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1 Johdanto 

 

 

Viime aikana kansanvälisyys on lisääntynyt monella alalla, rakennusala ei ole 

poikkeus. Jokaisessa maassa on olemassa omat rakennusnormit, säännöt ja 

rakentamistavat, jotka ovat tärkeä tietää ennen rakentamisen tai suunnittelun 

aloittamista. Venäjällä rakennusnormit pohjautuvat vanhan neuvostoajan SNiP-

normistoon. SNiP-normisto ilmestyi vuonna 1955 ja muuttui monta kertaa 

Neuvostoliiton aikana. 1990-luvulla ilmestyi viimeinen ja menestynein vaihtoehto 

SNiP-normeista. Vuonna 2003 monet vanhat standardit ja normit korvattiin 

teknisillä määräyksillä. Tämän jälkeen kaikki rakennusnormit ja standardit, eli 

SNiP:t, tunnustettiin ”Rakennusalan säädösten kokoelmaan” (SP). Vuonna 2011 

Tulliliitto hyväksyi uuden lähestymistavan teknisissä säännöissä, yleiset 

turvallisuusvaatimukset on luettu teknisissä määräyksissä ja erityiset piirteet 

löytyvät standardeissa. Näin Venäjä lähestyy eurooppalaista normistoa. 

Nykyaikana monet suunnittelijat ja rakentajat edelleen käyttävät vanha SNiP-

normistoa, vaikka se on jo korvattu ”Rakennusalan säädösten kokoelmalla”(SP).  

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten puurakentamiseen liittyvät 

rakennusnormit Venäjällä eroavat Suomen normeista. Haluan tutustua 

venäläisten normistoon ja standardeihin sekä tutkia miten tehdään rakenneosien 

mitoitusta Venäjällä. Erityisesti minua kiinnostavat normien eroavuudet, joten 

keskityn siihen. Tutkimuskohteena on pieni puurunkoinen varastorakennus, joka 

rakennetaan Aunuksessa tulevana kesänä. Rakenneosaesimerkeiksi valitaan 

suorakaidemuotoinen palkki ja pilari. Vertailua varten toisena tutkimuspaikkana 

on Joensuu. Molemmat kaupungit sijaitsevat suhteellisen samoissa 

sääolosuhteissa, joten se helpottaa vertailua. Laskelmat suoritetaan 

puurakenteiden venäläisten normien mukaisesti ja Eurokoodi-normiston 

suomalaisten puurakenteiden lyhennetyn suunnitteluohjeen mukaisesti. Työn 

lopussa tehdään tulosten vertailuanalyysi rakenteiden kestävyydestä, 

poikkileikkausten mittojen ja materiaalien laadun kannalta. Molempien normiston 
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käytössä otetaan huomioon eroavuudet materiaalien ominaisuuksissa sekä 

normeissa esitetyt laskentatavat, varmuuskertoimet, kuormat ja 

kuormitusyhdistelmät ja niiden käyttö laskelmissa. 

 

  

2 Yleisesti 

 

 

Vuonna 2002 Venäjä ja muut maat (entiset Neuvostoliiton tasavallat) 

allekirjoittivat asiakirjat standardoinnista. Tämän jälkeen Venäjällä ilmestyivät 

päivitetyt rakennusalan asiakirjat, eli nykyaikaiset normit ja standardit. Normit 

pohjautuvat vanhaan SNiP normistoon. Tällä hetkellä voidaan erottaa viisi 

asiakirjojen lajia, joita käytetään rakennuksien suunnittelussa, rakentamisessa, 

käytössä sekä eliminoinnissa. Ne ovat rakennusnormit (SN tai СН), Suunnittelun 

ja rakennusalan säädösten kokoelmat (SP tai СП), Venäjän Federaation 

kansalliset standardit (GOST ja GOST R tai ГОСТ и ГОСТ Р) ja Tuotanto- ja 

toimialakohtaiset normiasiakirjat (STU, TS, STO ja TU tai СТУ, ТС, СТО и ТУ). 

[1,7.] 

Monissa normeissa ja standardeissa sovelletaan osittain eurooppalaisia 

standardeja.  

Suomessa vuonna 2000 voiman on tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Se on 

tärkein osaa maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa. Maankäyttö- ja 

rakennuslaissa esitellään rakentamisen yleiset edellytykset, tekniset vaatimukset 

sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta.  

Suomen Ympäristöministeriö ylläpitää Suomen rakentamismääräyskokoelman 

(RakMK), josta löytyvät tärkeimmät säännökset ja ohjeet.  
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Suomessa käytetään SFS-EN - standardeja eli eurokoodeja. Eurokoodien 

virallinen käyttö alkoi vuonna 2007, jolloin ensimmäiset kansalliset liitteet 

valmistuivat. Viime aikoina eurokoodien käyttö on yleistynyt. Vuonna 2016 astui 

voimaan uusi rakentamismääräyskokoelma, joka perustuu eurokoodeihin. 

Itse normit löytyvät SFS-EN- standardien julkaisusta tai 

rakentamismääräyskokoelmasta. Suomen rakennusinisinöörien liitto RIL tuottaa 

julkaisuja, joissa ohjeistetaan ja yhtenäistetään eurokoodien käyttöä 

suunnittelussa. RIL:n ohjeet helpottavat eurokoodien käyttöä, koska RIL:stä 

löytyvät tarkat ohjeet suunnitteluun sekä kansallisia suosituksia standardien 

soveltamiseen. 

    

 

3 Kuormat ja kuormitusyhdistelmät 

 

 

3.1 Kuormat venäläisten normien mukaisesti 

 

Venäläisten GOST:n mukaan kuormat voidaan jakaa neljään tyyppiin: pysyvät, 

pitkäaikaiset, lyhytaikaiset ja erikoiskuormat [2, 12]. Pysyviin kuormiin kuuluvat 

rakenteiden painot, maaperäkuormat, kalliokuormat ja vesipaineesta syntyvät 

kuormat. Pysyvät kuormat merkitään Pd. Pitkäaikaisiin kuormiin kuuluvat 

esimerkiksi seuraavat kuormat: väliaikaisien väliseinien paino, pysyvän laitteiston 

paino, ihmisten ja eläinten paino, joka kohdistuu rakennusten välipohjiin jne. 

Pitkäaikaiset kuormat merkitään Pl. Lyhytaikaiset kuormat voivat olla lumi-, tuuli- 

ja lämpökuormat, ihmisten ja korjausmateriaalien paino korjausten alueilla, 

laitteiston käynnistymisestä, pysähtymisestä ja koeajoista johtuvat kuormat ja 

ajoneuvoista johtuvat kuormat. Lyhytaikaisten kuormat merkitään Pt. 

Erikoiskuormat ovat seismiset kuormat, räjähdyskuormat, palokuormat, 
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törmäyskuormat sekä kuormat, jotka aiheutuvat maaperän pysyvästä 

muodonmuutoksesta ja äkillisestä tuotantohäiriöstä tai laitteiden rikkoutumisesta. 

Erikoiskuormat merkitään Ps. [2, 5] 

On olemassa kaksi kuormitusarvoa: ominaisarvo ja laskenta-arvo. Ominaisarvo 

määritetään normeissa tai suunnittelutehtävässä. Laskenta-arvo saadaan 

kertomalla ominaisarvo varmuuskertoimella. Kuorman varmuuskertoimet ottavat 

huomioon kuormien mahdolliset poikkeamat ominaisarvosta. Varmuuskertoimet 

voivat olla erilaisia eri rajatiloissa ja erilaisissa suunnittelutilanteissa.     

 

 

3.2 Kuormat suomalaisten normien mukaisesti 

 

Suomessa kuormat luokitellaan ajallisen vaihtelun mukaan. On olemassa 

kuormien kolme tyyppiä: pysyvät kuormat G, muuttuvat kuormat Q ja 

onnettomuuskuormat A. Pysyviin kuormiin kuuluvat rakenteiden ja kiinteiden 

laitteiden oma paino ja kutistumisen ja epätasaisen painumien aiheuttamat 

välilliset kuormat. Muuttuvat kuormat ovat lumikuormat, tuulikuormat ja 

hyötykuormat. Räjähdykset tai esimerkiksi ajoneuvojen törmäykset ovat 

onnettomuuskuormia.  

