤
2

4
+
2𝑡𝑓𝑏

2

4
. (A.12) 

Betoniosan plastinen taivutusvastus on 
 𝑊𝑝𝑐 =

ℎ𝑐𝑏𝑐
2

4
−𝑊𝑝𝑎 −𝑊𝑝𝑠 . (A.13) 



A3  
Neutraaliakselin eri sijainteja vastaavat ℎ𝑛 ja 𝑊𝑝𝑎𝑛 ovat: 

a) Neutraaliakseli uumassa: ℎ𝑛 ≤ 𝑡𝑤/2 
 ℎ𝑛 =

𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 − 𝐴𝑠𝑛(2𝑓𝑠𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)

2ℎ𝑐𝑓𝑐𝑑 + 2ℎ(2𝑓𝑦𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)
 (A.14) 

 𝑊𝑝𝑎𝑛 = ℎℎ𝑛
2 (A.15) 

b) Neutraaliakseli laipassa: 𝑡𝑤/2 ≤ ℎ𝑛 ≤ 𝑏/2 
 ℎ𝑛 =

𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 − 𝐴𝑠𝑛(2𝑓𝑠𝑑 − 𝑓𝑐𝑑) + 𝑡𝑤(2𝑡𝑓 − ℎ)(2𝑓𝑦𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)

2ℎ𝑐𝑓𝑐𝑑 + 4𝑡𝑓(2𝑓𝑦𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)
 (A.16) 

 𝑊𝑝𝑎𝑛 = 2𝑡𝑓ℎ𝑛
2 −

(ℎ − 2𝑡𝑓)𝑡𝑤
2

4
 (A.17) 

c) Neutraaliakseli teräsosan ulkopuolella: 𝑏/2 ≤ ℎ𝑛 ≤ 𝑏𝑐/2 
 ℎ𝑛 =

𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 − 𝐴𝑠𝑛(2𝑓𝑠𝑑 − 𝑓𝑐𝑑) + 𝐴𝑎(2𝑓𝑦𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)

2ℎ𝑐𝑓𝑐𝑑
 (A.18) 

 𝑊𝑝𝑎𝑛 = 𝑊𝑝𝑎 (A.19) 
Betonin plastinen taivutusvastus osassa 2ℎ𝑛 lasketaan kaavalla 
 𝑊𝑝𝑐𝑛 = ℎ𝑐ℎ𝑛

2 −𝑊𝑝𝑎𝑛 −𝑊𝑝𝑠𝑛 ≥ 0 (A.20) 
missä 𝑊𝑝𝑠𝑛 lasketaan kaavalla (A.10) vaihtamalla alaindeksi 𝑧 𝑦:n paikalle. Osittain be-
tonilla ympäröityjen I-profiilien tapauksessa, neutraaliakseli on todennäköisesti uu-
massa, jolloin 𝑊𝑝𝑐𝑛 saattaa saada negatiivisen arvon. 
Lisäpisteen E kestävyyksien 𝑁𝐸,𝑅𝑑 ja 𝑀𝐸,𝑅𝑑 laskemista varten neutraaliakseli sijoitetaan 
niin, että normaalivoima 𝑁𝐸,𝑅𝑑 on suunnilleen kestävyyksien 𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 ja 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 keskiarvo. 
Neutraaliakselin etäisyyttä pisteen E laskennassa merkitään tunnuksella ℎ𝐸. Neutraa-
liakselin ollessa laipassa (𝑡𝑤/2 ≤ ℎ𝐸 ≤ 𝑏/2), lasketaan normaalivoima kaavalla 
𝑁𝐸,𝑅𝑑 = ℎ𝑐(ℎ𝐸 − ℎ𝑛)𝑓𝑐𝑑 + 2𝑡𝑓(ℎ𝐸 − ℎ𝑛)(2𝑓𝑦𝑑 − 𝑓𝑐𝑑) + 𝐴𝑠𝐸(2𝑓𝑠𝑑 − 𝑓𝑐𝑑) + 𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 (A.21) 

ottaen huomioon, että 𝑡𝑤/2 ≤ ℎ𝑛 ≤ 𝑏/2. 𝐴𝑠𝐸  on raudoituksen pinta-ala puristetulla lisä-
osalla mittojen ℎ𝐸 ja ℎ𝑛 välillä. Plastiset taivutusvastukset lasketaan käyttämällä kaavoja 
(A.17) ja (A.20) siten että ℎ𝑛:n paikalle sijoitetaan ℎ𝐸. Pisteen E momentti voidaan sitten 
laske kaavalla (A.11). 
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A.2 Betonitäytteiset putkiprofiilit 

 
Kuva A.2 Betonilla täytettyjen putkiprofiilien merkinnät (SFS-ENV 1994-1-1 1995, s.158) 

A.2.1 Suorakaideputkiprofiilit Seuraavat kaavat koskevat suorakaideputkia, joiden taivutus tapahtuu y-akselin ympäri. 
Z-akselin ympäri tapahtuvan taivutuksen tilanteessa mitat ℎ ja 𝑏 vaihdetaan keskenään 
samoin kuin indeksit 𝑧 ja 𝑦. 
Betonin plastinen taivutusvastus on 
 𝑊𝑝𝑐 =

(𝑏 − 2𝑡)(ℎ − 2𝑡)2

4
−
2

3
𝑟3 − 𝑟2(4 − 𝜋) (

ℎ

2
− 𝑡 − 𝑟) −𝑊𝑝𝑠 (A.22) 

missä 𝑊𝑝𝑠 lasketaan kaavalla (A.1). 
Teräsosan plastinen taivutusvastus voidaan katsoa taulukoista tai laskea kaavalla 
 𝑊𝑝𝑎 =

𝑏ℎ2

4
−
2

3
(𝑟 + 𝑡)3 − (𝑟 + 𝑡)2(4 − 𝜋) (

ℎ

2
− 𝑡 − 𝑟) −𝑊𝑝𝑐 −𝑊𝑝𝑠 . (A.23) 

Neutraaliakselin sijainti lasketaan kaavalla 
 ℎ𝑛 =

𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 − 𝐴𝑠𝑛(2𝑓𝑠𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)

2𝑏𝑓𝑐𝑑 + 4𝑡(2𝑓𝑦𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)
. (A.24) 

Betoniosan plastinen taivutusvastus 2ℎ𝑛 alueella on 
 𝑊𝑝𝑐𝑛 = (𝑏 − 2𝑡)ℎ𝑛

2 −𝑊𝑝𝑠𝑛 (A.25) 
missä 𝑊𝑝𝑠𝑛 lasketaan kaavalla (A.10). Teräsosan plastinen taivutusvastus osassa 2ℎ𝑛 
lasketaan kaavalla 
 𝑊𝑝𝑎𝑛 = 𝑏ℎ𝑛

2 −𝑊𝑝𝑐𝑛 −𝑊𝑝𝑠n. (A.26) 
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Lisäpisteen E kestävyyksien 𝑁𝐸,𝑅𝑑 ja 𝑀𝐸,𝑅𝑑 laskemista varten neutraaliakseli sijoitetaan 
mitan ℎ𝑛 osoittaman viivan ja poikkileikkauksen reunan välillä, eli asemaan ℎ𝐸 = ℎ𝑛/2+

ℎ/4. Normaalivoima lasketaan kaavalla 
𝑁𝐸,𝑅𝑑 = 𝑏(ℎ𝐸 − ℎ𝑛)𝑓𝑐𝑑 + 2𝑡(ℎ𝐸 − ℎ𝑛)(2𝑓𝑦𝑑 − 𝑓𝑐𝑑) + 𝐴𝑠𝐸(2𝑓𝑠𝑑 − 𝑓𝑐𝑑) + 𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 (A.27) 

missä 𝐴𝑠𝐸  on ylimääräisen puristetun osan raudoituksen pinta-ala välillä ℎ𝐸 ja ℎ𝑛. Plasti-
set taivutusvastukset lasketaan käyttämällä kaavoja (A.25) ja (A.26) sijoittamalla ℎ𝑛 pai-
kalle ℎ𝐸. Pisteen E momentti voidaan sitten laske kaavalla (A.11). 

