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Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n
(SFS-EN 1993) mukaan
Jouko Kouhi, Diplomi-insinööri
jouko.kouhi@vtt.fi

Johdanto
Tässä artikkelissä käsitellään teräsrakenteiden
mitoitusta valmistumassa olevan Eurocode 3:n
mukaan (SFS-EN 1993). Eurocode 3 sisältää 20
osaa (ks. taulukko 1). Koko Eurocode-järjestel-
mä sisältää 58 osaa. Eurocode 3:n viisi ensim-
mäistä osaa EN 1993-1-1, EN 1993-1-2, EN
1993-1-8, EN 1993-1-9 ja EN 1993-10 ovat ol-
leet virallisessa äänestyksessä ja ne on hyväk-
sytty EN-standardeiksi. Euroocde 3:n muiden
osien on tarkoitus tulla äänestykseen v. 2005–
2006 aikana.

Eurocodien käyttöönotto kansallisesti tapah-
tuu ns. kansallisten liitteiden avulla. Jokaisessa
Eurocode-osassa esitetään ne kohdat, joita voi
kansallisesti muuttaa. Ko. kohdat esitetään huo-
mautuksissa ja kohtia joita voidaan muuttaa ni-
mitetään kansallisiksi parametreiksi (NDP, Na-
tional Determined Parameters). Suomen osalta
ehdotus kansallisiksi liitteiksi osien EN 1993-1-1,
EN 1993-1-2, EN 1993-1-8, EN 1993-1-9 ja EN
1993-10 on tehty ja ehdotus on ollut lausunnol-
la. Ko. osia koskevat kansalliset liitteet viimeis-
teltäneen kommenttien perusteella v. 2005 syk-
syllä ja julkaistaneen vuoden 2006 alussa. Em.
viisi osaa ilmeistyivät englanninkielisinä CEN:n
julkaisuina toukokuussa 2005. Ko. viisi osaa
julkaistaneen suomeksi SFS-EN-standardeina
vuoden 2005 lopulla tai vuoden 2006 alussa.

Eurocode 3:n käytön edellytys on, että teräs-
rakenteiden toteuttaminen tehdään standardin
EN 1090 mukaan. Ko. standardi on parasta ai-
kaa eurooppalaisella lausunnolla. Ko. standardi
valmistunee vuoden 2006 aikana, mahdollisesti
vuoden 2007 alussa.

Kuten taulukosta 1 selviää Eurocode 3 on var-
sin laaja kokonaisuus. Tässä artikkelissa rajoi-
tutaan vain tavanomaisimpien asioiden käsitte-
lyyn ja sekin tehdään varsin rajatusti. Lisäksi
esitetään joitakin esimerkkejä.

Artikkeliin ja/tai Eurocode 3:een liittyen tode-
taan seuraavat asiat:
• Tässä artikkelissa on säilytetty Eurocode 3:n

numerointi, jotta eri kohdat olisivat helposti
kytkettävissä ko. standardin osaan.

• Tässä artikkelissä käsitellään vain seuraavien
osien joitakin kohtia: EN 1993-1-1, EN
1993-1-5 ja EN 1993-1-8.

• EN 1993-1 on ns. geneerinen osa eli yleinen
osa. Osissa EN 1993-2, EN 1993-3, EN
1993-4, EN 1993-5 ja EN 1993-6 viitataan
yleisen osan EN 1993-1 sääntöihin, mutta
yleisen osan EN 1993-1 sääntöjä voidaan
myös muuttaa joissakin tapauksissa. Ko.
muutokset selviävät ko. osista.

• Mikäli tässä artikkelissa on käsitelty kohtia,
joissa voi esittää kansallisia parametrejä, on
menetelty siten, että ko. kohta on Suomen eh-
dotuksen kansalliseksi liitteeksi mukainen.
Koska Suomen kansallinen liite ei ole vielä
lopullinen, on tämän artikkelin lukijan
syytä tarkistaa kansallisen parametrin si-
sältö lopullisesta julkaisusta.

• Tulee muistaa, että Eurocode on yksi järjes-
telmäkokonaisuus, jolloin esim. rakenteiden
kuormitukset, kuormitusyhdistelmät ja osa-
varmuusluvut tulee valita Eurocode järjestel-
mästä. Eri järjestelmiin kuuluvien määräys-
ten, ohjeiden, standardien jne. ristiinkäyttö ei
ole sallittu.