Myös kuorma voi olla välitön, välillinen, kiinteä, liikkuva, staattinen ja dynaaminen 

[3, 31]. Normeissa on esitetty muutamia esimerkkejä kuomista, jotka voivat olla 

sekä pysyvinä että muuttuvina kuormina. Esimerkiksi, veden aiheuttamat 

kuormat voivat olla pysyvinä tai muuttuvina kuormina riippuen niiden suuruuden 

vaihtelusta ajan mukana [3, 31].  

Kuormissa on aikaluokat. Ne ovat: pysyvä, pitkäaikainen, keskipitkä, 

lyhytaikainen ja hetkellinen. Pysyvään aikaluokkaan kuuluvat kuormat, jotka 

vaikuttavat yli kymmenen vuotta. Pysyvän aikaluokan kuormituksia ovat 

esimerkiksi oma paino, maanpaine ja pysyvästi rakenteeseen kiinnitetyt koneet, 
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laiteet ja kevyet väliseinät. Pitkäaikaisen aikaluokan kuormat vaikuttavat 

kuudesta kuukaudesta kymmeneen vuoteen. Pitkäaikaiset kuormat ovat 

esimerkiksi varastotilojen tavarakuormat (luokka E) ja vesisäiliökuorma. 

Keskipitkien kuormien vaikutusaika on yhdestä viikosta kuutaan kuukauteen. 

Lumi, lattioiden ja parvekkeiden hyötykuorman pintakuormat luokissa A-D, 

autotallien ja liikennöintialueiden hyötykuormat (luokka F ja G), kosteuden 

vaihtelun aiheuttamat kuormitukset kuuluvat keskipitkään aikaluokkaan. 

Lyhytaikaiset kuormat vaikuttavat alle yhden viikon. Ne ovat portaiden 

hyötykuormat, hyötykuorman pistekuorma, väliseinien ja kaiteiden 

vaakakuormat, kunnossapito- tai henkilökuormat katolla (luokka H), 

ajoneuvokuormat luokassa E, kuljetusvälinekuormat ja asennuskuormat. 

Hetkelliset kuormat ovat tuuli ja onnettomuuskuormat.  

 

 

3.3 Lumikuorma 

 

 

3.3.1 Lumikuorma Venäjällä 

 

Lumikuorma on lyhytaikainen kuorma. Venäjän Rakennusalan Säädösten 

Kokoelman mukaan lumikuorma määritellään käyttämällä lumipeitteiden 

paksuutta ja vesikaton muotoa. Lumikuorman perusarvo voidaan laskea 

seuraavasti:  

𝑆0 = 0,7 𝐶𝑒𝐶𝑡𝜇 𝑆𝑔, (1) 

jossa 

Ce – kerroin, joka ottaa huomioon lumen poistamisen rakennuksesta tuulen tai 

muiden tekijöiden avulla 
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Ct – lämpötilakerroin 

µ - lumikuorman muuntokerroin, jonka avulla muutetaan maassa oleva 

lumikuorma katolle kohdistuvaksi kuormalle 

Sg – lumikuorman ominaisarvo, kN/m2  

Lumikuorman ominaisarvo määritellään käyttämällä karttaa (kuva 1) ja taulukkoa 

1.  

Taulukko 1. Venäjän lumialueiden mukainen lumikuorman ominaisarvo [2, 15 

taulukko 10.1]. 

Lumialueet I II III IV V VI VII VIII 

Sg, kPa 0,8 1,2 1,8 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 

 

Kannattaa myös ottaa huomioon alue, jossa rakennus sijaitsee, sekä tammikuun 

keskilämpötila. Jos rakennus sijaitsee alueella, jolla tammikuun keskilämpötila on 

alle -5ºC, lumikuorman laskenta-arvo pienennetään kertomalla se 0,7:llä.  

 

Kuva 1. Venäjän lumialuekartta [2, liite Ж, kartta 1]. 
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Alueilla, joilla tammikuun keskilämpötila on yli -5ºC, lumikuorman laskenta-arvoa 

ei saa pienentää. Tammikuun keskilämpötilat löytyvät kuvan 2 kartasta.  

Kuva 2. Venäjän tammikuun keskilämpötilakartta [2, liite Ж, kartta 5]. 

Ce – kerroin riippuu katon muodosta ja leveydestä sekä maastoluokasta, jossa 

rakennus sijaitsee. Erilaisille katoille Ce- kerroin määritellään seuraavasti: 

1)  loiville katoille ilman kattolyhtyjä, joiden kaltevuus on alle 12 % ja jotka 

sijaitsevat alueilla, joilla tuulen keskinopeus kolmena kylmimpänä 

kuukautena on V≥ 2 m/s (ks. kuva 3) 

𝐶𝑒 = (1,2 − 0,1𝑉√𝑘)(0,8 + 0,002𝑏, (2) 

jossa 

k (tai k(Ze)) – maaston kerroin, määritellään sen taulukon _ mukaan 

b – katon leveys, enintään 100 m 

2) katoille ilman kattolyhtyjä, joiden kaltevuus on 12-20 % ja jotka sijaitsevat 

alueilla, joilla tuulen keskinopeus kolmena kylmimpänä kuukautena on V≥ 

4 m/s (ks. kuva 3) Ce = 0,85. 

3) yli 75 m korkeille rakennuksille, joiden katon kaltevuus on alle 20 %, Ce = 

0,7 
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4) kupoli- ja kartiomaisten kattojen kerroin ce riippuu kupolin halkaisijasta. 

Niille tarkoitettu kaavat löytyvät lähteestä 2 kohdasta 10.8. 

  

Kuva 3. Venäjän alueella talviaikana puhaltavan tuulen keskinopeuskartta [2, liite 

Ж, kartta 2]. 

Lämpötilakerroin Ct käytetään rakennuksissa, joiden yläpohjan lämmönjohtavuus 

ylittää arvon 1 W/m2ºC. Jos yläpohja on eristämätön ja sen kaltevuus on yli 3 %, 

lämpötilakerroin on 0,8. Muissa tapauksissa Ct =1.   

µ-kertoimen määrittelemässä käytetään Rakennusalan säädösten kokoelman SP 

20.13330 liitettä Г [1, 37 - 51]. Liitteessä on esitetty pulpetti-, harja-, holvi-, torni-

, kupoli- ja sahakatto, käännetty katto ja katto, jossa on kattolyhtyjä sekä 

yksiaukkoisina että moniaukkoisina. Tässä opinnäytetyössä haluan esittää 

peruskattoratkaisut, eli pulpetti- ja harjakaton. Liitteessä on esitetty lumikuorman 

kuormituskaaviot. µ-kerroin riippuu katon kaltevuudesta: 

µ = 1, kun α ≤ 30º 

µ = 0, kun α ≥ 60º 
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Kuormituskaavioita on kolme, mutta vaihtoehtoja 2 ja 3 käytetään vain 

harjakatolle. Silloin vaihtoehdossa 2 20º ≤ α ≤ 40º ja vaihtoehdossa 3 10º ≤ α ≤ 

30º ainoastaan, jos katolla on kulkusillat harjassa. 

 

 

Kuva 4. Rakennusalan säädösten kokoelman (SP) mukaiset kattojen 

lumikuorman kuormituskaaviot. Vaihtoehto 2 on otettava huomioon, mikäli α ≥ 

15° [2, 42 kuva Г.8]. 
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3.3.2 Lumikuorma Suomessa  

 

Lumikuorma Suomessa luokitellaan staattiseksi [2, 96]. Lumikuorma on muuttuva 

kiinteä kuorma.  Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon katon ominaisuuksien 

ja muiden tekijöiden vaikutus lumikuormalle, esimerkiksi katon muoto ja sen 

lämpöominaisuudet, paikallinen ilmasto ja rakennuksen ympäröivä maasto jne. 