A.2.2 Pyöreät putkiprofiilit Kaavoja (A.22) … (A.27) voidaan käyttää pyöreille putkille likimääräistyksinä sijoittamalla 
ℎ = 𝑏 = 𝑑 ja 𝑟 = 𝑑/2 − 𝑡. Sijoittamalla ja sieventämällä saadaan betonin plastiseksi tai-
vutusvastukseksi 
 𝑊𝑝𝑐 =

1

6
(𝑑 − 2𝑡)3 −𝑊𝑝𝑠 (A.28) 

missä 𝑊𝑝𝑠 lasketaan kaavalla (A.1). Teräsosan plastinen voidaan katsoa taulukoista tai 
laskea kaavalla 
 𝑊𝑝𝑎 =

1

6
𝑑3 −𝑊𝑝𝑐 −𝑊𝑝𝑠 . (A.29) 

Neutraaliakselin sijainti lasketaan kaavalla 
 ℎ𝑛 =

𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 − 𝐴𝑠𝑛(2𝑓𝑠𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)

2𝑑𝑓𝑐𝑑 + 4𝑡(2𝑓𝑦𝑑 − 𝑓𝑐𝑑)
. (A.30) 

Betoniosan plastinen taivutusvastus 2ℎ𝑛 alueella on 
 𝑊𝑝𝑐𝑛 = (𝑑 − 2𝑡)ℎ𝑛

2 −𝑊𝑝𝑠𝑛. (A.31) 
missä 𝑊𝑝𝑠𝑛 lasketaan kaavalla (A.10). Teräsosan plastinen taivutusvastus osassa 2ℎ𝑛 
lasketaan kaavalla 
 𝑊𝑝𝑎𝑛 = 2𝑡ℎ𝑛

2 . (A.32) 
 



B1  

LIITE B: TARKAN YHTEISVAIKUTUSKUVAAJAN JÄNNITYSRESULTANTIT 
taivutus y-y akselin ympäri taivutus z-z akselin ympäri NA [mm] M [kNm] N [kN] NA [mm] M [kNm] N [kN] -250 0 -6820 -250 0 -6820 -240 28 -6707 -240 28 -6707 -230 54 -6594 -230 54 -6594 -220 80 -6480 -220 80 -6480 -210 104 -6367 -210 104 -6367 -200 182 -5988 -200 236 -5722 -190 256 -5608 -190 362 -5076 -180 277 -5495 -180 383 -4963 -170 297 -5382 -170 403 -4849 -160 316 -5268 -160 422 -4736 -150 653 -3093 -150 440 -4623 -140 968 -918 -140 497 -4228 -130 1031 -460 -130 550 -3833 -120 1060 -222 -120 600 -3437 -110 1083 -26 -110 645 -3042 -100 1103 166 -100 686 -2647 -90 1121 358 -90 724 -2252 -80 1138 551 -80 758 -1857 -70 1163 899 -70 787 -1462 -60 1197 1409 -60 813 -1067 -50 1211 1660 -50 835 -671 -40 1219 1852 -40 852 -276 -30 1226 2045 -30 866 119 -20 1231 2237 -20 877 532 -10 1234 2430 -10 884 1024 0 1235 2622 0 890 2622 10 1234 2814 10 884 4220 20 1231 3007 20 877 4712 30 1226 3199 30 866 5125 40 1219 3392 40 852 5520 50 1211 3584 50 835 5915 60 1197 3835 60 813 6311 70 1163 4345 70 787 6706 80 1138 4693 80 758 7101 90 1121 4886 90 724 7496 100 1103 5078 100 686 7891 110 1083 5270 110 645 8286 120 1060 5466 120 600 8681 130 1031 5704 130 550 9077 140 968 6162 140 497 9472 150 653 8337 150 440 9867 160 316 10512 160 422 9980 170 297 10626 170 403 10093 180 277 10739 180 383 10207 190 256 10852 190 362 10320 200 182 11232 200 236 10966 210 104 11611 210 104 11611 220 80 11724 220 80 11724 230 54 11838 230 54 11838 240 28 11951 240 28 11951 250 0 12064 250 0 12064 
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LIITE C: BETONILLA YMPÄRÖIDYN I-PROFIILINMURTORAJATILMITOITUS

GeometriaJänneväli L 5.0m:=

HE 320 B h 320mm:=

b 300mm:=

tw 11.5mm:=

tf 20.5mm:=

betonin korkeus hc 500mm:=

betonin leveys bc 500mm:=

tankokoko ϕs 20mm:=

etäisyys us 50mm:=

tankoja y-suunnassa nsy 2:=

tankoja z-suunnassa nsz 4:=

tankoja yhteensä ns 8:=

tankojako sy
hc 2us-( )
nsz 1-

133.3 mm×=:= sz
bc 2us-( )
nsy 1-

400 mm×=:=

keskiöetäisyydet ez1 1.5 sy× 200 mm×=:= ez2 0.5 sy× 67 mm×=:=

ey1 0.5 sz× 200 mm×=:=

Kuormitus NEd 8000kN:=

NG.Ed 4800kN:=

My.1.Ed 0kN m×:=
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My.2.Ed 250kN m×:=

Mz.1.Ed 0kN m×:=

Mz.2.Ed 50kN m×:=

e0.z L
200 25 mm×=:=

e0.y L
150 33 mm×=:=

MateriaalitOsavarmuusluvut γa 1:=

γs 1.15:=

γc 1.5:=

αcc 0.85:=

Lujuuksien ominaisarvot fyk 355MPa:=

fsk 500MPa:=

fck 40MPa:=

Mitoituslujuudet fyd
fyk
γa 355 MPa×=:=

fsd
fsk
γs 435 MPa×=:=

fcd
αcc fck×

γc 23 MPa×=:=

Kimmokertoimet Ea 210GPa:=

Es 200GPa:=

Ecm 22GPa fck 8MPa+

10MPa
æ
ç
è

ö
÷
ø

0.3
× 35220 MPa×=:=

φt 2.1:=

Ec.eff Ecm 1
1 NG.Ed

NEd φt×+

× 15584 MPa×=:=

Poikkileikkaussuureet
Pinta-alat Aa 161.3cm2

:=

As1 π
ϕs
2

æ
ç
è

ö
÷
ø

2
× 314 mm2

×=:=

As ns As1× 2513 mm2
×=:=
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Ac bc hc× Aa- As- 231357 mm2
×=:=

Neliömomentit Iy.a 30820cm4
:=

Iz.a 9239cm4
:=

Iy.s 4 As1× ez12 ez22
+æ

è
ö
ø× 55850536 mm4

×=:=

Iz.s As ey12
× 100530965 mm4

×=:=

Iy.c
bc hc3
×

12 Iy.a- Iy.s- 4844282797 mm4
×=:=

Iz.c
hc bc3
×

12 Iz.a- Iz.s- 5015412368 mm4
×=:=

Plastiset taivutusvastukset Wp.y.a 2149cm3
:=

Wp.z.a 939.1cm3
:=

Wp.y.s 4 As1× ez1 ez2+( )× 335103 mm3
×=:=

Wp.z.s As ey1× 502655 mm3
×=:=

Wp.y.c
bc hc2
×

4 Wp.y.a- Wp.y.s- 28765897 mm3
×=:=

Wp.z.c
hc bc2
×

4 Wp.z.a- Wp.z.s- 29808245 mm3
×=:=

Taivutusjäykkyydet Ke 0.6:=

Ke.II 0.5:=

K0 0.9:=

EIeff.y Ea Iy.a× Es Iy.s×+ Ke Ec.eff× Iy.c×+ 121 MN m2
××=:=

EIeff.y.II K0 Ea Iy.a× Es Iy.s×+ Ke.II Ec.eff× Iy.c×+( )× 102 MN m2
××=:=

EIeff.z Ea Iz.a× Es Iz.s×+ Ke Ec.eff× Iz.c×+ 86 MN m2
××=:=

EIeff.z.II K0 Ea Iz.a× Es Iz.s×+ Ke Ec.eff× Iz.c×+( )× 78 MN m2
××=:=
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YHTEISVAIKUTUSKUVAAJA
Taivutus y-y akselin ympäri
Piste A (0, Npl,Rd)

Plastinen puristuskestävyys Npl.Rd Aa fyd× Ac fcd×+ As fsd×+ 12063 kN×=:=

Piste D (Mmax,y,Rd, 0.5Npm,Rd)

betoniosan kestävyys Npm.Rd Ac fcd× 5244 kN×=:=

maksimi taivutuskestävyys Mmax.y.Rd Wp.y.a fyd× Wp.y.s fsd×+
0.5 Wp.y.c× fcd×+

... 1235 kN m××=:=

Piste C (Mpl,y,Rd, Npm,Rd)

Oletetaan, että neutraaliakseli on uumassa.
raudoituksen pinta-ala2hnalueella As.n 4 As1× 1257 mm2

×=:=

neutraaliakselin sijainti hn
Npm.Rd As.n 2 fsd× fcd-( )×-

2 bc× fcd× 2 tw× 2 fyd× fcd-( )×+
109 mm×=:=

Tarkistetaan osuiko oletusoikeaan "OK" hn h
2 tf-£if

"NA ei ole uumassa" otherwise
"OK"=
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plastiset taivutusvastukset2hnalueella Wp.y.a.n tw hn2
× 135723 mm3

×=:=

Wp.y.s.n 4 As1× ez2× 83776 mm3
×=:=

Wp.y.c.n bc hn2
× Wp.y.a.n- Wp.y.s.n- 5681492 mm3

×=:=

normaalivoiman aiheuttamataivutuskestävyyden lisäys Mn.y.Rd Wp.y.a.n fyd× Wp.y.s.n fsd×+
0.5 Wp.y.c.n× fcd×+