• Tämä artikkeli on yleisluontoinen ja joiden-
kin kohtien osalta esitetään vertailuja ja eroja
ohjeeseen B7.

Kun puhutaan tavanomaisista teräsrakenteista,
erot Eurocode 3:n ja Suomen nykyisen ohjeen
välillä ovat yleisesti ottaen minimaalisia, kun on
kyse kestävyyksien ominaisarvoista. Jos kuor-
mitukset ja kuormitusyhdistelmät otetaan huo-
mioon, ovat erot jonkin verran isompia, mutta
kuitenkin edelleen minimaalisia.
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Taulukko 1. EN 1993:n eri osat (Taulukon suomennokset eivät ole vielä virallisia).

EN 1993-1

EN 1993-1-1 Design of Steel Structures.  General rules and rules for buildings
Teräsrakenteiden suunnittelu. Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

EN 1993-1-2 Design of Steel Structures.   Structural fire design
Teräsrakenteiden suunnittelu. Rakenteellinen palomitoitus

EN 1993-1-3 Design of Steel Structures.  Cold-formed members and sheeting
Teräsrakenteiden suunnittelu. Kylmämuovaamalla valmistetut sauvat ja levyt

EN 1993-1-4 Design of Steel Structures.  Stainless steel
Teräsrakenteiden suunnittelu. Ruostumattomat teräkset

EN 1993-1-5 Design of Steel Structures.  Plated structural elements
Teräsrakenteiden suunnittelu.   Levyrakenteet

EN 1993-1-6 Design of Steel Structures.  Strength and stability of shell structures
Teräsrakenteiden suunnittelu. Kuorirakenteiden lujuus ja stabiilius

EN 1993-1-7 Design of Steel Structures.   Strength and stability of planar plated structures transversely
loaded. Teräsrakenteiden suunnittelu.
Poikittain kuormitettujen tasomaisten levyjen lujuus ja stabiilius

EN 1993-1-8 Design of Steel Structures.  Design of joints
Teräsrakenteiden suunnittelu.  Liitosten suunnittelu

EN 1993-1-9 Design of Steel Structures.  Fatigue strength of steel structures
Teräsrakenteiden suunnittelu.  Teräsrakenteiden väsymiskestävyys

EN 1993-1-10 Design of Steel Structures.  Selection of steel for fracture toughness and through- thick-
ness properties. Teräsrakenteiden suunnittelu.
Teräksen valinta haurasmurtuman suhteen ja paksuussuuntaisen ominaisuudet

EN 1993-1-11 Design of Steel Structures :  Design of structures with tension components made of
steel.Teräsrakenteiden suunnittelu.
Teräksestä tehtyjä vedettyjä rakenneosia (vetotangot-ja vaijerit) sisältävien rakenteiden
suunnittelu

EN 1993-1-12 Design of Steel Structures:  Additional rules for the extension of EN 1993 to steel grades
S500 to S 700
Teräsrakenteiden suunnittelu.  Teräslajeja S500…S700 koskevat lisäsäännöt

EN 1993-2 Design of Steel Structures.  Steel bridges
Teräsrakenteiden suunnittelu.   Terässillat

EN 1993-3-1 Design of Steel Structures.  Towers, masts and chimneys.  Towers and masts
Teräsrakenteiden suunnittelu.  Tornit, mastot ja piiput.  Tornit ja mastot

EN 1993-3-2 Design of Steel Structures.  Towers, masts and chimneys.  Towers and masts
Teräsrakenteiden suunnittelu.  Tornit, mastot ja piiput.  Tornit ja mastot

EN 1993-4-1 Design of Steel Structures.  Silos, tanks and pipelines.  Silos
Teräsrakenteiden suunnittelu.  Siilot, säiliöt ja putkilinjat.  Siilot

EN 1993-4-2 Design of Steel Structures. Silos, tanks and pipelines. Tanks
Teräsrakenteiden suunnittelu. Siilot, säiliöt ja putkilinjat.  Säiliöt

EN 1993-4-3 Design of Steel Structures. Silos, tanks and pipelines. Pipelines
Teräsrakenteiden suunnittelu. Siilot, säiliöt ja putkilinjat.  Putkilinjat

EN 1993-5 Design of Steel Structures.  Piling
Teräsrakenteiden suunnittelu. Paalut

EN 1993-6 Design of Steel Structures.  Crane supporting structures
Teräsrakenteiden suunnittelu. Nostureita kannattavat rakenteet
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EN 1993-1-1:
Teräsrakenteiden suunnittelu,
Yleiset säännöt ja rakennuksia
koskevat säännöt