Katon lumikuorma s määritetään seuraavasti: 

s = µi Ce Ct sk, (2) 

jossa  

µi – lumikuorman muotokerroin 

sk – maassa olevan lumikuorman ominaisarvo kN/m2 (ks. kuva 5) 

Ce – tuulensuojaisuuskerroin 

Ct – lämpökerroin, jonka arvo tavallisesti on 1,0  

 

Kuva 5. Lumen ominaisarvot maan pinnalla Suomessa [3, 98 kuva 1]. 
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Tuulisuojaisuuskerroin Ce riippuu maaston tyypistä ja katon lyhyemmästä 

sivumitasta. Seuraavassa taulukossa on esitetty kertoimen arvot. Mikäli katon 

lyhyempi sivumitta on vähintään 50 metriä, taulukon 2 arvot kerrotaan taulukon 3 

mukaisilla korotuskertoimilla. 

Taulukko 2. Katon tuulensuojaisuuskertoimen arvot Ce [3, 100 taulukko 2]. 

Maastotyyppi Ce 

Tuulinen 
0,8 (≥ 1,0, mikäli lyhyempi sivumitta 

>50 m)  

Normaali 1,0 

Suojainen 1,2 

 

Kuten näkyy taulukosta, on olemassa kolme maastontyyppiä: tuulinen, normaali 

ja suojainen. Tuuliseksi maastoksi voidaan nimetä laakea, esteetön, joka puolelle 

avoin alue, jolloin maasto, korkeat rakennuskohteet tai puut eivät suojaa tai 

suojaavat vain vähän [3, 100]. 

Normaali maasto on alue, jolla rakennuskohteeseen vaikuttava tuuli ei maaston, 

muiden rakennuskohteiden tai puiden takia huomattavasti poista lunta [3, 100]. 

Suojainen maasto on alue, jolla tarkasteltava rakennuskohde on huomattavasti 

alempana kuin ympäröivä maasto tai se on korkeiden puiden tai itseään 

korkeampien rakennuskohteiden ympäröimä [3, 100].  
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Taulukko 3. Katon tuulensuojaisuuskertoimen korotuskertoimet lumikuorman 

määritettäessä katolle, jonka lyhyemmän sivun pituus on yli 50 m [3, 101 taulukko 

1]. 

Lyhyt sivu (m) 

Pitkän sivun suhde lyhyeen sivuun 

1 2 

50 1,0 1,1 

75 1,1 1,2 

100 1,2 1,25 

 

Katon muotokerroin riippuu katon muodosta ja kaltevuudesta. Ohessa on esitetty 

kinostumattoman ja kinostuneen lumen kuormituskaavioita yleisimmille 

kattotyypeille [3, 101]. Erityistä huomioita kannattaa kiinnittää katolle, joka sen 

muodon takia voi johtaa lumikuorman merkittävään lisäykseen.  

Ohessa on esitetty pulpetti-, harja-, saha-, kaari-, kupolikaton sekä korkeampaa 

rakennuskohdetta vasten olevan katon muotokertoimet. Taulukossa 4 ja 

kuvaajassa (kuva 7) esitettyjä arvoja voidaan käyttää, jos katolla ei ole lumiestettä 

ja lumi pääse liukumaan katolta. Jos katolla on lumieste tai muu liukumiseste, niin 

lumikuorman muotokertoimelle käytetään arvoa 0,8. Tässä opinnäytetyössä 

haluan esitellä vain yleiset kuormituskaaviot, eli pulpetti- ja harjakatot. 

Muotokerrointa määritettäessä ensin valitaan sopiva kuormituskaavio ja sen 

jälkeen voidaan määrittää µi - kertoimen arvo, käyttämällä taulukkoa 4 tai kuvaa 

6. 
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Kuva 6. Pulpetti- ja harjakaton lumikuorman kuormituskaaviot. 1- kinostumaton 

lumi, 2 ja 3 - kinostunut lumi [3, 102 kuvat 5.1 ja 5.2]. 

Taulukko 4. Lumikuorman muotokertoimet [3, 102 taulukko 5.2] 

Katon 

kaltevuuskulma α 

0° ≤ α ≤ 30° 30° ≤ α ≤ 60° α ≥ 60° 

µ1 µ2 0,8 0,8(60-α) / 30 0,0 

µ3 0,8+0,8 α/30 1,6 1,6 

 

 

Kuva 7. Lumikuorman muotokertoimet [3, 102 kuva 5.1S]. 

 

1 

2 

3 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi00ZX48NnhAhULqIsKHZRjC4MQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.theseus.fi/bitstream/10024/29152/2/Laitinen_Anna.pdf&psig=AOvVaw09mW-Eq9Wnzj_f7vti5eew&ust=1555684819533466
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3.4 Tuulikuorma 

 

3.4.1 Tuulikuorma Venäjällä 

 

Tuulikuormaa laskettaessa kannattaa ottaa huomioon monet seikat, esimerkiksi 

tuulikuorman perusarvo, tuulen puuskat, resonanssivärähtelyt ja aerodynaamiset 

värähtelyt. Resonanssivärähtelyt ja aerodynaamiset värähtelyt otetaan huomioon 

vain tapauksissa, jossa korkeuden ja leveyden suhde h/d > 10 (h – rakennuksen 

korkeus, d – rakennuksen leveys). 

Yleensä tuulikuormaa määrittäessä käytetään vain kaksi parametria: tuulen 

paineen keskiarvo Wm ja tuulenpuuska Wp. Näiden kahden parametrin summa 

antaa rakennukseen vaikuttavan normituulikuorman W. 

W = Wm + Wp, (3) 

Tuulen paineen keskiaro riippuu maastontyypistä, jossa rakennus sijaitse ja 

rakennusten korkeudesta. Peruskaava tuulen paineen keskiarvolle on seuraava:  

Wm = 0,7 * W0 * k(Ze) * C, (4) 

jossa 

W0 – tuulen paineen ominaisarvo, joka määritellään kartan mukaan (ks. kuva 8) 

k(Ze) - kerroin, jolla otetaan huomioon tuulen painemuutokset eri korkeudella ja 

rakennuksen maastontyypistä 

C – aerodynaaminen kerroin, joka ottaa huomioon ilmavirran suunta katolle. 

Tuulenpuuska Wp lasketaan samalla tavalla käyttämällä edellinen kaava. Ainoa 

ero tuulen paineen keskiarvosta tulee aerodynaamisella kertoimella. Kerroin 

saadaan taulukoiden 9 ja 10 sekä kuvien 9 ja 10 avulla.  Yleensä tuulen paineen 

keskiarvo ottaa huomioon vain horisontaalisen tuulen vaikutus. Sen takia siitä 
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määritellään esimerkiksi seinille. Tuulenpuuska ottaa huomioon tuulen vaikutus 

katolle, jolloin laskelmissa otetaan huomioon katon kaltevuus.  

 

Kuva 8. Venäjän tuulialueet [2, liite Ж, kartta 3]. 

Tuulen paineen ominaisarvo määritellään käyttämällä karttaa (kuva 8) ja 

seuraavaa taulukkoa 5. 

k(Ze) – kerroin riippuu maaston tyypistä ja rakennuksen korkeudesta. Venäjän 

normien mukaan on kolme maastontyyppiä A, B ja C.  

A- tyypille kuuluvat avoimen meren, järven tai muun ison vesistön lähellä 

oleva rannikkoalue, tunturi, metsäaro, maaseutu ja muut alueet, joilla 

sijaitsee alle 10 metriä korkeita rakennuksia.  

B- tyypille kuuluvat kaupungin alueet, metsät ja muut alueet, joilla sijaitsee yli 

10 metriä korkeita rakennuksia tai esteittä.  

C- tyypille kuuluvat kaupungin alueet, joilla sijaitsee yli 25 metriä korkeita 

rakennuksia. 