... 149 kN m××=:=

taivutuskestävyys Mpl.y.Rd Mmax.y.Rd Mn.y.Rd- 1086 kN m××=:=

Piste B (Mpl,y,Rd, 0)

taivutuskestävyys Mpl.y.Rd 1086 kN m××=

Taivutus z-z akselin ympäri
Piste A (0, Npl,Rd)

Plastinen puristuskestävyys Npl.Rd 12063 kN×=

Piste D (Mmax,z,Rd, 0.5Npm,Rd)

betoniosan kestävyys Npm.Rd 5244 kN×=

maksimi taivutuskestävyys Mmax.z.Rd Wp.z.a fyd× Wp.z.s fsd×+
0.5 Wp.z.c× fcd×+

... 890 kN m××=:=
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Piste C (Mpl,z,Rd, Npm,Rd)

raudoituksen pinta-alaosassa (2) As.n 0:=

Oletetaan, että neutraaliakseli on laipassa
neutraaliakselin sijainti hn

Npm.Rd As.n 2 fsd× fcd-( )×- tw 2 tf× h-( )× 2 fyd× fcd-( )×+

2 hc× fcd× 4 tf× 2 fyd× fcd-( )×+
:=

hn 38 mm×=

Tarkistetaan osuiko oletusoikeaan "OK" tw
2 hn£

b
2£if

"NA ei ole laipassa" otherwise
"OK"=

plastiset taivutusvastukset2hnalueella Wp.z.a.n 2 tf× hn2
×

h 2 tf×-( ) tw2
×

4+ 70 cm3
×=:=

Wp.z.s.n 0:=

Wp.z.c.n hc hn2
× Wp.z.a.n- Wp.z.s.n- 669 cm3

×=:=

normaalivoiman aiheuttamataivutuskestävyyden lisäys Mn.z.Rd Wp.z.a.n fyd× Wp.z.s.n fsd×+
0.5 Wp.z.c.n× fcd×+

... 32 kN m××=:=

taivutuskestävyys Mpl.z.Rd Mmax.z.Rd Mn.z.Rd- 857 kN m××=:=

Piste B (Mpl,z,Rd, 0)

taivutuskestävyys Mpl.z.Rd 857 kN m××=
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Piste E (Mpl,E,Rd, NE,Rd)
Etsitään neutraaliakselin kohta missä normaalivoima on suunnilleen plastisenpuristuskestävyyden ja betoniosan kestävyyden keskiarvo. Oletetaan, että neutraaliakseli ontällöin laipassa.

neutraaliakselin sijainti hE 120mm:= ΔhE hE hn- 82 mm×=:=

raudoituksen pinta-ala
ΔhE alueella As.E 0:=

normaalivoima pisteessä E NE.Rd hc ΔhE× fcd×
2 tf× ΔhE× 2 fyd× fcd-( )×+

...

As.E 2 fsd× fcd-( )× Npm.Rd++

...
8466 kN×=:=

Tarkistetaan, että ollaanlaipassa "OK" tw
2 hE£

b
2£if

"NA ei ole laipassa" otherwise
"OK"=

plastiset taivutusvastukset2hEalueella Wp.E.a.n 2 tf× hE2
×

h 2 tf×-( ) tw2
×

4+ 600 cm3
×=:=

Wp.E.s.n 0mm2
:=

Wp.E.c.n hc hE2
× Wp.E.a.n- Wp.E.s.n- 6600 cm3

×=:=

normaalivoiman aiheuttamataivutuskestävyyden lisäys Mn.E.Rd Wp.E.a.n fyd× Wp.E.s.n fsd×+
0.5 Wp.E.c.n× fcd×+

... 288 kN m××=:=

taivutuskestävyys pisteessä E ME.Rd Mmax.z.Rd Mn.E.Rd- 602 kN m××=:=

Koordinaatit ja yhteisvaikutuskuvaaaja
y-y akselin ympäri

Ny

Npl.Rd
Npm.Rd

0.5 Npm.Rd×

0

æç
ç
ç
ç
çè

ö÷
÷
÷
÷
÷ø

12063
5244
2622

0

æç
ç
ç
çè

ö÷
÷
÷
÷ø

kN×=:= My

0
Mpl.y.Rd

Mmax.y.Rd
Mpl.y.Rd

æç
ç
ç
ç
çè

ö÷
÷
÷
÷
÷ø

0
1086
1235
1086

æç
ç
ç
çè

ö÷
÷
÷
÷ø

kN m××=:=



C8

Mpl.y.N.Rd
Mpl.y.Rd

Npm.Rd Npl.Rd-
NEd Npl.Rd-( )× 647 kN m××=:=

z-z akselin ympäri

Nz

Npl.Rd
NE.Rd

Npm.Rd
0.5 Npm.Rd×

0

æ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

12063
8466
5244
2622

0

æ
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
÷
÷
ø

kN×=:= Mz

0
ME.Rd

Mpl.z.Rd
Mmax.z.Rd
Mpl.z.Rd

æ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

0
602
857
890
857

æ
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
÷
÷
ø

kN m××=:=

1. ACBD-yksinkertaistus
Mpl.z.N.Rd1

Mpl.z.Rd
Npm.Rd Npl.Rd-

NEd Npl.Rd-( )× 511 kN m××=:=

2. AECBD-yksinkertaistus
Mpl.z.N.Rd2

Mpl.z.Rd ME.Rd-

Npm.Rd NE.Rd-
NEd NE.Rd-( )× ME.Rd+ 639 kN m××=:=

0 500 10000

5000

10000
y-y akselin ympäriz-z akselin ympäri

Yhteisvaikutuskuvaaja

Taivutusmomentti [kNm]

Nor
maa

livo
ima

 [kN
]
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TOISEN KERTALUVUN VAIKUTUKSET
y-y akselin ympäri Ncr.y.eff

EIeff.y.II π2
×

1.0 L×( )2 40377 kN×=:=

αcr.y
Ncr.y.eff

NEd 5.0=:=

βm max 0.44 0.66 0.44 My.1.Ed
My.2.Ed×+,

æ
ç
è

ö
÷
ø

0.66=:=

My.Ed.I βm My.2.Ed× NEd e0.z×+ 365 kN m××=:=

km 1
1 NEd

Ncr.y.eff-

1.25=:=

Mr.y.Ed.II km βm× My.2.Ed× 206 kN m××=:=

My.Ed.II km My.Ed.I× 455 kN m××=:=

My.max.Ed max My.Ed.II My.2.Ed,( ) 455 kN m××=:=

z-z akselin ympäri Ncr.z.eff
EIeff.z.II π2

×

1.0 L×( )2 30700 kN×=:=

αcr.z
Ncr.z.eff

NEd 3.8=:=

βm max 0.44 0.66 0.44 Mz.1.Ed
Mz.2.Ed×+,

æ
ç
è

ö
÷
ø

0.66=:=

Mz.Ed.I βm Mz.2.Ed× NEd e0.y×+ 300 kN m××=:=

km 1
1 NEd

Ncr.z.eff-

1.35=:=

Mr.z.Ed.II km βm× Mz.2.Ed× 45 kN m××=:=

Mz.Ed.II km Mz.Ed.I× 405 kN m××=:=

Mz.max.Ed max Mz.Ed.II Mz.2.Ed,( ) 405 kN m××=:=
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MITOITUS
Puristuksen ja yhden akselin taivutus
αM 0.9:=

y-y akselin ympäri
My.Rd αM Mpl.y.N.Rd× 582 kN m××=:=

KAMy.N
My.max.Ed

My.Rd 0.78=:=

z-z akselin ympäri
1. ACBD-yksinkertaistus 2. AECBD-yksinkertaistus
Mz.Rd1 αM Mpl.z.N.Rd1× 460 kN m××=:= Mz.Rd2 αM Mpl.z.N.Rd2× 575 kN m××=:=

KAMz.N
Mz.max.Ed

Mz.Rd1 0.88=:= KAMz.N
Mz.max.Ed

Mz.Rd2 0.70=:=

Vino taivutus
Murtuminen  tapahtuu y-y akselin ympäri.
KAMy.Mz.N

My.max.Ed
Mpl.y.N.Rd

Mr.z.Ed.II
Mpl.z.N.Rd1+ 0.79=:=

KAMy.Mz.N
My.max.Ed
Mpl.y.N.Rd

Mr.z.Ed.II
Mpl.z.N.Rd2+ 0.77=:=

Murtuminen  tapahtuu z-z akselin ympäri.
KAMy.Mz.N

Mr.y.Ed.II
Mpl.y.N.Rd

Mz.max.Ed
Mpl.z.N.Rd1+ 1.11=:=

KAMy.Mz.N
Mr.y.Ed.II
Mpl.y.N.Rd

Mz.max.Ed
Mpl.z.N.Rd2+ 0.95=:=



LIITE D: LASKENTARAPORTTI D1

Tekijä Sivu 1(8)Pvm.Työ nro

Kaikki viittaukset ovat standardiin SFS-EN 1994-1-1 ellei toisin mainita.
Materiaalit