1 Yleistä

1.1 Soveltamisala
Eurocode 3:n soveltamisalasta ja EN 1993-1-1:n
soveltamisalasta todetaan seuraavat keskeisim-
mät asiat:
• Eurocode 3 koskee teräsrakenteita maa- ja ve-

sirakennuskohteet mukaan lukien.
• Eurocode 3:sta käytettäessä tulee pysyä sa-

massa ohjejärjestelmässä eli esim. kuormi-
tukset ja kuormitusyhdistelmät määritetään
standardien EN 1991 ja EN 1990 mukaan ot-
taen huomioon ko. Eurocode osia koskevat
kansalliset liitteet.

• Eurocode 3 koskee vain teräsrakenteiden kes-
tävyyttä, käytettävyyttä, säilyvyyttä ja palon-
kestävyyttä.

• Standardissa EN 1993-1-1 esitetään suunnit-
telua koskevia perussääntöjä, kun teräksen ai-
nepaksuus t ≥ 3 mm. Kun ainepaksuus on pie-
nempi sovelletaan standardia EN 1993-1-3.

• Standardissa EN 1993-1-1 esitetään myös li-
säsääntöjä teräksestä tehdyille rakennuksille.
Nämä lisäsäännöt merkitään kirjaimella ”B”,
joka merkitään kohdan numeron jälkeen seu-
raavasti ( )B.

Velvoittavilla viittauksilla tarkoitetaan muita
standardeja, joihin Eurocode:ssä viitataan.
Teräsrakentamisen osalta näitä (lähinnä tuote-
standardeja) on lukuisia. Niitä ei tässä artikke-
lissa käsitellä.

Sauvojen poikkileikkauksen akselit ovat y-ja
z-akseli. X-akseli on sauvan pituusakseli. Käy-
täntö poikkeaa ohjeen B7 käytännöstä.

2 Suunnitteluperusteet
Suunnitteluperusteiden osalta viitataan standar-
deihin EN 1990 sekä standardin EN 1993 eri
osiin. Todetaan kuitenkin seuraavat oleellisim-
mat asiat:
• Kuormitukset ja kuormitusyhdistelmät mää-

ritetään standardien EN 1990 ja EN 1991 mu-
kaan ottaen huomioon kansallisessa liitteessä
esitetyt ohjeet.

• Eurocode 3:n käytön oletuksena on, että te-
räsrakenteet toteutetaan standardin EN
1090-1 ja EN 1090-2 mukaan.

• Suunnittelussa käytettävät terästen ja muiden
rakennustuotteiden materiaaliominaisuudet

sekä geometriset mitat valitaan kyseeseentu-
levan EN:n, ETAG:n tai ETA:n mukaan, ellei
Eurocode 3:ssa toisin esitetä.

3 Materiaalit

3.1 Yleistä
Kansallisissa liitteissä voidaan esittää käytettä-
väksi muitakin teräslajeja kuin mitä esitetään
standardissa EN 1993. Suomen kansallisessa
liitteessä esitetään lisättäväksi seuraavat teräsla-
jit:
a) standardin EN 10149-2 mukaiset teräslajit

S315MC, S355MC, S420MC ja S460MC
b) standardin EN 10149-3 mukaiset teräslajit

S260NC, S315NC, S355NC ja S420NC
c) niitä teräslajeja, joille on voimassa oleva

Varmennettu Käyttöseloste, jossa viitataan
standardin EN 1993-1-1 kansallisen liitteen
kohtaan 3.1(2) ja todetaan ko. teräslajin so-
veltuvan EN 1993-1-1 mukaan käytettäväk-
si.

Tapauksissa a) ja b) iskusitkeysvaatimus määri-
tetään standardin EN 10149-1 kohdan 11 option
5 mukaan.

Terästen ominaisuuksien tulee täyttää EN
1993-1-1:ssä ja sen kansallisessa liitteessä esite-
tyt vaatimukset.

3.2 Rakenneteräs

3.2.1 Materiaaliominaisuudet
EN 1993-1-1 mukaan voidaan käyttää tuote-
standardeissa esitettyjä arvoja tai EN 1993-1-:n
taulukossa esitettyjä arvoja. Suomen kansalli-
sen liitteen (vielä ehdotus tätä kirjoitettaessa)
mukaan käytetään vain tuotestandardeissa esi-
tettyjä arvoja.