Taulukosta 6 löytyy arvot k(Ze) - kertoimelle.  
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Taulukko 5. Rakennusalan säädösten kokoelman (SP) mukaiset tuulen 

ominaisarvot alueittain [2, 18 taulukko 11.1] 

Tuulialue 
W0, 

kN/m2 
Kaupungit ja alueet 

Ia 0,17 Mirnyj 

I 0,23 Moskova, Nizhni Novgorod, Kostamus, Perm, Izhevsk 

II 0,30 
Pietari, Petroskoi, Sortavala, Kursk, Tsheljabinsk, 

Voronezh, Cheljabinsk 

III 0,38 
Kemerovo, Volgograd, Novosibirsk, Samara, 

Habarovsk, Astrahan, Sochi 

IV 0,48 
Vorkuta, Vladivostok, Krasnodar, Vladikavkaz, 

Murmansk 

V 0,60 Anapa, Mahachkala 

VI 0,73 Novorossijsk 

VII 0,85 saari Novaya Zemlja, Petropavlovsk Kamtchatskij 
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Taulukko 6. Rakennusalan säädösten kokoelman (SP) mukainen kerroin k(Ze) [2, 

19 taulukko 11.2] 

Korkeus 

Ze (m) 

Kerroin k(Ze) eri maastotyypeille 

A B C 

≤ 5 0,75 0,50 0,4 

10 1,0 0,65 0,4 

20 1,25 0,85 0,55 

40 1,5 1,1 0,8 

60 1,7 1,3 1,0 

80 1,85 1,45 1,15 

100 2,0 1,6 1,25 

150 2,25 1,9 1,55 

200 2,45 2,1 1,8 

250 2,65 2,3 2,0 

300 2,75 2,5 2,2 

 

Viimeinen parametri, joka tarvitaan laskelmassa, on aerodynaaminen kerroin 

C. Aerodynaamisella kertoimella voi olla sekä positiivinen että negatiivinen 

merkki. Kertoimen merkki riippuu tuulen suunnasta ja rakennusten muodosta. 

Tässä opinnäytetyössä haluan esittää vain suorakulmaiset rakennukset, jolla 

on harja- tai pulpettikatto. Normeissa on esitetty monet muut erilaiset katon 

vaihtoehdot ja niiden laskuominaisuudet.  

Kuten ennen totesin, aerodynaaminen kerroin riippuu tuulen suunnasta. Tuuli 

voi vaikuttaa joko rakennuksen sivuun tai päähän. Rakennus voidaan jakaa 

vyöhykkeisiin. Jokaisella vyöhykkeellä on oma aerodynaaminen kerroin. 
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Laskemassa tuulen paineen keskiarvoa käytetään arvot, jotka löytyvät suoraa 

kuvissa 9 ja 10. Tuulenpuskan arvot laskemassa käytetään myös taulukoot 7 

ja 8. e tai e1 ovat kertoimia, joiden avulla voidaan määrittää vyöhykkeen 

leveys.  Seuraavaksi esitän aerodynaamiset kertoimet rakennuksen 

erilaisissa vyöhykkeissä.  

a) tuuli vaikuttaa rakennuksen sivulle 

  

  

Tässä tapauksessa e on b tai 2h, valitaan pienempi arvo niistä, ja e1 on b tai 

2h1, valitaan myös pienempi niistä. Jos vyöhykkeessä on kirjain numeron sijasta, 

kertoimen arvo saadaan interpoloimalla. Taulukossa 9 on esitetty vyöhykkeiden 

aerodynaamiset arvot.  

 

 

 

 

 

vasemmalta oikealta 

T

U

U

L

I 

 

Kuva 9. Katon vyöhykkeet, kun tuuli vaikuttaa sivulle. 
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Taulukko 7.  Rakennusalan säädösten kokoelman (SP) mukaiset kertoimen c 

arvot suorakaiteenmuotoisen rakennuksen katolle, kun harjan suunta on 

kohtisuora tuulen suuntaa nähden, α = 0° (ks. kuva 7) [2, liite Д1, s.54, taulukko 

Д.3a] 

Kaltevuus β F G H I J 

0º -1,8 -1,3 -0,7 -0,5 -0,5 

15º 

- 0,9 - 0,8 - 0,3 

- 0,4 - 1,0 

0,2 0,2 0,2 

30º 

- 0,5 - 0,5 - 0,2 

- 0,4 - 0,5 

0,7 0,7 0,4 

45º 0,7 0,7 0,6 - 0,2 - 0,3 

60º 0,7 0,7 0,7 - 0,2 - 0,3 

75º 0,8 0,8 0,8 - 0,2 - 0,3 

 

b) tuuli vaikuttaa rakennuksen päätyyn 

 

vasemmalta oikealta 
 

T

U

U

L

I 

Kuva 10. Katon vyöhykkeet, kun tuuli vaikuttaa päätyyn. 
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Tässä tapauksessa vyöhykkeiden leveys määritetään samalla tavalla kuin 

edellisessä tapauksessa, mutta interpoloinnissa käytetään arvoja taulukosta 10. 

Taulukko 8. Rakennusalan säädösten kokoelman (SP) mukaiset kertoimen c 

arvot suorakaidemuotoisen rakennuksen katolle, kun harja on samansuuntainen 

tuulen kanssa, α = 90° (ks. kuva 7) [2, liite Д1 taulukko Д.3б]. 

Kaltevuus β F G H I 

0º -1,8 -1,3 -0,7 -0,5 

15º -1,3 -1,3 -0,6 -0,5 

30º -1,1 -1,4 -0,8 -0,5 

45º -1,1 -1,4 -0,9 -0,5 

60º -1,1 -1,2 -0,8 -0,5 

75º -1,1 -1,2 -0,8 -0,5 

 

3.4.2 Tuulikuorma Suomessa 

 

Suomen normien mukaisesti tuulikuorma luokitellaan muuttuviksi kiinteiksi 

kuormiksi. Tuulikuormaa riippuu rakennuksen korkeudesta, leveydestä ja 

maastoluokasta. Suomen normien mukaan on 5 erilaista maastoluokkaa. 

Maastoluokat ja niiden kuvauksen esittelen taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Maastoluokat [3, 131 kuva A.1]. 

Luokka Maaston rosoisuuden ja pinnanmuodon kuvaus 

0 Avomeri tai merelle avoin rannikko 

I Järvi tai alue, jolla on vähäistä kasvillisuutta eikä esteitä. 

II 

Alue, jolla on matala kasvillisuutta ja erillisiä puita tai rakennuksia, 

joiden etäisyys toisiaan on vähintään 20 kertaa esteen korkeus. 

Esim. maatalousmaa. 

III 
Esikaupunki- tai teollisuusalueet sekä metsät. Matalat pientaloalueet 

ja kylät. 

IV 
Yhtenäiset laajat kaupunkialueet, joiden pinta-alasta vähintään 15 % 

on rakennettu ja rakennusten keskimääräinen korkeus on yli 15 m.   

 

Tuulikuormat määritetään joko koko rakenteeseen tai rakenneosaan vaikuttavina 

[2, 139]. Tuulikuormat voidaan laskea voimakertoimia cf käyttäen tai 

pintapaineiden perustella ja painekertoimia cp käyttäen.  

Kokonaistuulikuorma voidaan laskea käyttämällä voimakerrointa cf. Kun 

rakennuksen korkeus on pienempi kuin sen leveys (h ˂ b), oletetaan, että 

tuulenpaineella on kaikissa korkeusasemissa rakennuksen harjalla valitseva arvo 

[2, 140]. Rakennukseen kohdistuva kokonaiskuorma voidaan tällöin laskea 

seuraavaksi: 

Fw = cscd cf qp(h) Aref, (5) 

jossa 

Fw – kokonaistuulikuorma (kN) 

cscd – rakennekerroin. Tavallisesti se on 1, mutta voidaan laskea se tarkemmin 

(ks. RIL 201-1-2017 osa 1.4 luku 6).  

cf – voimakerroin 
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qp(h) – maaston pinnan muodon mukaan modifioitu nopeuspaine, joka 

määritellään rakennuksen harjan korkeudella eli Z = h 

Aref – tuulikuorman vaikutusala. Sen voidaan laskea kaavalla Aref = b x h, missä 

b on rakennuksen leveys tuulen suunnassa. 