Materiaalien osavarmuusluvut
γa = 1,00 rakenneteräs
γs = 1,15 betoniraudoitus
γc = 1,50 betoni
αcc = 0,85 betonin pitkäaikaisvaikutuksia huomioiva kerroin

Rakenneteräs S355 JR/J0/J2/K2 teräslajiMyötöraja määräytyy standardin SFS-EN 10025-2 mukaan.fyk = 345 MPa rakenneteräksen myötölujuus
fyd = 345 MPa rakenneteräksen myötölujuuden mitoitusarvoEa = 210000 MPa rakenneteräksen kimmokerroin

Betoniraudoitus B500B betoniraudoituslajifsk = 500 MPa betoniraudoituksen nimellinen vetomurtolujuus
fsd = 434,8 MPa betoniraudoituksen myötölujuuden mitoitusarvo
Es = 200000 MPa betoniraudoituksen kimmokerroin

Betoni C40/50 betonilaatufck = 40 MPa betonin puristuslujuuden ominaisarvo
fcd = 26,7 MPa betonin puristuslujuuden mitoitusarvo

αcc*fcd = 22,7 MPafcm = 48 MPa betonin keskimääräinen puristuslujuusEcm = 35220 MPa betonin kimmokerroin
Mitat ja poikkileikkaussuureet

L = 5,00 m pilarin pituus
teräsprofiili HE320B

h = 320 mm
b = 300 mm
tw = 11,5 mm
tf = 20,5 mm
r = 27 mm

cy = 100,0 mm
cz = 90,0 mm
φ = 20 mm raudoituksen halkaisija

ns,y = 2 kpl raudoitustankoja y-suunnassa
ns,z = 4 kpl raudoitustankoja z-suunnassaus,y = 50 mm raudoitustangon keskiöetäisyys y- suunnassaus,z = 50 mm raudoitustangon keskiöetäisyys z- suunnassa

Sivusiirtymättömän liittopilarin mitoitus yksinkertaistetulla mitoitusmenetelmällä (SFS-EN 1994-1-16.7.3). Täysin betonilla ympäröity teräsprofiili - tyyppi a (kuva 6.17).

RAKENNELASKELMA

Rakennuskohde Sisältö Sijainti

y y

z

z
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Tekijä Sivu 2(8)Pvm.hc = 500,0 mmbc = 500,0 mm
paikallinen lommahdus 6.7.1(9) ja 6.7.5.1(2)cz ≥ 40 mm OKcz ≥ b/6 OK

Aa = 16134 mm2 teräsprofiilin poikkileikkausala
Iy,a = 3,082E+08 mm4 teräsprofiilin neliömomentti y-suunnassa
Iz,a = 9,239E+07 mm4 teräsprofiilin neliömomentti z-suunnassa
As = 2513 mm2 betoniraudoituksen poikkileikkausalaIy,s = 5,591E+07 mm4 betoniraudoituksen jäyhyysmomentti y-suunnassaIz,s = 1,006E+08 mm4 betoniraudoituksen jäyhyysmomentti z-suunnassa
Ac = 231352 mm2 betonin poikkileikkausalaIy,c = 4,844E+09 mm4 betonin jäyhyysmomentti y-suunnassaIz,c = 5,015E+09 mm4 betonin jäyhyysmomentti z-suunnassa
ρs = 1,07 % raudoitussuhde

Teräsosakerroin 6.7.1(4)Npl,Rd = 11903,04 kN 6.7.3.2(1) plastinen puristuskestävyys
Npl,Rk = 14688,95 kN plastisen puristuskestävyyden ominaisarvo

δ = 0,47 6.7.3.3(1) teräsosakerroin0,2 ≤ δ ≤ 0,9 OK
Yksinkertaistetun menetelmän ehdot 6.7.3.1Kohdan 6.7.3.1(1) mukainen ehto λ ≤ 2,0 tarkistetaan myöhemmin kuormitustapaus kerrallaan.cy ≤ 0,4*b OK 6.7.3.1(2)

cz ≤ 0,3*h OK 6.7.3.1(2)
0,3% ≤ ρs ≤ 6,0% OK 6.7.3.1(3) ja (6.7.5.2(1)

0,2 ≤ hc/bc ≤ 5,0 OK 6.7.3.1(4)
Virumaluku SFS EN-1992-1-1 Liite Bu = 2000 mm kuivumispiirih0 = 231 mm muunnettu paksuus

t0,T = 14 d kuormituksen alkamisajankohta
RH = 50 % ympäröivän ilman suhteellinen kosteussementtityyppi = N sementtityyppi
α = 0,00 eksponentti kaavassa B.9
α1 = 0,80 kerroin
α2 = 0,94 kerroin
α3 = 0,85 kerroin

φRH = 1,55 suhteellisen kosteuden huomioiva kerroin
β(fcm) = 2,42 betonin lujuuden huomioiva kerroin

t0 = 14,00 d betonin ikä, missä on huomioitu sementin tyyppi

RAKENNELASKELMA
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Tekijä Sivu 3(8)Pvm.
β(t0) = 0,56 kuormituksen alkamisajan huomioiva kerroin
βH = 560,54 kerroin

βc(∞, t0) = 1,00 virumisen kehittymistä esittävä kerroin
φ0 = 2,10 nimellinen virumaluku

φ(∞, t0) = 2,10 virumaluku
Plastisuusteorian mukainen teräsprofiilin leikkauskestävyys 6.2.2.2(2) and 6.7.3.2(3)Teräsprofiilin leikkauskestävyys lasketaan SFS-EN 1993-1-1 6.2.6 mukaan.

η = 1,2 SFS EN-1993-1-5 5.1(2) + NAAv,z = 5177 mm2 leikkauspinta-ala
Vpl,z,a,Rd = 1031,19 kN teräsprofiilin plastinen leikkauskestävyys

Av,y = 12300 mm2 leikkauspinta-ala
Vpl,y,a,Rd = 2449,99 kN teräsprofiilin plastinen leikkauskestävyys

Täysplastinen yhteisvaikutuskäyrä 6.7.3.2(2)

Npm,Rd = 5243,99 kN betoniosan puristuskestävyys
y-akseli

Mpl,y,Rd = 1062,83 kNm plastinen taivutuskestävyys y-suunnassa
Mmax,y,Rd = 1213,20 kNm suurin mahdollinen taivutuskestävyys y-suunnassa

piste A (0; Npl,Rd) = (0 kNm; 11903 kN)
piste C (Mpl,Rd; Npm,Rd) = (1063 kNm; 5244 kN)piste D (Mmax,Rd; Npm,Rd/2) = (1213 kNm; 2622 kN)piste B (Mpl,Rd; 0) = (1063 kNm; 0 kN)
z-akseliMpl,z,Rd = 851,05 kNm plastinen taivutuskestävyys z-suunnassa

Mmax,z,Rd = 880,36 kN suurin mahdollinen plastinen z-suunnassa
piste A (0; Npl,Rd) = (0 kNm; 0 kN)
piste C (Mpl,Rd; Npm,Rd) = (851 kNm; 1063 kN)
piste D (Mmax,Rd; Npm,Rd/2) = (880 kNm; 1213 kN)piste B (Mpl,Rd; 0) = (851 kNm; 1063 kN)

Poikkileikkaus jaetaan y-y suunnassa 50 osaan, jolloin jännitysresultatit lasketaan noin 10mm välein ja z-z suunnassa 50 osaan, jolloin jännitysresultantit lasketaan noin 10mm välein
Mpl,Rd ratkaistaan graafisesti yhteisvaikutuskäyrän ja M-akselin leikkauspisteestä. Taivutuskestävyydenmaksimi Mmax,Rd saadaan, kun neutraaliakseli sijaitsee poikkileikkauksen keskellä. Yhteivaikutuskäyräton esitetty seuraavalla sivulla.

RAKENNELASKELMA

Täysplastinen yhteisvaikutuskäyrä on muodostettu siirtämällä plastistaneutraaliakselia poikkileikkauksenläpi ja laskemalla jännitysresultantit M ja N näissä kohdissa. Mitä useammassa pisteessä resultantitlasketaan, sitä tarkempi yhteisvaikutuskäyrä on. Alla on esitetty M ja N laskentakaavat yleisessämuodossa.



D4

Tekijä Sivu 4(8)
Pvm.

Onko taivutusmomentti suoraan seurausta normaalivoimasta?Voidaanko aluetta, missä Mpl,N,Rd > Mpl,Rd käyttää?