3.2.2 Sitkeysvaatimukset
Jotta standardia EN 1993-1-1 voi käyttää, tulee
itse teräksen täyttää sitkeydelle asetetut vaati-
mukset:
• murtolujuuden ja myötörajan suhteelle asete-

taan minimiarvo
• murtovenymälle asetetaan minimiarvo
• myötötason pituudelle asetetaan minimiarvo.

Suositeltavia minimiarvoja voi muuttaa kansal-
lisessa liitteessä. Suomessa on tarkoitus noudat-
taa suositusarvoja. Teräslajien S500…S700
osalta em. vaatimukset ovat lievempiä, mutta
samalla eräiden laskentamenetelmien käyttöä
rajoitetaan, yksityiskohdat, ks. standardi EN
1993-1-12.
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3.2.3 Murtumissitkeys
Ohjeet haurasmurtumisen estämiseksi esitetään
standardissa EN 1993-1-10. EN 1993-1-1:n
kohdan 3.2.3 mukaan erillistä tarkastusta hau-
rasmurtumisen suhteen ei tarvitse tehdä, jos EN
1993-1-10:n taulukossa 2.1 esitetyt ehdot ovat
voimassa rakenteen alimmassa käyttölämpöti-
lassa. EN 1993-1-1 kohdan 3.2.3 mukainen
teksti on epätäydellinen. Varmuus haurasmur-
tumista vastaan tarkistetaan kaikissa käyttöläm-
pötiloissa käyttäen kyseisessä käyttölämpötilas-
sa esiintyvää kuormitustapausta. Voi esiintyä
tapaus, jossa vaarallisin tilanne esiintyykin al-
haisinta käyttölämpötilaa korkeammassa läm-
pötilassa, jolloin kuormitus on suurempi kuin
alhaisimmassa käyttölämpötilassa.

Standardi EN 1993-1-10 sallii sen, että puris-
tetulle rakenneosalle ei aseteta haurasmurtumi-
seen liittyviä vaatimuksia. Ko. kohtaa voi kui-
tenkin muuttaa kansallisessa liitteessä. Ehdo-
tuksessa Suomen kansalliseksi liitteeksi lähde-
tään siitä, että myös puristetuilta rakenteilta
edellytetään tietty varmuus haurasmurtumista
vastaan.

Kansallisen liitteen (toistaiseksi ehdotus)
mukaan puristetuilla rakenneosilla standardia
EN 1993-1-10 käytetään siten, että jännitys-
tasoksi valitaan σEd = 0,25fy (t).

Standardin EN 1993-1-10 taulukkoa 2.1 täy-
dennetään lujien terästen osalta standardissa EN
1993-1-12.

3.2.4 Paksuussuuntaiset ominaisuudet
Terästen paksuussuuntaisten ominaisuuksien
osalta viitataan standardeihin EN 1993-1-1 ja
EN 1993-1-10. Ko. standardeissa esitetään oh-
jeet erilaisten ns. Z-laatujen valitsemiseksi.

3.2.5 Toleranssit
Yleisenä lähtökohtana on, että suunnittelussa
käytetään tuotteiden nimellismittoja, ellei toisin
esitetä. Kuumavalssattujen tuotteiden ja kylmä-
valssattujen rakenneputkien osalta toleranssit il-
menevät ko. tuotestandardeista ja hitsattujen ra-
kenteiden osalta noudatetaan standardin prEN
1090-2 ohjeita. Standardi prEN 1090-2 on tätä
kirjoitettaessa eurooppalaisella lausunnolla.

3.3 Kiinnittimet ja hitsauslisäaineet
Kiinnittimien ja hitsauslisäaineiden ominai-
suuksien osalta viitataan lukuisiin eurooppalai-
siin tuotestandardeihin sekä standardiin EN
1993-1-8.

4 Säilyvyys
Standardissa EN 1993-1-1 esitetään vain yleisiä
vaatimuksia ja yksityiskohtien osalta viitataan
standardiin EN 1090-2. Säilyvyyden osalta eri-

laisia ohjeita esitetään standardissa EN 1990-2.
Standardissa EN 1090-2 taas viitataan muihin
EN-standardeihin kuten ympäristöluokitusta,
maalausta, sinkitystä jne. koskevat standarit,
joista löytyvät yksityiskohtaiset käytännössä
tarvittavat ohjeet.