Voimakerroin cf riippuu rakennuksen mittasuhteesta ja hoikkuudesta.  Ensin 

lasketaan rakennuksen sivusuhde d/b. Sivumitat b ja d määritetään kuvan 11 

avulla.  

 

Kuva 11. Voimakerroin cf teräväsärmäisen suorakaidepoikkileikkauksen 

omaavalle matalalle tai korkealle rakennuksille [3, 141 kuva 5.2S]. 

Sen jälkeen määritetään tehollinen hoikkuus λ kuvan 12 avulla.  

 

Kuva 12. Tehollinen hoikkuus λ suorakulmaisen poikkileikkauksen omaaville 

matalille ja korkeille rakennuksille [3, 140 taulukko 5.1S]. 
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Kun tehollinen hoikkuus ja sivusuhde on määritetty, voidaan määrittää cf – kerroin 

käyttämällä joko kuvaa 11 tai taulukkoa 10. Taulukossa esitetään kuvassa 11 

esitetyt käyrät numeerisessa muodossa. Väliarvot voidaan interpoloida.  

Taulukko 10. Voimakerroin cf huomioiden rakennuksen mittasuhteiden ja 

hoikkuuden vaikutus [3, 141 taulukko 5.2S]. 

 Sivusuhde d/b 

λ 0,1 0,2 0,5 0,7 1 2 5 10 50 

≤ 1 1,2 1,2 1,37 1,44 1,28 0,99 0,60 0,54 0,54 

3 1,29 1,29 1,48 1,55 1,38 1,07 0,65 0,58 0,58 

10 1,40 1,40 1,60 1,68 1,49 1,15 0,7 0,63 0,63 

 

Rakenneosien tuulikuormat voidaan laskea pintapaineiden avulla. Pintoihin 

vaikuttavat kolme kuormaa: ulkopuolinen kuorma, sisäpuolinen kuorma ja 

kitkakuorma. Kitkakuorma voidaan jättää huomiota, kun tuulen suuntaisten 

pintojen kokonaisala on enintään 4 kertaa kaikkien tuulta vastaan kohtisuorien 

ulkopintojen kokonaisala [3, 143]. Ulkopuolinen kuorma lasketaan käyttämällä 

seuraava kaavaa:  

F w,e =cscd ∑pinnat We Aref, (6) 

jossa  

cscd – rakennekerroin 

Aref – yksittäisen pinnan tuulenpaineen vaikutusala 

We – yksittäiseen pintaan korkeudella Ze vaikuttava ulkopuolinen paine  

Rakenteen ulkopintoihin vaikuttava tuulen paine We saadaan lausekkeesta:  

We = qp (Ze) cpe, (7) 

jossa  
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qp (Ze) – puuskanopeuspaine 

cpe – ulkoisen paineen painekerroin 

Ze – ulkoisen paineen nopeuspainekorkeus 

Puuskanopeuspaine tai nopeuspaine perustuu tuulennopeuden 

modifioimattomaan perusarvoon Vb = 21 m/s [3, 136]. Tuulen nopeuspaine 

riippuu maastoluokasta ja maaston pinnanmuodosta. Yksittäinen mäki tai 

harjanne aiheuttaa tuulen nopeuspaineeseen lisäyksen. Tätä lisäystä ei otettu 

huomioon kuvassa 13. Tämän takia pitää mäellä tai harjanteella sijaitsevaan 

rakenteeseen kohdistuvan tuulen nopeuspainetta lisätä mäen tai harjanteen 

kaltevuudesta ja rakennuspaikasta riippuvalla kertoimella [3, 133]. Tämä korjaus 

tehdään, jos maaston kaltevuus ylittää arvon 0,05. Pinnanmuodon vaikutus ja 

sen kertoimet löytyvät RIL 201-1-2017 osassa 1.4 luvussa 4.3.3. Tämän 

opinnäytetyön kohde sijaitsee tasaisessa maastossa, joten korjausta ei tarvitse 

tehdä. Tässä opinnäytetyössä käytetään kuvaa 13 tai taulukkoa 11 

määritettäessä nopeuspainetta.  

  

Kuva 13. Puuskanopeuspaineen ominaisarvo qp0(Z) eri maastoluokissa (=qp(Z) 

tasaisessa maastossa) [3, 136 kuva 4.5S]. 
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Taulukko 11. Puuskanopeuspaineen ominaisarvo qp0(Z) eri maastoluokissa 

(=qp(Z) tasaisessa maastossa) [3, 17 taulukko 4.2S]. 

Z (M) 
Maastoluokka 

0 I II III IV 

0 0,66 0,42 0,39 0,35 0,32 

1 0,68 0,42 0,39 0,35 0,32 

2 0,78 0,52 0,39 0,35 0,32 

5 0,96 0,65 0,53 0,35 0,32 

8 1,05 0,73 0,61 0,43 0,32 

10 1,09 0,76 0,65 0,47 0,32 

15 1,18 0,83 0,72 0,55 0,40 

20 1,24 0,88 0,77 0,60 0,45 

25 1,29 0,92 0,82 0,65 0,50 

30 1,33 0,95 0,85 0,68 0,54 

35 1,37 0,98 0,88 0,72 0,57 

40 1,40 1,01 0,91 0,74 0,60 

Myös tuulen nopeuspaineen ominaisarvo qp0(Z) voidaan laskea korkeusaseman 

Z funktiona: 

 

Kuva 14. Tuulen nopeuspaine [2, Liite A]. 

Rakennuksen painekertoimet riippuvat tarkasteltavan rakenteen kuormitusalan 

koosta. Painekertoimet esitetään kuormitusaloille kooltaan 1 m2 ja 10 m2. Sen 
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takia taulukosta löytyvät aina kaksi arvoa, eli cpe,1 ja cpe,10. Muille kuormitusaloille 

saadaan arvot kuvasta 15.  

 

 

Kuva 15. Ulkoisen paineen kertoimen riippuvuus kuormitusalan A koosta [3, 148 

kuva 7.2]. 

Rakennuksen tuulenpuoliseen pintaan kohdistuvat tuulen nopeuspaineet 

voidaan määrittää kuvan 16 avulla. Sen mukaan korkeusasemassa Z 

sijaitsevaan osapintaan kohdistuva nopeuspaine määritellään hieman ylempänä 

sijaitsevan nopeuskorkeuden Ze mukaan. Suojanpuoleisen ja sivuseinien 

nopeuspainekorkeudet Ze määritetään kuten tuulipuoleisella seinällä [3, 148].  

Nopeuspainekorkeus Ze on esitetty kuvassa 15 pohjaltaan suorakulmaisten 

rakennusten seinille. Nopeuspainekorkeus riippuu sivusuhteesta h/b ja se 

esitetään erikseen seuraavissa tapauksissa:  

a) rakennukset, joiden korkeus h on pienempi kuin b (h˂b), tarkastellaan 

yhtenä osana 

b) rakennukset, joiden korkeus h on suurempi kuin b, mutta pienempi kuin 

2b (b˂h≤2b), tarkastellaan kahtena osana 

c) rakennukset, joiden korkeus h on suurempi kuin 2b (h>2b), tarkastellaan 

useana osana. 
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Kuva 16. Nopeuspainekorkeus Ze riippuen rakennuksen korkeudesta h ja 

leveydestä b [3, 149 kuva 7.4]. 

Tämän opinnäytetyön kuvassa 17 määritellyt ulkopuolisen paineen kertoimet on 

annettu taulukossa 12 seinien eri vyöhykkeille. Kuvassa 17 on myös määritelty 

seinien vyöhykkeet. Väliarvot voidaan interpoloida lineaarisesti [3, 148]. 

Taulukko 12. Ulkopuolisen paineen kertoimet pohjaltaan suorakulmaisten 

rakennusten pystysuorille seinille [3, 150 taulukko 7.1] 
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Kuva 17. Pystyseiniä koskeva vyöhykekaavio [3, 150 kuva 7.5]. 