RAKENNELASKELMA

Kyllä

11 903,04

5 243,99

1 213,20

1 062,83

N [kN]

My [kNm]

Täysplastinen yhteisvaikutuskäyrä My-N

11 903,04

5 243,99

880,36

851,05

N [kN]

Mz [kNm]

Täysplastinen yhteisvaikutuskäyrä Mz-N
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RAKENNELASKELMATekijä Sivu 5(8)Pvm.Ensimmäisen kertaluvun voimasuureet (sisältää pilarin oman painon):

NEd [kN] normaalivoimaNG,Ed [kN] normaalivoiman pysyvä osuusM1,Ed [kNm] alapään momenttiM2,Ed [kNm] yläpään momentti

Huomioi alkukäyryys? Huomioi
Huomioi toisen kertaluvun vaikutukset? Huomioi

Case NEd NG,Ed M1,Ed,y M2,Ed,y M1,Ed,z M2,Ed,z0 8000 4800 0 250 0 501
234

Tehollinen taivutusjäykkyys
Ke = 0,6 6.7.3.3(3) korjauskerroin

Ke,II = 0,5 6.7.3.4(2) korjauskerroinK0 = 0,9 6.7.3.4(2) kalibrointikerroin
Ec,eff [MPa] kaava 6.41 betonin tehollinen kimmokerroin

(EI)eff,II [kNmm2] kaava 6.42 toisen kertaluvun analyysiin käytettävä tehollinen taivutusjäykkyys
Case Ec,eff (EI)eff,y (EI)eff,y,II (EI)eff,z (EI)eff,z,II0 15601 1,213E+11 1,023E+11 8,647E+10 7,078E+10

1
2
3
4

Suhteellinen hoikkuus
Lc,y = 5,00 m nivelpäinen pilarin nurjahduspituus y-suunnassa
Lc,z = 5,00 m nivelpäinen pilarin nurjahduspituus z-suunnassa

Ncr [kN] kimmoteorian mukainen kriittinen kuorma
λ kaava 6.39 suhteellinen hoikkuus

taul. 6.5
mm
mm

25,0
33,3

Voimasuurekuvaajat on esitetty liitteessä A. Toisen kertaluvun rasituksetlasketaan tarkalla menetelmällä, jonka periaatteet on esitetty liitteessä B.

alkukäyryys, joka kasvattaa y-suunnanmomenttia
alkukäyryys, joka kasvattaa z-suunnanmomenttia

e0,z =
e0,y =

suhteellisen hoikkuuden laskentaan käytettävä tehollinentaivutusjäykkyys(EI)eff [kNmm2] kaava 6.40

taul. 6.5
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RAKENNELASKELMATekijä Sivu 6(8)Pvm.

Case Ncr,y λy λy ≤ 2,0 Ncr,z λz λz ≤ 2,00 47870 0,55 OK 34136 0,66 OK1
2
3
4

Nurjahdusmitoitus 6.7.3.5(2) ja SFS-EN 1993-1-1 6.3.1.2
Φ pienennystekijän χ määrittämisessä tarvittava muuttuja
χ nurjahduskestävyyden pienennystekijäNb,Rd [kN] nurjahduskestävyys
y-akseli

b taul. 6.5 nurjahduskäyrä y-suunnassa
αy = 0,34 epätarkkuustekijä

Case Φy χy Nb,y,Rd KAb,y0 0,71 0,86 10231 0,781
234

z-akseli c taul. 6.5 nurjahduskäyrä z-suunnassa
αz = 0,49 epätarkkuustekijä

Case Φz χz Nb,z,Rd KAb,z0 0,83 0,75 8948 0,891
2
3
4

Leikkausmitoitus 6.7.3.2

x [m] pilarin kohta, missä mitoitusleikkausvoima on suurimmillaan
VEd [kN] mitoitusleikkausvoima

Leikkausvoiman vaikutus yhteisvaikutuskäyrään tulee huomioida, jos teräsprofiiliin vaikuttavaleikkausvoima Va,Ed ylittää 50% teräsprofiilin leikkauskestävyyden mitoitusarvosta Vpl,a,Rd. Tässäoletetaan teräsprofiilin ottavan koko leikkausvoiman, joten Va,Ed = VEd. Lisäksi teräsprofiilia tuleekasvattaa, jos VEd > 0,5Vpl,a,Rd, jotta leikkausvoiman vaikutusta ei tarvitse huomioidayhteisvaikutuskäyrässä.
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RAKENNELASKELMA
Tekijä Sivu 7(8)Pvm.y-akseliCase x Vz,Ed KAVz KAVz ≤ 0,50 0,00 263,37 0,26 OK1234

z-akseliCase x Vy,Ed KAVy KAVy ≤ 0,5
0 0,00 300,36 0,12 OK
1
234

Puristuksen ja yhden akselin taivutuksen yhteisvaikutuskestävyys 6.7.3.6
αM = 0,9 6.7.3.6 taivutuskestävyyttä pienentävä kerroin

x [m] pilarin kohta, missä mitoitustaivutusmomentti on suurimmillaanMEd [kNm] mitoitustaivutusmomenttiMpl,N,Rd [kNm] kuva 6.18 taivutuskestävyys, kun huomioidaan samanaikainen normaalivoima

MRd [kNm] lopullinen taivutuskestävyys
y-akseliCase x My,Ed μyd Mpl,y,N,Rd My,Rd KAMy,N0 3,06 429,32 0,64 677,56 609,81 0,701234
z-akseli

Case x Mz,Ed μzd Mpl,z,N,Rd Mz,Rd KAMz,N0 2,59 414,71 0,77 657,28 591,55 0,701
234

Puristuksen ja vinon taivutuksen yhteisvaikutuskestävyys 6.7.3.7

x [m] pilarin kohta, missä vinotaivutuksen käyttöaste on suurimmillaan
MEd,y [kNm] mitoitustaivutusmomentti y-suunnassaMEd,z [kNm] mitoitustaivutusmomentti z-suunnassa

Murtumisen oletetaan tapahtuvan jommassakummassa pääsuunnassa y- tai z. Vinon taivutuksenyhteydessä alkukäyryys huomioidaan vain toisessa suunnassa kerrallaan. Lisäksi αM kerrointa eitarvitse huomioida.

taivutuskestävyyttä pienentävä kerroin, joka huomioi samanaikaisennormaalivoimakuva 6.18μd
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RAKENNELASKELMATekijä Sivu 8(8)
Pvm.Huomioidaan e0,z, ei huomioida e0,yCase x My,Ed Mz,Ed My,Rd Mz,Rd KAMy,Mz,N0 3,14 428,91 43,86 677,56 657,28 0,701

234
Huomioidaan e0,y, ei huomioida e0,zCase x My,Ed Mz,Ed My,Rd Mz,Rd KAMy,Mz,N0 2,93 185,90 406,41 677,56 657,28 0,891234

Yhteenveto laskentaehdoista ja maksimikäyttöasteistaOK lommahdusehto 1OK lommahdusehto 2OK teräsosakerroinOK maksimi betonipeite y-suunassaOK maksimi betonipeite z-suunassaOK raudoitussuhdeOK suhteellinen hoikkuus z-z akselin ympäriOK suhteellinen hoikkuus y-y akselin ympäriOK leikkaus z-z akselin suunnassaOK leikkaus y-y akselin suunnassa

KAb,y,max = 0,78 nurjahdus y-y akselin ympäri
KAb,z,max = 0,89 nurjahdus z-z akselin ympäri
KAVz,max = 0,26 leikkaus z-z akselin suunnassa
KAVy,max = 0,12 leikkaus y-y akslin suunnassa

KAMy,N,max = 0,70 puristuksen ja y-suunnan taivutuksen yhteisvaikutus
KAMz,N,max = 0,70 puristuksen ja z-suunnan taivutuksen yhteisvaikutusKAMy,Mz,N,max = 0,89 puristuksen ja vinon taivutuksen yhteisvaikutus
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Case 0
Sivu 1(5)Liite AVoimasuurekuvaajat

Mitoitustaivutusmomentit z-z akselin ympäri

Mitoitusleikkausvoimat y-y akselin suunnassa

Mitoitustaivutusmomentit y-y akselin ympäri

Mitoitusleikkausvoimat z-z akselin suunnassa
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Case 1
Sivu 2(5)Voimasuurekuvaajat Liite A

Mitoitustaivutusmomentit y-y akselin ympäri Mitoitustaivutusmomentit z-z akselin ympäri

Mitoitusleikkausvoimat z-z akselin suunnassa Mitoitusleikkausvoimat y-y akselin suunnassa
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Case 2
Mitoitustaivutusmomentit y-y akselin ympäri Mitoitustaivutusmomentit z-z akselin ympäri

Mitoitusleikkausvoimat z-z akselin suunnassa Mitoitusleikkausvoimat y-y akselin suunnassa

Voimasuurekuvaajat Liite A
Sivu 3(5)
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Case 3

Voimasuurekuvaajat Liite ASivu 4(5)

Mitoitusleikkausvoimat z-z akselin suunnassa Mitoitusleikkausvoimat y-y akselin suunnassa

Mitoitustaivutusmomentit y-y akselin ympäri Mitoitustaivutusmomentit z-z akselin ympäri
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Case 4
Voimasuurekuvaajat Liite ASivu 5(5)

Mitoitustaivutusmomentit y-y akselin ympäri Mitoitustaivutusmomentit z-z akselin ympäri
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Liite BSivu 1(3)

Päätymomenttien II-kertaluvun vaikutukset

Sauvan taivutusmomentti on
jonka toisesta derivaatasta voidaan ratkaista

Sijoittamalla tulos kimmoviivan lineaarisoituun differentialliyhtälöön
ja merkitsemällä
johdetaan differentiaaliyhtälö
Differentaaliyhtälön yleinen ratkaisu on
Reunaehdoilla
saadaan

Taivutusmomentiksi saadaan

ja leikkausvoimaksi

Toisen kertaluvun laskenta
Rakennemalli jaetaan päätymomentteihin sekä alkukäyryyttä kuvaavaan ekvivalenttiin vaakavoimaan.Ekvivalentti vaakavoima SFS-EN 1993-1-1 kohdan 5.3.2(7) mukaan.