5 Rakenneanalyysi
EN 1993-1-1:n luku 5 on varsin laaja ja sen kes-
keinen sisältö esitetään tässä artikkelissa vain
pääkohdittain puuttumatta lukuisiin yksityis-
kohtiin.

5.1 Mallinnus rakenneanalyysiä
varten

5.1.1 Mallinnus ja perusoletukset
Lähtökohtana on, että käytettävän rakennemal-
lin tulee vastata todellista rakennetta.

5.1.2 Liitosten mallinnus
Lähtökohtana on, että liitosten käyttäytymisen
vaikutukset tulee ottaa rakenneanalyysissä huo-
mioon, mikäli liitoksen käyttäytymisellä on vai-
kutusta koko rakenteen käyttäytymiseen (esim.
osittain jäykät liitokset). Jäykkyyden perusteel-
la liitokset luokitellaan seuraavasti:
– nivelliitos, jolloin voidaan olettaa, että liitos

ei siirrä taivutusmomentteja
– jäykkä liitos, jolloin voidaan olettaa, että lii-

toksen käyttäytymisen ei vaikuta rakenne-
analyysiin

– osittain jäykkä liitos, jolloin liitoksen käyt-
täytyminen otetaan huomioon rakenneana-
lyysissa.

Yksityiskohtaiset ohjeet esitetään standardissa
EN 1993-1-8.

5.1.3 Rakenteen ja maan välinen vuorovaiku-
tus

Rakenteen ja maan välisen vuorovaikutuksen
osalta viitataan standardiin EN 1997.

5.2 Kokonaistarkastelu
Englanninkielinen termi on ”global analysis”.
Ensimmäisen kertaluvun teoriaa käytettäessä
tarkoitetaan voimasuureiden laskemista. Toi-
sen kertaluvun teoriaa käytettäessä tarkoitetaan
edellisen lisäksi myös kestävyyden määrittä-
mistä.

5.2.1 Rakenteen siirtymätilan vaikutukset
Tunnetusti voimasuureet voidaan laskea:
– ensimmäisen kertaluvun teorian mukaan käyt-

täen rakenteen alkuperäistä geometriaa tai

Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n (SFS-EN 1993) mukaan
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– toisen kertaluvun teorian mukaan ottamalla
huomioon rakenteen muodonmuutosten vai-
kutukset.

Standardissa EN 1993-1-1 esitetään rajoitukset
milloin voidaan soveltaa ensimmäisen kertalu-
vun teoriaa sekä millaiset epätarkkuudet tulee
ottaa huomioon toisen kertaluvun teoriaa käy-
tettäessä.

5.2.2 Kehien stabiilius
Standardissa EN 1993-1-1 esitetään kolme eri-
laista tunnettua menetelmää kehärakenteiden
stabiiliuden tarkistamiseksi (puristettujen ja tai-
vutettujen sauvojen mitoittamiseksi). Lyhyesti
menetelmät ovat:
a) Sekä materiaaliin että rakenteeseen liittyvät

epätarkkuudet otetaan huomioon suoraan
toisen kertaluvun analyysissä.

b) Materiaalin ja rakenteen epätarkkuudet ote-
taan osittain huomioon rakenteen analyysis-
sa ja osittain yksittäisen sauvan mitoitukses-
sa. Tällöin sauvojen mitoituksessa käyte-
tään rakenteen systeemipituuksia nurjah-
duspituuksina.

c) Sauvojen mitoituksessa käytetään ns. ekvi-
valentin pilarin menetelmää ja käytetään
”perinteisiä” nurjahduspituuksia. Tämä
tapa vastaa Suomessa yleisimmin käytettyä
tapaa.

Kuvat 1–4 havainnollistavat käytettävissä ole-
via menetelmiä sekä huomioon otettavia epä-
tarkkuuksia.

Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n (SFS-EN 1993) mukaan
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Kuva 1. Avaruuskehän kokonaisstabiilius toisen
kertaluvun mukaan tarkasteltuna. /42/.

Huomioon otettavat alkuepätarkkuudet
(toisen kertaluvun teoria, avaruuskehät):
• globaali alkusivusiirtymä φ
• alkukaarevuuden muodossa oleva alkuepä-

tarkkuus e0,d
• kiertymistä kuvaava alkuepätarkkuus φx.

Kuva 2. Tasokehän kokonaisstabiilius ja sauvan
stabiiliuden tarkastus. /42/.