Katolle on olemassa omat painekertoimet. Kuten seinätkin, katot jaetaan 

vyöhykkeisiin. Tässä opinnäytetyössä haluan esittää vain harjakaton ja 

pulpettikaton selityksiä. Normeissa myös löytyvät selitykset saha-, kupoli- ja 

kaarikatoille.  



29 

 

 

 

 

Kuva 18. Selitys pulpettikatoille ja suositusarvot ulkoisen paineen kertoimille [3, 

kuva 7.7 ja taulukko 7.3]. 

  

Kuva 19. Selitys harjakatoille ja suositusarvot ulkoisen paineen kertoimille [3, 

kuva 7.8S ja taulukko 7.4a]. 
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Kuva 20. Harjakatoille suositusarvot ulkoisen paineen kertoimille(jatkoa) [3, 

taulukko 7.4b].  

 

Sisäpuolinen kuorma lasketaan kaavalla: 

F w,i = ∑pinnat Wi Aref, (8) 

jossa 

Wi – yksittäisen pintaan korkeudella Zi vaikuttava sisäpuolinen paine, joka 

lasketaan kaavalla: 

Wi = qp (Zi) cpi, (9) 

jossa  

cpi – sisäisen paineen kerroin 

Zi – sisäpuolisen paineen nopeuspainekorkeus, joka on saamaa, kun Ze 

Sisäpuolisen paineen kerroin cpi riippuu rakennuksen vaipassa olevien aukkojen 

koosta ja jakautumasta. Rakennuksen seinää tai kattoa pidetään määräävänä, 

kun kyseisellä sivulla olevien aukkojen pinta-ala on vähintään kaksinkertainen 

tarkasteltavan rakennuksen muilla sivuilla yhteensä olevien aukkojen tai 

ilmavuotojen alaan verrattuna [3, 161].  
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Kun määräävällä sivulla olevien aukkojen pinta-ala on kaksikertainen muilla 

sivuilla yhteensä olevien aukkojen alaan verrattuna, niin  

cpi= 0,75 cpe, (10) 

Kun määräävällä sivulla olevien aukkojen pinta-ala on vähintään kolminkertainen 

muilla sivulla yhteensä olevien aukkojen pinta-alaan verrattuna, niin 

cpi = 0,90 cpe, (11) 

missä cpe on ulkopuolisen paineen kertoimeen arvo määräävällä sivulla olevien 

aukkojen kohdalla [3, 161-162]. Jos aukot sijaitsevat vyöhykkeissä, joilla 

ulkopuoliset paineet eroavat toisistaan, voidaan käyttää cpe keskiarvoa. 

Normeissa on myös esitetty menetelmät, joiden avulla lasketaan sisäisen 

paineen kerroin, kun rakennuksilla ei ole määräävää sivua ja kun rakennuksissa 

yksi tai useampi seinä on kokonaan avoin. 

 

 

3.5 Hyötykuorma 

 

 

3.5.1 Hyötykuorma Venäjällä 

 

Venäjän normien mukaan hyötykuorma on kuorma, joka tulee ihmisistä, elämistä, 

laitteistosta, materiaaleista ja väliaikaisista väliseinistä. Hyötykuorma kohdistuu 

välipohjiin, rakennuksen portaille ja maanvastaisille laatoille. Vaikka tässä 

opinnäytetyössä mitoitettavan rakennukselle ei kohdistuu hyötykuormia, haluan 

siitä esittää, jotta saadaan parempi kuvaus normeista. 

Hyötykuormien kuormitusvaihtoehdot voivat olla erilaista. Ne riippuvat 

rakentamistavoista ja rakennuksen käyttötarkoituksesta. Hyötykuormien 
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kuormituskaavio pitää esittää suunnitelmassa, mutta jos sitä ei ole esitetty, pitää 

ottaa huomioon seuraavat kuormitusvaihtoehdot:  

a) täyskuormitus 

b) epäedullinen osittainen kuormitus rakenneosille, jotka ovat herkkiä 

sellaisen kuormituksen 

c) tilanne, jolloin hyötykuorma puuttuu kokonaan. 

Kuitenkin monikerroksisen rakennuksen välipohjille kohdistuva 

kokonaishyötykuorma epäedullisella osittaisella kuormituksella ei voi olla isompi 

kuin hyötykuorma täyskuormituksella. Kokonaishyötykuorma epäedullisella 

osittaisella kuormituksella voidaan pienentää ϕ3 ja ϕ4- kertoimien avulla. 

Hyötykuorma voi olla tasaisena tai pistemäisenä kuormana. Tasaisen 

hyötykuorman arvot on esitetty tämän opinnäytetyön taulukossa 15. Pienennyt 

arvot saadaan kertomalla ominaisarvo 0,35. Taulukossa 13 kohdissa 5, 8, 9 ja 11 

ei ole pienennysarvoja.   

Hyötykuormien ominaisarvot löytyvät seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 13. Hyötykuormien ominaisarvot Venäjällä [2,8 taulukko 8.3]. 

Tilat ja rakenteet Pt kN/m2 

1. Asuinrakennukset, päiväkotien ja oppilaitoksien asuntolat, 

loma-asunnot, hotellit, parantoloiden ja kylpylöiden 

majoitustilat, sairaaloiden potilashuoneet, terassit 

1,5 

2. Virastojen ja yritysten toimistotilat, oppilaitosten 

luokkatilat, tuotantolaitosten ja julkisten rakennusten 

naulakko-, suihku-, WC- ja muut tilat 

2,0 

3. Terveydenhuollon laitosten toimistot ja laboratoriot, tiede- 

ja koulutuslaitosten laboratoriot, julkisten rakennusten 

keittiöt ja tekniset tilat, joiden korkeus on alle 75 metriä, 

kellaritilat 

vähintään 

2,0 
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4. Salit:  

a) lukusalit 
2,0 

b) ruokailusalit (kahvilat, ravintolat ja ruokailut)  3,0 

c) neuvottelusalit, odotussalit, urheilu-, elokuva- ja 

konserttisalit, puntti- ja biljardisalit  
4,0 

d) myyntisalit, näyttämösalit. 
vähintään 

4,0 

5. Kirjavarastot ja arkistot  
vähintään 

5,0 

6. Näyttämöt 
vähintään 

5,0 

7. Katsomot:  

a) kiinteillä istuimilla 
4,0 

b) seisomapaikat  5,0 

8. Ullakot 0,7 

9. Päällysteet alueilla: 

a) mahdollinen ihmisten kertyminen  
4,0 

b) lepoa varten 1,5 

c) muut 0,5 

10. Parvekkeet (ranskalaiset parvekkeet) ottaen huomioon 

kuorma: 

a) tasainen viivakuorma 0,8 m:n leveydellä parvekkeen 

kaidetta pitkin. 