− −

′ − − −

−

−
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Liite BSivu 2(3)

Alkukäyryyden II-kertaluvun vaikutukset

Sauvan taivutusmomentti on

Sijoittamalla taivutusmomentti kimmoviivan lineaarisoituun differentaaliyhtälöön
saadaan
Haetaan yhtälön yksityisratkaisua muodossa
jonka sijoittaminen differentaali yhtälöön tuottaa tuloksen

Vertaamalla samankorkuisia potensseja saadaan

Differentaaliyhtälön yleinen ratkaisu on
johon yksityisratkaisu sijoittamalla, ja merkitsemällä
saadaan

Reunaehdoilla
saadaan

Taipumaviivan lausekkeeksi saadaan

Taivutusmomentti on siis

ja leikkausvoima

Toisen kertaluvun laskenta

−

′ − −

−

−

2 −

− −
2 2

,

−
− −

−

− −

−
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Liite B

Sivu 3(3)
YhteenvetoSijoitetaan taipuman, taivutusmomenetin ja leikkausvoiman kaavoihin

ja merkitään päätymomenttien vaikutuksia alaindeksillä r ja alkukäyryyden alaindeksillä 0 .
Lausekkeissa olevan vakion arvoksi saadaan

Päätymomenttien II-kertaluvun vaikutukset

Alkukäyryyden II-kertaluvun vaikutukset

Toisen kertaluvun laskenta

− −

− − −

−

−
− −

− −
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LIITE E: BETONIN AJASTA RIIPPUVAT TEKIJÄT 
Tässä liitteessä esitetään eurokoodin (SFS-EN 1992-1-1 2015, s.28-34 ja s.197-199) 
mukainen betonin kimmokertoimen kehitys ajan suhteen sekä virumaluvun ja kutistuman 
määritys. 

E.1 Kimmokerroin 
Betonin keskimääräinen puristuslujuus 𝑡 vuorokauden ikäisenä lasketaan kaavalla 
 𝑓𝑐𝑚(𝑡) = 𝛽𝑐𝑐(𝑡)𝑓𝑐𝑚 (E.1) 

missä 𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑘 + 8 MPa ja 𝛽𝑐𝑐(𝑡) on lujuuden kehittymistä kuvaava kerroin, joka on 
 

𝛽𝑐𝑐(𝑡) = 𝑒
𝑠(1−√

28
𝑡
) (E.2) 

missä 𝑠 on sementin tyypistä riippuva kerroin, joka lasketaan kaavalla 

 𝑠 = {

0,38 sementti on S tyyppiä

0,25 sementti on N tyyppiä

0,20 sementti on R tyyppiä

 . (E.3) 

Betonin kimmokertoimen kehittymistä ajan suhteen voidaan arvioida kaavalla 
 𝐸𝑐𝑚(𝑡) = (

𝑓𝑐𝑚(𝑡)

𝑓𝑐𝑚
)

0,3

𝐸𝑐𝑚 . (E.4) 

E.2 Virumaluku 
Virumaluku 𝜑(𝑡, 𝑡0) lasketaan kaavalla 
 𝜑(𝑡, 𝑡0) = 𝜑0𝛽𝑐(𝑡, 𝑡0) (E.5) 

missä 𝜑0 on nimellinen virumaluku ja 𝛽(𝑡, 𝑡0) kerroin, joka kuvaa virumisen kehittymistä 
ajan myötä kuormittumisen jälkeen. 
Nimellinen virumaluku lasketaan kaavalla 
 𝜑0 = 𝜑𝑅𝐻𝛽(𝑓𝑐𝑚)𝛽(𝑡0) (E.6) 

missä 𝜑𝑅𝐻 huomioi suhteellisen kosteuden, 𝛽(𝑓𝑐𝑚) betonin lujuuden ja 𝛽(𝑡0) betonin 
kuormituksen alkamisajan vaikutuksen nimelliseen virumalukuun. Kertoimet lasketaan 
kaavoilla (E.7), (E.8) ja (E.9). 
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 𝜑𝑅𝐻 =

{
 
 

 
 1 +

1 − 𝑅𝐻/100

0,1√ℎ0
3

kun 𝑓𝑐𝑚 ≤ 35 MPa

(1 +
1 − 𝑅𝐻/100

0,1√ℎ0
3

𝛼1)𝛼2 kun 𝑓𝑐𝑚 > 35 MPa

 (E.7) 

 
𝛽(𝑓𝑐𝑚) =

16,8

√𝑓𝑐𝑚
 (E.8) 

 
𝛽(𝑡0) =

1

0,1 + 𝑡0
0,2 (E.9) 

missä 𝑅𝐻 on ympäristön suhteellinen kosteus prosentteina, ℎ0 poikkileikkauksen muun-
nettu paksuus, 𝑓𝑐𝑚 betonin keskimäärinen puristuslujuus [MPa] 28 vuorokauden iässä ja 
𝑡0 betonin ikä vuorokausina kuormittumisen alkaessa. Poikkileikkauksen muunnettu pak-
suus ℎ0 lasketaan kaavalla 
 ℎ0 =

2𝐴𝑐
𝑢

 (E.10) 
missä 𝐴𝑐 on betonin pinta-ala ja 𝑢 haihtumiselle alttiin piirin pituus. 
Sementin tyypin vaikutus virumalukuun voidaan huomioida muuntamalla kaavan kuor-
mitusikää 𝑡0 seuraavan kaavan mukaisesti 
 𝑡0 = 𝑡0,𝑇 (

9

2 + 𝑡0,𝑇
1,2 + 1)

𝛼

≥ 0,5 (E.11) 
missä 𝑡0,𝑇 on betonin lämpötilakorjattu ikä kuormitushetkellä vuorokausina ja 𝛼 kaavan 
(E.12) mukainen eksponentti, mikä riippuu sementin tyypistä. 

 𝛼 = {

−1 sementti on S tyyppiä

0 sementti on N tyyppiä

1 sementti on R tyyppiä

 (E.12) 

Lämpötilan vaikutus betonin kovettumisnopeuteen lämpötilavälillä 0…80℃ voidaan huo-
mioida korjaamalla betonin ikää kaavalla 
 𝑡𝑇 =∑𝑒

−(
4000

273+𝑇(Δ𝑡𝑖)
−13,65)

∙ Δ𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 (E.13) 
missä 𝑡𝑇 on betonin lämpötilakorjattu ikä, 𝑇(Δ𝑡𝑖) lämpötila [℃] aikavälillä Δ𝑡𝑖 ja Δ𝑡𝑖 aika 
vuorokausina, jonka betoni on lämpötilassa 𝑇. Suure 𝑡𝑇 korvaa suureen 𝑡 vastaavissa 
kaavoissa. 
Kerroin 𝛽(𝑡, 𝑡0) lasketaan kaavalla 
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 𝛽(𝑡, 𝑡0) = (

𝑡 − 𝑡0
𝛽𝐻 + 𝑡 − 𝑡0

)
0,3 (E.14) 

missä 𝑡 on betonin ikä vuorokausina tarkasteluajankohtana, 𝑡 − 𝑡0 kuormituksen kesto 
vuorokausina ja 𝛽𝐻 kaavan (E.15) mukainen kerroin, joka riippuu suhteellisesta kosteu-
desta ja muunnetusta paksuudesta. 

 𝛽𝐻 = {
1,5[1 + (0,012𝑅𝐻)18]ℎ0 + 250 ≤ 1500 kun 𝑓𝑐𝑚 ≤ 35 MPa

1,5[1 + (0,012𝑅𝐻)18]ℎ0 + 250 𝛼3 ≤ 1500 kun 𝑓𝑐𝑚 > 35 MPa
 (E.15) 

Kaavoissa (E.7) ja (E.15) esiintyvillä kertoimilla 𝛼1, 𝛼2 ja 𝛼3 huomioidaan betonin lujuu-
den vaikutusta, ja ne lasketaan kaavoilla (E.16), (E.17) ja (E.18). 
 