Huomioon otettavat alkuepätarkkuudet
(toisen kertaluvun teoria, tasokehät):
• globaali alkusivusiirtymä φ;
• alkukaarevuuden muodossa oleva alkuepä-

tarkkuus ε0,d.

Kuva 3. Kehän kokonaisstabiilius ja sauvan sta-
biiliuden tarkistus yksittäisenä sauvana käyttä-
en systeemipituutta nurjahduspituutena. /42/.

Huomioon otettavat alkuepätarkkuudet
(sauvanpäämomentit toisen kertaluvun
teorian mukaan):
• globaali alkusivusiirtymä φ
• alkukaarevuuden muodossa oleva alkuepä-

tarkkuus e0,d; otetaan huomioon vain, jos
muunnettu hoikkuus ylittää standardissa
EN 1993-1-1 esitetyn rajan.

Kuva 4. Kehän kokonaisstabiilius ja sauvan sta-
biiliuden tarkastus käyttäen ekvivalentin sau-
van menetelmää (nurjahduspituuksia). /42/.

Tasokehän sauvanpäämomentit lasketaan en-
simmäisen kertaluvun teorian mukaan. Alku-
epätarkkuuksia ei oteta huomioon.
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5.3 Analyysimenetelmät
materiaalin epälineaarisuuden
huomioon ottamiseksi

Standardin EN 1993-1-1 ko. kohta sisältää tar-
peelliset ohjeet sekä kimmoteorian että plas-
tisuusteorian mukaisen kokonaistarkastelun te-
kemistä varten.

5.4 Epätarkkuudet
Epätarkkuuksien numeroarvojen osalta viita-
taan standardin EN 1993-1-1 lukuun 5. Standar-
dissa esitetään laskemissa käytettävät epätark-
kuudet sekä kehille, yksittäisille sauvoille ja jäy-
kistysjärjestelmille.

5.5 Poikkileikkausluokitus

5.5.1 Perusteet
Poikkileikkausluokituksen merkitys on sama
kuin Suomen rakentamismääräyskoelman osas-
sa B7. Tässä artikkelissa todetaan kuitenkin
seuraavat asiat:
• Eri poikkileikkausluokkien rajahoikkuksien

numeroarvoissa on jonkin verran eroja ohjee-
seen B7 verrattuna ei kuitenkaan merkittäviä
eroa.

• Sekä ohje B7 että EN 1993-1-1 sisältävät epä-
jatkuvuutta eri poikkileikkausluokkien välil-
lä.

• Standardin EN 1993-1-5 mukaan laskien saa-
daan poikkileikkausluokan 3 ja 4 rajalle hie-
man erilaisia arvoja kuin standardissa EN
1993-1-1 esitetään.

• Poikkileikkausluokkaan 4 kuuluvien raken-
teiden mitoitus tehdään standardin EN
1993-1-5 mukaan.

• Standardi EN 1993-1-1 sisältää laskenta-
menetelmän, jolla voidaan interpoloida poik-
kileikkausluokkien 2 ja 3 välillä. Ko. interpo-

lointi esitetään ns. ”20εt”-säännön avulla.
Toinen menetelmä ko. tapaukselle esitetään
standardissa EN 1993-1-3.

• Poikkileikkausluokan 4 osalta yksityiskoh-
taiset ohjeet esitetään standardissa EN
1993-1-5. Ks. myös tämä artikkeli.

Kuva 5 havainnollistaa poikkileikkausluokan
käsitettä ja merkitystä.

5.6 Plastisuusteorian mukaisen
kokonaistarkastelun asettamat
vaatimukset poikkileikkauksille

Plastisuusteorian käytölle esitetään joitakin ra-
joituksia ja lisäsääntöjä, joiden osalta viitataan
EN 1993-1-1:een.

6 Murtorajatilat

6.1 Yleistä
EN 1993:n mukaan osavarmuusluvut voidaan
päättää kansallisesti. Ehdotuksessa Suomen
kansalliseksi liitteeksi esitetään, että Suomessa
noudatetaan suositeltavia arvoja.

6.2 Poikkileikkausten kestävyys
Standardin EN 1993-1-1 kohdassa 6.2 esitetään
kaavoja ja mitoitusperiaatteita poikkileikkauk-
sen kestävyyden määrittämiseksi eri poikkileik-
kausluokissa. Tässä ei puututa yksityiskohtiin,
mutta todetaan seuraavat oleellisimmat asiat:
• Shear-lag-ilmiön huomioon ottaminen, ks.

standardi EN 1993-1-5.
• Joillekin tapauksille standardissa EN 1993-1-1

esitetään yksinkertaistettuja yhteisvaikutus-
kaavoja.

Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n (SFS-EN 1993) mukaan
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• Kimmoteoriaan perustuvaa mitoitusta voi-
daan käyttää kaikissa poikkileikkausluokissa
poikkileikkausluokka 4 mukaan lukien, mut-
ta tällöin jännitykset lasketaan tehollisten
poikkileikkausarvojen perusteella.

• Puristusjännitykset eivät saa ylittää myötära-
jaa eniten rasitetussa reunassa. Murtorajatila-
tarkasteluissa laippojen painopistelinjat voi-
daan katsoa eniten rasitetuiksi reunoiksi.
Väsymismitoitus, ks. EN 1993-1-9.

• Kohdassa 6.2 esitetään ohjeet siitä milloin
reiät pitää ottaa huomioon ja milloin ne voi
jättää huomioon ottamatta.

• Epäsymmetrisillä profiileilla painopisteakse-
lin siirtymisestä normaalivoiman vaikuttaes-
sa aiheutuva lisämomentti otetaan huomioon
poikkileikkausluokassa 4.

• Leikkauskestävyyden osalta myötölujeminen
voidaan ottaa huomioon, kun teräslaji on
enintään S460. Ko. asia on esitetty kansal-
lisena parametrina, jolloin suositeltavia arvo-
ja voi muuttaa kansallisesti. Ohjeissa B7
myötölujemisen hyödyntämistä leikkauksen
yhteydessä ei ole sallittu.

• Mikäli leikkauslommahdus tulee määrääväk-
si, se lasketaan standardin EN 1993-1-5 mu-
kaan.

• Poikkileikkauksen mitoitukselle väännön suh-
teen esitetään ohjeet standardin EN 1993-1-1
kohdassa 6.2.7.

• Kohdassa 6.2 esitetään myös kaavat seuraa-
ville yhteisvaikutuksille:
– taivutus ja leikkaus

Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n (SFS-EN 1993) mukaan
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1-(2VEd/Vpl,Rd-1)(2VEd/Vpl,Rd-1)
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Kuva 7. Taivutuksen, leikkauksen ja aksiaalisen voiman yhteisvaikutus standardin EN 1993-1-1
kaavan (6.45) mukaan. /1/.

Poikkileikkauksen Mz-My-kestävyys
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Kuva 6. Suorakaiteen muotoisen rakenneputken kestävyys kahden akselin suhteen vaikuttaville mo-
mentteille, kun suhteellinen poikkileikkauksen normaalivoimakestävyys saa arvot n = 1, 3 ja 6. Pys-
tyakselilla Mz,Ed/MN,z,Rd ja vaaka-akselilla My,Ed/MN,y,Rd . n = NEd / Npl,Rd . /1/.
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– taivutuksen, leikkauksen ja poikittaisen
voiman yhteisvaikutus esitetään kuitenkin
standardissa EN 1993-1-5

– taivutus ja aksiaalinen voima
– taivutus, leikkaus ja aksiaalinen voima.

Kuvassa 6 esitetään yksi esimerkki graafisesti
poikkileikkauksen kestävyydestä. Tarpeelliset
kaavat ks. standardi EN 1993-1-1.

Kuvassa 7 esitetään graafisesti taivutuksen, leik-
kauksen ja aksiaalisen voiman yhteisvaikutus
standardin EN 1993-1-1 kaavan (6.45) mukaan.

6.3 Sauvojen nurjahdus

6.3.1 Vakiopoikkileikkauksiset puristetut
sauvat

Sauvojen nurjahdusmitoituksen osalta todetaan
seuraavat asiat yksityiskohtiin puuttumatta:
• Nurjahdusmitoitukselle esitetyt kaavat ovat

samat kuin ohjeessa B7, mutta merkinnät ja
kaavojen esitystapa on erilainen.

• Nurjahduskäyriä on kaikkiaan viisi (ns. eu-
rooppalaiset nurjahduskäyrät), ks. kuva 8.

• Painopisteen siirtymisestä aiheutuva lisämo-
mentti ∆ME,d otetaan huomioon poikkileik-
kausluokassa 4 epäsymmetristen poikkileik-
kausten tapauksissa.

• Joissakin tapauksissa teräksestä S460 teh-
dyille sauvoille esitetään parempia nurjah-
duskestävyyksiä kuin perinteisesti.