4,0 

b) tasainen pintakuorma, jonka vaikutus on 

epäedullisempi kuin kohdassa 10, a) 
2,0 
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11.  Laiteiden huolto- ja korjausalueet 
vähintään 

1,5 

12.  Aulat, portaat ja käytävät, jotka liittyvät tiloihin kohdista: 

a) 1, 2 ja 3 
3,0 

b) 4, 5, 6 ja 11 4,0 

c) 7 5,0 

13.  Rautatieasemien laiturit  4,0 

14. Karjanhoitotilat: 

a) pienet karjat 

b) isot karjat. 

vähintään 

2,0 

vähintään 

5,0 

 

Laskettaessa palkkeja, laattoja, perustuksia, seiniä ja tolppia, jotka ottavat 

kuormaa yhdestä välipohjasta, tämän opinnäytetyön taulukoon 15 ominaisarvot 

saa pienentää pienennyskertoimen ϕ1 tai ϕ2 avulla. Pienennyskerroin riippuu 

pinta-alasta A. 

a) tiloille, jotka esitetty tämän opinnäytetyön taulukossa 15 kohdissa 1, 2, 12a 

mikäli A> A1 = 9 m2 

𝜑1 = 0,4 +
0,6

√A/A1
 , (12) 

b) tiloille, jotka esitetty tämän opinnäytetyön taulukossa 15 kohdissa 4, 11, 

12б mikäli A>A2 = 36 m2 

 

𝜑2 = 0,5 +
0,5

√A/A2
 , (13) 
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Laskettaessa pilareja, seiniä ja perustuksia, jotka ottavat kuormia kahdesta tai 

useammasta välipohjasta, täydet normiarvot tämän opinnäytetyön taulukossa 15 

kohdissa 1, 2, 4, 11, 12a ja 12б, saa pienentää vähennyskertoimen ϕ3 tai ϕ4 

avulla.  

a) tiloille, jotka esitetty tämän opinnäytetyön taulukossa 15 kohdissa 1, 2, 12a 

 

𝜑3 = 0,4 +
𝜑4−0,4

√n
 , (14) 

 

b) tiloille, jotka esitetty tämän opinnäytetyön taulukossa 15 kohdissa 4, 11, 

12б  

𝜑4 = 0,5 +
𝜑2−0,5

√n
 , (15) 

jossa n – välipohjien määrä. 

Välipohjalle, portaille ja parvekkeelle hyötykuorma vaikuttaa pistemäisesti. Jos 

suunnitelmassa ei ole muita normiarvoja hyötykuormalle, voidaan käyttää 

seuraavat arvot:  

a) välipohjille ja portaille – 1,5 kN 

b) ullakon lattialle, yläpohjille, terassille ja parvekkeelle – 1,0 kN 

c) yläpohjille, joilla voit liikkua vain tikkaiden tai siltojen avulla – 0,5 kN. 

Normeissa löytyvät myös hyötykuormat ajoneuvoista, laitteistosta sekä kuormat 

portaiden kaiteelle ja aidoille.  
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3.5.2 Hyötykuorma Suomessa 

  

Hyötykuorma on liikkuvaa kuormaa, joka vaikuttaa epäedullisimman vaikutuksen 

aiheuttavassa paikassa. Hyötykuormat aiheutuvat tilojen käytöstä, esim. 

normaali henkilökäyttö, ajoneuvot, huonekalut ja siirrettävät kohteet ja harvinaiset 

tapahtumat. Hyötykuormien määrittämistä varten rakennusten väli- ja yläpohjien 

alat jaetaan niiden käyttötarkoituksen mukaisiin luokkiin A…K [3, 68]. 

 

A – Asunto- ja majoitustilat 

B – Toimistotilat 

C – Kokoontumistilat 

D – Myymälätilat 

E – Varasto- ja tuotantotilat 

F – Liikennöintialueet (kevyiden ajoneuvojen liikennöinti- ja pysäköintialue) 

G – Liikennöintialueet (keskiraskaiden ajoneuvojen liikennöinti- ja pysäköintialue) 

H – Vesikatot (joille on pääsy vain normaalia kunnossapitoa ja korjaamista 

varten) 

I – Vesikatot (joille, on pääsy luokkien A..G mukaisesti) 

K – Vesikatot (eritystoimintoja varten olevat vesikatot). 

Seuraavassa taulukossa on esitetty hyötykuormien ominaisarvot eri luokassa. 
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Taulukko 14. Tavallisimpien hyötykuormien ominaisarvot Suomessa [5, 34 

taulukko 2.5-FI] 

Kuormitettujen 

tilojen luokat 

qk [kN/m2] Qk [kN] 

(portaat 

suluissa) 
Välipohjat Portaat Parvekkeet 

Luokka A: 

Asunto- ja 

majoitustilat 

2,0 2,0 2,5 2,0 (2,0*) 

Luokka B: 

Toimistotilat 
2,5 3,0 2,5 2,0 (2,0) 

Luokka C: 

Tilat, joihin 

ihmiset voivat 

kokoontua 

C1 

Pöytäalueet 

C2 Kiinteiden 

istumien alueet 

C3 

Esteettömät 

alueet 

C4 Liikuntatilat 

ja näyttämöt 

C5 

Tungokselle 

alttiit alueet 

 

 

 

2,5 

3,0 

 

4,0 

 

5,0 

6,0 

 

 

 

3,0 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

6,0 

 

 

 

2,5 

3,0 

 

4,0 

 

5,0 

6,0 

 

 

 

3,0 (2,0) 

3,0 (2,0) 

 

4,0 (2,0) 

 

4,0 (2,0) 

4,0 (2,0) 
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Luokka D: 

Myymälätilat 

D1 Tavalliset 

vähittäiskaupat 

D2 Tavaratalot 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

3,0 

6,0 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

4,0 (2,0) 

7,0 (2,0) 

Luokka E: 

Varastotilat 

E1 Tavaran 

säilytys- ja 

vastaanottotilat 

 

7,5 

 

3,0 

 7,0 (2,0) 

Luokka H: 

Vesikatot ilman 

hyötykäyttöä 

0,4 1,0 

*) asunnon sisäiset portaat Qk = 1,5 kN 

Hyötykuorma kohdistuu välipohjiin, palkkeihin, yläpohjiin, pilarille ja seinille. Jos 

rakenneosalle kuuluvat samaan luokkaan hyötykuormia, voidaan hyötykuormat 

pienentää pienennyskertoimen avulla. Välipohjille, palkille ja yläpohjille, jotka 

kuuluvat luokkien A..D, ja luokan I mukaiselle vesikatoille pienennyskerroin αA 

lasketaan kaavalla:  

αA = 5/7 Ψ0 + A0/A ≤ 1,0, (16) 

jossa 

Ψ0 – on yhdistelykerroin [3, 38 taulukko 1] 

A0 – 10,0 m2 

A – kuormitusalue 

Kuitenkin αA pitää olla vähintään ≥ 0,8. Muissa luokissa pienennyskerroin on 1. 
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Kun pilareihin ja seiniin vaikuttaa useasta kerroksesta tulevia hyötykuormia, 

voidaan kokonaishyötykuormaa pienentää käyttämällä pienennyskerrointa αn 

kuormaluokissa A..D [3, 70].  

αn = (2+(n-2)Ψ0)/n, (17) 

jossa 

n – on kuormitettujen kantavien osien yläpuolella olevien kerrosten lukumäärää 

(yli 2), joissa kuormat kuuluvat samaan luokkaan. 

 

 

3.6 Varmuuskertoimet 

 

  

3.6.1 Kuormien varmuuskertoimet venäläisten normien mukaisesti 

 

Varmuuskertoimet ottavat huomioon mahdolliset poikkeamat ominaisarvosta. 

Varmuuskertoimet riippuvat materiaalin ominaisuudesta, rakennuksista ja 

rakennuksenkäytöstä [4, 6]. Venäjän normeissa on esitetty neljä 

varmuuskertoimien tyyppiä:  

a) γ f - kuormien varmuuskertoimet 

b) γ m - materiaalin varmuuskerroin  

c) γ d  - työolosuhteiden varmuuskerroin  

d) γ n - varmuuskertoimet, jotka riippuvat rakennusten vastuuluokista.  

Kaikille rakennuksille asetetaan oma vastuuluokka. Pääsuunnittelija määrittää 

rakennuksille vastuuluokan, käyttämällä liitettä 1 [4, 23].  Niitä on kolme ja ne ovat 

merkitty KC-1, KC-2 ja KC-3. KC-1 on alin vastuuluokka. Sinne voidaan lukea 

kasvihuoneet, tilapäiset varastot ja muut rakennukset, joiden käyttöikä on rajattu 

ja joissa ihmiset eivät oleskele pysyvästi. KC-2 on tavallinen vastuuluokka. Tähän 
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vastuuluokkaan kuuluvat rakennukset, jotka eivät sovi vastuuluokkiin KC-1 ja KC-

3. Vastuuluokka KC-3 on vaativa luokka. Sinne kuuluvat: 

a) vaaralliset ja teknisesti monimutkaiset rakennukset 

b)  kaikki rakennukset, joiden suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään 

uusia rakentamistapoja, teknikoita ja ratkaisuja, joita ei ole testattu ennen 

c)  korkean luokan tunnelit ja putkilinjat, joiden pituus on yli 500 metriä 

d)  rakennukset, joiden korkeus on yli 100 metriä 

e) yli 20 metrin pituiset konsolirakenteet 

f) sillat, jos niidet pituus on yli 200 metriä 

g) suurikokoiset rakennukset, joiden jänneväli yli 100 metriä ja  

h) rakennukset, joiden alaosa sijaitsee yli 15 metriä maan alla.  