𝛼1 = (
35

𝑓𝑐𝑚
)
0.7 (E.16) 

 𝛼2 = (
35

𝑓𝑐𝑚
)
0.2 (E.17) 

 𝛼3 = (
35

𝑓𝑐𝑚
)
0.5 (E.18) 

Virumaluvun loppuarvoa 𝜑(∞, 𝑡0) määrittäessä kerroin 𝛽𝑐(𝑡, 𝑡0) = 1, kun 𝑡 → ∞ eli viru-
maluku yksinkertaistuu muotoon 
 𝜑(∞, 𝑡0) = 𝜑0. (E.19) 

E.3 Kutistuma 
Betonin kokonaiskutistuma 𝜀𝑐𝑠(𝑡) lasketaan kaavalla 
 𝜀𝑐𝑠(𝑡) = 𝜀𝑐𝑑(𝑡) + 𝜀𝑐𝑎(𝑡) (E.20) 

missä 𝜀𝑐𝑑(𝑡) on kuivumiskutistuma ja 𝜀𝑐𝑎(𝑡) sisäinen kutistuma. 
Kuivumiskutistuma lasketaan kaavalla 
 𝜀𝑐𝑑(𝑡) = 𝛽𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠)𝑘ℎ𝜀𝑐𝑑,0 (E.21) 

missä 𝛽𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) on kuivumiskutistuman kehittymistä kuvaava kerroin, 𝑘ℎ poikkileikkauk-
sen muunnetusta paksuudesta riippuva kerroin ja 𝜀𝑐𝑑,0 nimellinen kuivumiskutistuma. 
Kerroin 𝛽𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) lasketaan kaavalla 
 𝛽𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) =

𝑡 − 𝑡𝑠

𝑡 − 𝑡𝑠 + 0,04√ℎ0
3

 (E.22) 
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missä 𝑡𝑠 on betonin ikä vuorokausina kuivumiskutistumisen alkamishetkellä. Yleensä 
tämä hetki on jälkihoidon päättyminen. Kertoimen 𝑘ℎ arvo saadaan taulukosta E1, ja 
sen väliarvot voidaan lineaarisesti interpoloida.  

Taulukko E1. Kertoimen kh arvoja (SFS-EN 1992-1-1 2015, s.33) 
h0 [mm] kh 

100 1,00 
200 0,85 
300 0,75 
≥ 500 0,70 

 
Nimellinen kuivumiskutistuma 𝜀𝑐𝑑,0 lasketaan kaavalla 
 𝜀𝑐𝑑,0 = 0,85 [(220 + 110𝛼𝑑𝑠1)𝑒

(−𝛼𝑑𝑠2
𝑓𝑐𝑚
10

)] ∙ 10−6 ∙ 𝛽𝑅𝐻 (E.23) 
missä 𝛽𝑅𝐻, 𝛼𝑑𝑠1 ja 𝛼𝑑𝑠2 lasketaan kaavoilla (E.24), (E.25) ja (E.26). 
 

𝛽𝑅𝐻 = 1,55 [1 − (
𝑅𝐻

100
)
3

] (E.24) 

 𝛼𝑑𝑠1 = {

3 sementti on S tyyppiä

4 sementti on N tyyppiä

6 sementti on R tyyppiä

 (E.25) 

 𝛼𝑑𝑠2 = {

0,13 sementti on S tyyppiä

0,12 sementti on N tyyppiä

0,11 sementti on R tyyppiä

 (E.26) 

Sisäinen kutistuma 𝜀𝑐𝑎(𝑡) lasketaan kaavalla 
 𝜀𝑐𝑎(𝑡) = 𝛽𝑎𝑠(𝑡)𝜀𝑐𝑎(∞) (E.27) 

missä 𝛽𝑑𝑎(𝑡) ja 𝜀𝑐𝑎(∞) kaavoilla (E.28) ja (E.29). 
 𝛽𝑑𝑎(𝑡) = 1 + 𝑒

−0,2√𝑡 (E.28) 
 𝜀𝑐𝑎(∞) = 2,5(𝑓𝑐𝑘 − 10) ∙ 10

−6 (E.29) 
 



LIITE F: ETABS DATA F1

Floor DEAD AutoSeq End 4 years 10 years 30 years 100 years60 44,51 1,70 4,02 28,91 37,57 41,11 42,3259 44,48 3,34 7,69 31,67 40,23 43,73 44,9458 44,42 4,90 11,10 34,25 42,69 46,16 47,3557 44,32 6,38 14,29 36,65 44,97 48,39 49,5756 44,18 7,79 17,26 38,88 47,06 50,45 51,6255 44,01 9,12 20,05 40,94 48,99 52,33 53,4854 43,81 10,38 22,64 42,84 50,75 54,04 55,1853 43,57 11,57 25,06 44,58 52,34 55,58 56,7052 43,30 12,68 27,30 46,16 53,76 56,95 58,0651 42,99 13,71 29,36 47,57 55,02 58,16 59,2450 42,64 14,67 31,26 48,84 56,12 59,20 60,2749 42,26 15,56 32,98 49,94 57,06 60,08 61,1348 41,85 16,37 34,55 50,89 57,84 60,80 61,8347 41,39 17,10 35,95 51,69 58,46 61,36 62,3746 40,91 17,76 37,18 52,33 58,93 61,75 62,7445 40,39 18,35 38,26 52,82 59,23 61,99 62,9644 39,83 18,85 39,17 53,15 59,38 62,07 63,0143 39,23 19,28 39,93 53,33 59,37 61,99 62,9142 38,60 19,64 40,53 53,36 59,21 61,75 62,6441 37,94 19,92 40,98 53,24 58,90 61,36 62,2340 37,23 20,18 41,37 53,07 58,53 60,91 61,7539 36,69 20,61 42,16 53,47 58,79 61,13 61,9638 36,12 20,98 42,82 53,76 58,95 61,24 62,0437 35,52 21,29 43,38 53,94 58,99 61,23 62,0136 34,89 21,54 43,82 54,00 58,92 61,10 61,8735 34,24 21,73 44,14 53,96 58,74 60,86 61,6134 33,55 21,86 44,35 53,80 58,44 60,51 61,2433 32,83 21,93 44,44 53,53 58,02 60,04 60,7532 32,09 21,94 44,41 53,15 57,50 59,45 60,1431 31,31 21,89 44,27 52,65 56,85 58,75 59,4230 30,51 21,77 44,02 52,03 56,09 57,92 58,5829 29,68 21,60 43,64 51,30 55,21 56,98 57,6128 28,81 21,37 43,14 50,46 54,22 55,93 56,5327 27,92 21,07 42,53 49,49 53,10 54,75 55,3326 27,00 20,71 41,79 48,41 51,86 53,44 54,0125 26,04 20,29 40,93 47,20 50,50 52,02 52,5624 25,06 19,81 39,95 45,87 49,02 50,46 50,9823 24,04 19,26 38,83 44,42 47,41 48,78 49,2822 23,00 18,65 37,59 42,83 45,66 46,97 47,4421 21,92 17,98 36,22 41,12 43,79 45,03 45,4820 20,81 17,29 34,76 39,32 41,83 43,00 43,4219 20,01 16,90 34,04 38,36 40,75 41,87 42,2718 19,18 16,46 33,23 37,32 39,59 40,65 41,0417 18,32 15,98 32,32 36,17 38,33 39,34 39,7016 17,45 15,45 31,31 34,94 36,97 37,92 38,2715 16,54 14,86 30,21 33,60 35,51 36,42 36,7414 15,62 14,23 29,01 32,17 33,96 34,81 35,1113 14,67 13,54 27,71 30,65 32,31 33,10 33,3812 13,69 12,81 26,31 29,02 30,56 31,29 31,5511 12,69 12,02 24,81 27,28 28,70 29,37 29,6210 11,66 11,19 23,20 25,44 26,73 27,35 27,579 10,61 10,30 21,48 23,50 24,66 25,22 25,428 9,54 9,36 19,64 21,44 22,48 22,97 23,167 8,43 8,37 17,70 19,27 20,18 20,61 20,776 7,31 7,33 15,63 16,97 17,75 18,13 18,275 6,15 6,24 13,43 14,55 15,21 15,52 15,634 4,97 5,10 11,10 12,00 12,52 12,77 12,873 3,77 3,90 8,62 9,29 9,69 9,88 9,95

CASE 1: AS [mm] - C1 (g)



F2
2 2,54 2,65 5,98 6,42 6,69 6,81 6,861 1,28 1,35 3,13 3,36 3,49 3,55 3,580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