• Esistandardiin ENV 1993-1-1 verrattuna uut-
ta on, että myös vääntö- ja taivutusnurjahduk-
selle esitetään ohjeet.

Esistandardiin ENV 1993-1-1 verrattuna uutta
ovat myös ohjeet poikkileikkaukseltaan muut-
tuvien sauvojen nurjahdusmitoitukselle.

6.3.2 Vakiopoikkileikkauksisten sauvojen
kiepahdus

Menetelmiä kiepahduskestävyyden määrittämi-
seksi esitetään kaikkiaan kolme:
• Kiepahduskäyrät – Yleinen tapaus
• Valssattujen ja vastaavien hitsattujen sauvo-

jen kiepahduskäyrät
– Tämä menettely sisältää kansallisia para-

metreja, ts. käyrien tasoa voidaan muuttaa
kansallisessa liitteessä.

• Yksinkertaistettu menetelmä sivusuunnassa
tuetuille rakennusten sauvoille
– Ko. menetelmässä kiepahdusmitoitus teh-

dään siten, että puristettua laippaa ja osaa
puristetusta uumasta käsitellään puristettu-
na sauvana.

6.3.3 Vakiopoikkileikkauksisten sauvojen
taivutus ja aksiaalinen puristus

Puristettujen ja taivutettujen sauvojen mitoitta-
miseksi esitetään kaksi menetelmää Menetelmä 1
(Ks. standardin EN 1993-1-1 liite A) ja Menetel-
mä 2 (Ks. standardin EN 1993-1-1 liite B). Me-
netelmä voidaan valita kansallisessa liitteessä.

Ko. liitteisiin liittyen todetaan lyhyesti:
• Menetelmä 1 on yksinkertaisempi ja sen käyt-

töalue on rajoittettu.
• Menetelmä 2 on monimutkaisempi, mutta sa-

malla käyttöalue on laajempi kuin menetel-
mässä 1.

• Suomen kansallisessa liitteessä on tarkoitus
sallia molemmat menetelmät, mutta suositel-
laan menetelmän 1 käyttöä, mikäli se sovel-
tuu.

Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n (SFS-EN 1993) mukaan
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Kuvissa 9 ja 10 esitetään vain esimerkin vuoksi
kaksi vertailua esistandardin ja standardin EN
1993-1-1 antamamista tuloksista M-N-yhteis-
vaikutuksen osalta. Lisäksi kuvissa 9 ja 10 esi-
tetään numeerin analyysin antama tulos. Kuviin
9 ja 10 liityen todetaan:

• EC3 ENV tarkoittaa esistandardia ENV
1993-1-1

• EC3 Annex A tarkoittaa standardin EN
1993-1-1 liitteen A mukaista menetelmää.

Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n (SFS-EN 1993) mukaan
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Kuva 9. Puristetun ja taivutetun sauvan M-N-yhteisvaikutus. Suorakaiteen muotoinen rakenneput-
ki. Suhteellinen momentti z-akselin suhteen on 0.4. Kiepahdusta ei tarvitse ottaa huomioon tässä ta-
pauksessa. Momenttipinta on lineaarinen ja sauvanmomenttin suhde ψ = -1 molempien akselien
suhteen.  Muunnettu hoikkuus on 1,0. /48/.

Kuva 10. Puristetun ja taivutetun sauvan M-N-yhteisvaikutus. Kuumavalssattu profiili IPE 500.
Suhteellinen momentti z-akselin suhteen on 0.4. Kiepahdus otetaan huomioon. Momenttipinta on
lineaarinen ja sauvanmomenttin suhde ψ = 0 molempien akselien suhteen. Muunnettu hoikkuus on
1,0. /48/.
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7 Käyttörajatilat

7.1 Yleistä
Standardissa EN 1993-1-1 ei esitetä yksityis-
kohtaisia ohjeita käyttörajatilan osalta, vaan vii-
tataan standardiin EN 1990.

7.2 Rakennusten käyttörajatilat
Suomessa on tarkoitus, että taipumarajat sekä
pysty- että vaakasuuntaisille taipumille esite-
tään pääösin standardin EN 1990 kansallisessa
liitteessä.

Dynaamisten vaikutusten osalta standardi EN
1993-1-1 ei sisällä yksityiskohtaisia ohjeita.
Suomen kansallisessa liitteessä on tarkoitus vii-
tata Teräsrakenneyhdistys ry.:n normikorttiin
kevyiden lattioiden värähtelyn osalta.
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