F3

C1 C2 C3 C1 C2 W C1 C2 W C1 C2 W C1 C2 W60 4,02 4,22 2,47 49,34 52,77 32,80 59,07 62,24 42,31 62,99 65,88 46,41 64,33 67,10 47,8559 7,69 8,09 4,69 52,08 55,70 34,18 61,69 65,07 43,56 65,59 68,69 47,63 66,92 69,91 49,0658 11,10 11,68 6,74 54,61 58,43 35,50 64,10 67,69 44,75 67,96 71,28 48,77 69,28 72,48 50,1957 14,29 15,04 8,66 56,94 60,95 36,72 66,30 70,10 45,85 70,12 73,65 49,83 71,42 74,85 51,2356 17,26 18,20 10,45 59,07 63,27 37,86 68,30 72,30 46,86 72,07 75,82 50,79 73,37 77,00 52,1955 20,05 21,15 12,13 61,02 65,41 38,92 70,11 74,31 47,78 73,83 77,78 51,67 75,11 78,95 53,0554 22,64 23,90 13,70 62,79 67,35 39,89 71,72 76,12 48,62 75,39 79,55 52,47 76,66 80,70 53,8453 25,06 26,48 15,17 64,38 69,11 40,78 73,15 77,73 49,38 76,77 81,11 53,18 78,01 82,25 54,5352 27,30 28,87 16,54 65,79 70,67 41,59 74,40 79,15 50,05 77,96 82,48 53,81 79,18 83,60 55,1451 29,36 31,09 17,83 67,02 72,05 42,32 75,46 80,37 50,64 78,96 83,65 54,35 80,17 84,76 55,6750 31,26 33,13 19,02 68,07 73,25 42,97 76,34 81,40 51,15 79,78 84,63 54,81 80,97 85,71 56,1249 32,98 34,99 20,12 68,96 74,26 43,53 77,04 82,24 51,58 80,41 85,41 55,19 81,58 86,48 56,4848 34,55 36,69 21,14 69,66 75,08 44,02 77,56 82,89 51,92 80,87 86,00 55,48 82,01 87,05 56,7647 35,95 38,22 22,07 70,20 75,72 44,42 77,91 83,36 52,19 81,14 86,40 55,70 82,27 87,43 56,9546 37,18 39,58 22,92 70,56 76,18 44,75 78,07 83,63 52,37 81,24 86,61 55,83 82,34 87,62 57,0745 38,26 40,77 23,68 70,75 76,46 44,99 78,06 83,72 52,47 81,15 86,63 55,87 82,23 87,61 57,1044 39,17 41,80 24,36 70,77 76,56 45,16 77,88 83,62 52,49 80,89 86,46 55,84 81,93 87,42 57,0443 39,93 42,67 24,95 70,61 76,47 45,24 77,51 83,34 52,42 80,45 86,10 55,72 81,47 87,04 56,9142 40,53 43,38 25,47 70,29 76,21 45,24 76,98 82,87 52,28 79,83 85,56 55,52 80,82 86,48 56,6941 40,98 43,93 25,89 69,80 75,78 45,15 76,27 82,23 52,04 79,04 84,84 55,23 80,00 85,73 56,3840 41,37 44,39 26,30 69,24 75,23 45,04 75,49 81,47 51,79 78,17 84,00 54,92 79,10 84,87 56,0539 42,16 45,12 26,83 69,38 75,23 45,10 75,48 81,31 51,69 78,10 83,79 54,76 79,02 84,64 55,8738 42,82 45,73 27,29 69,39 75,08 45,10 75,34 81,01 51,53 77,90 83,44 54,53 78,80 84,26 55,6237 43,38 46,21 27,69 69,27 74,79 45,03 75,07 80,57 51,30 77,58 82,94 54,23 78,46 83,75 55,3036 43,82 46,56 28,01 69,03 74,37 44,89 74,68 79,99 51,00 77,13 82,30 53,87 77,99 83,09 54,9135 44,14 46,79 28,27 68,67 73,81 44,68 74,17 79,27 50,63 76,56 81,52 53,43 77,39 82,29 54,4534 44,35 46,89 28,47 68,19 73,11 44,41 73,52 78,41 50,20 75,85 80,59 52,93 76,67 81,34 53,9333 44,44 46,86 28,60 67,57 72,27 44,07 72,75 77,40 49,69 75,01 79,52 52,36 75,81 80,25 53,3332 44,41 46,71 28,66 66,84 71,29 43,66 71,85 76,26 49,12 74,05 78,32 51,72 74,82 79,02 52,6731 44,27 46,43 28,65 65,97 70,17 43,18 70,83 74,97 48,49 72,96 76,96 51,01 73,71 77,65 51,9430 44,02 46,02 28,58 64,98 68,91 42,64 69,67 73,54 47,78 71,73 75,47 50,24 72,46 76,13 51,1429 43,64 45,49 28,45 63,86 67,52 42,03 68,38 71,97 47,01 70,37 73,83 49,39 71,08 74,47 50,2728 43,14 44,82 28,25 62,61 65,98 41,35 66,96 70,26 46,16 68,88 72,05 48,48 69,56 72,67 49,3327 42,53 44,04 27,98 61,23 64,30 40,60 65,40 68,41 45,25 67,26 70,13 47,50 67,91 70,72 48,3326 41,79 43,12 27,64 59,71 62,48 39,79 63,72 66,41 44,28 65,50 68,06 46,45 66,13 68,63 47,2525 40,93 42,07 27,24 58,07 60,53 38,91 61,89 64,27 43,23 63,60 65,84 45,33 64,20 66,39 46,1124 39,95 40,90 26,78 56,28 58,42 37,96 59,93 61,98 42,11 61,56 63,49 44,14 62,14 64,01 44,8923 38,83 39,59 26,24 54,36 56,18 36,93 57,82 59,55 40,93 59,38 60,98 42,88 59,93 61,48 43,6122 37,59 38,16 25,64 52,29 53,79 35,84 55,58 56,97 39,67 57,05 58,33 41,55 57,58 58,80 42,2521 36,22 36,59 24,97 50,08 51,25 34,68 53,18 54,24 38,34 54,58 55,52 40,15 55,08 55,97 40,8220 34,76 34,93 24,25 47,77 48,62 33,47 50,68 51,42 36,97 52,00 52,62 38,70 52,47 53,04 39,3519 34,04 34,15 23,69 46,48 47,22 32,47 49,26 49,89 35,79 50,52 51,04 37,44 50,97 51,44 38,0518 33,23 33,28 23,07 45,09 45,73 31,40 47,73 48,27 34,55 48,93 49,36 36,11 49,36 49,74 36,7017 32,32 32,32 22,39 43,60 44,14 30,27 46,10 46,54 33,24 47,24 47,58 34,73 47,65 47,94 35,2816 31,31 31,26 21,64 42,00 42,44 29,08 44,37 44,71 31,87 45,45 45,70 33,28 45,83 46,04 33,8015 30,21 30,11 20,84 40,30 40,65 27,82 42,53 42,79 30,44 43,54 43,71 31,76 43,91 44,03 32,2514 29,01 28,87 19,97 38,49 38,75 26,49 40,57 40,75 28,95 41,53 41,62 30,18 41,87 41,92 30,6413 27,71 27,53 19,03 36,57 36,76 25,11 38,51 38,62 27,38 39,41 39,43 28,53 39,73 39,71 28,9612 26,31 26,09 18,03 34,54 34,65 23,65 36,34 36,38 25,76 37,17 37,13 26,82 37,47 37,39 27,2111 24,81 24,56 16,97 32,40 32,45 22,13 34,06 34,04 24,06 34,82 34,73 25,03 35,10 34,97 25,4010 23,20 22,93 15,84 30,14 30,14 20,54 31,66 31,58 22,29 32,36 32,22 23,18 32,61 32,44 23,529 21,48 21,20 14,64 27,77 27,72 18,88 29,14 29,02 20,46 29,77 29,59 21,26 30,00 29,79 21,568 19,64 19,36 13,37 25,28 25,18 17,14 26,50 26,35 18,55 27,06 26,86 19,26 27,27 27,04 19,537 17,70 17,42 12,03 22,66 22,54 15,34 23,73 23,56 16,57 24,23 24,01 17,19 24,41 24,16 17,436 15,63 15,36 10,61 19,91 19,77 13,45 20,83 20,65 14,51 21,26 21,03 15,05 21,41 21,17 15,255 13,43 13,19 9,11 17,02 16,88 11,48 17,80 17,61 12,36 18,15 17,94 12,81 18,28 18,05 12,984 11,10 10,88 7,53 13,99 13,85 9,43 14,61 14,44 10,13 14,90 14,70 10,49 15,01 14,79 10,63

CASE 2: AS [mm] - C1, C2, W (g+g2+0,3q)4 years 10 years 30 years 100 yearsFloor End



F4
3 8,62 8,45 5,85 10,81 10,68 7,28 11,27 11,13 7,81 11,49 11,32 8,08 11,57 11,39 8,182 5,98 5,85 4,07 7,44 7,35 5,02 7,75 7,65 5,38 7,90 7,78 5,56 7,95 7,82 5,631 3,13 3,07 2,15 3,87 3,82 2,63 4,03 3,97 2,81 4,10 4,03 2,91 4,13 4,06 2,940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