Vastuuluokan mukaan rakennuksen suunnittelussa on välttämätöntä käyttää 

varmuuskerrointa. Minimiarvot varmuuskertoimille on esitetty seuraavassa 

taulukossa 15. 

Taulukko 15. Varmuuskertoimien minimiarvot riippuen varmuusluokasta [4, 16]. 

Rakennuksen 

vastuuluokka 
Vastuullisuustaso 

Varmuuskertoimen 

minimiarvo γ n 

KC-3 Vaativa 1,1 

KC-2 Tavallinen 1,0 

KC-1 Alahainen 0,8 

 

Minimivarmuuskertoimet käytetään kuorman perusyhdistelmässä laskemalla 

ensimmäinen rajatilan ryhmä. Toisessa rajatilan ryhmässä varmuuskertoimena 

voidaan käyttää 1:tä.  

Kuormien varmuuskertoimet löytyvät taulukosta 2, joka pohjautuu Rakennusalan 

säädösten kokoelmaan (SP 20.13330.2011). 
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Taulukko 16. Kuormien varmuuskertoimet 

Kuorma Kuorman varmuuskerroin γ f 

1) Lumikuorma 1,4 

2) Tuulikuorma 1,4 

3) Jääkuorma 

 

1,3 

4) Hyötykuormat laitteistosta ja 

materiaaleista: 

a) kiinteät laiteet 

b) laiteiden täyteaineet:  

-) nesteet 

-) suspensiot, lietteet ja 

kuivat aineet  

c) kuorma-autot (kuormalla) 

d) varastoituvat materiaalit ja tuotteet 

  

 

 

1,05 

 

1,0 

1,1 

1,2 

1,2 

5) Tasaisesti jakautuneet 

hyötykuormat 

(jos täysnormiarvo on alle 2,0 

kPa) 

1,3 

6) Tasaisesti jakautuneet 

hyötykuormat 

(jos täysnormiarvo on yli 2,0 

kPa) 

1,2 
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3.6.2 Kuormien osavarmuusluvut suomalaisten normien mukaisesti 

 

Suomessa käytetään osavarmuuslukumenetelmää. Sen avulla osoitetaan, että 

mitään rajatilaa ei ylitetä missään kyseeseen tulevassa mitoitustilanteessa, kun 

mitoitusmalleissa käytetään kuormien tai kuormien vaikutuksen ja kestävyyksien 

mitoitusarvoja. Valittuja mitoitustilanteita ja niihin kuluvia rajatiloja tarkasteltaessa 

määräävien kuormitustapausten erilliset kuormat yhdistellään siten kuin RIL 201-

1-2017 luvussa 6 tai standardissa SFS-EN 1990 on esitetty. Yhdistelmässä ei 

tarkastella samanaikaisesti vaikuttavat kuormat, joiden on mahdotonta esiintyä 

samanaikaisesti. Mitoitusarvot saadaan käyttämällä ominaisarvoja tai muita 

edustavia arvoja yhdessä osavarmuuslukujen tai muiden kertoimien kanssa. [3, 

36]. Standardissa on käytetty monta erilaista osavarmuuslukua. Niiden välinen 

yhteys selviää kuvasta: 

 

Kuva 21. Yksittäisten osavarmuuslukujen yhteys [3a, 154]. 

Mitoitusarvot ovat:  

a) kuormien mitoitusarvot 

b) kuormien vaikutusten mitoitusarvot 

c) materiaali- ja tuoteominaisuuksien mitoitusarvot 

d) mittatietojen mitoitusarvot 

e) kestävyyden mitoitusarvot. 
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Tässä opinnäytetyössä en käsittelee mittatietojen mitoitusarvot, koska ne eivät 

kuuluu puurakentamiseen. Mittatietojen mitoitusarvot löytyvät standardista SFS-

EN 1990.  

Kuorman F mitoitusarvo Fd voidaan esittää seuraavasti: 

𝐹𝑑 = 𝛾𝑓 𝐹𝑟𝑒𝑝, (18) 

missä 

𝐹𝑟𝑒𝑝 =  𝛹𝐹𝑘, (19) 

jossa 

Fk – kuorman ominaisarvo 

Frep – kuorman edustava arvo 

γf – kuorman osavarmuusluku, joka ottaa huomioon kuorman arvojen 

mahdollinen epäedullinen poikkeaminen edustavista arvosta 

Ψ – yhdistelykerroin, joko 1 tai Ψ0, Ψ1 tai Ψ2  

Tietylle kuormitustapaukselle kuormien vaikutusten mitoitusarvot Ed esitetään 

seuraavassa muodossa: 

𝐸𝑑 = 𝛾𝑆𝑑 𝐸{𝛾𝑓,𝑖𝐹𝑟𝑒𝑝,𝑖; 𝑎𝑑} 𝑖 ≥ 1, (20) 

jossa 

ad – mittasuuruiden mitoitusarvoja 

γSd – osavarmuusluku, jolla otetaan huomioon kuormien vaikutusten 

mallintamisessa ja joissakin tapauksissa kuormia mallinnettaessa.  

Edellinen kaava voidaan useimmissa tapauksissa yksinkertaistaa: 

𝐸𝑑 = 𝐸{𝛾𝐹,𝑖𝐹𝑟𝑒𝑝,𝑖; 𝑎𝑑} 𝑖 ≥ 1, (21) 

jossa  

𝛾𝑓,𝑖 = 𝛾𝑆𝑑𝛾𝑓,𝑖, (22) 
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Materiaali- tai tuoteominaisuuden mitoitusarvo Xd lasketaan seuraavasti: 

𝑋𝑑 = 𝜂 
𝑋𝑘

𝛾𝑀
, (23) 

jossa 

Xk – materiaali- tai tuoteominaisuuden ominaisarvo 

η – keskiarvo muunnoskertoimelle, jonka avulla otetaan huomioon koko- ja 

mittakaavavaikutukset, kosteuden ja lämpötilan vaikutukset sekä mahdolliset 

muut kyseeseen tulevat parametrit. Joskus muunnoskerroin voi sisältyä 

osavarmuuslukuun γM. 

γM – materiaali- tai tuoteominaisuuden osavarmuusluku. Sen avulla otetaan 

huomioon materiaali- ja tuoteominaisuuden mahdollisuus poiketa epäedulliseen 

suuntaan ominaisarvosta ja muunnoskertoimen satunnaisosuus. 

Kestävyyden mitoitusarvo Rd saadaan kaavasta: 

𝑅𝑑 =  
1

𝛾𝑅𝑑
𝑅{𝑋𝑑,𝑖; 𝑎𝑑} =

1

𝛾𝑅𝑑
𝑅 {𝜂𝑖

𝑋𝑘,𝑖

𝛾𝑚,𝑖
;  𝑎𝑑}  𝑖 ≥ 1, (24) 

jossa 

γRd – osavarmuusluku, joka sisältää kestävyysmallin epävarmuuden sekä 

mittapoikkeamat, jos näitä ei ole mallinnettu erikseen 

Xd,i – materiaaliominaisuuden i mitoitusarvo 

Edellinen kaava voidaan yksikertaista seuraavaksi:  

𝑅𝑑 = 𝑅 {𝜂𝑖
𝑋𝑘,𝑖

𝛾𝑀,𝑖
; 𝑎𝑑}  𝑖 ≥ 1, (25) 

missä 

𝛾𝑀,𝑖 =  𝛾𝑅𝑑 ×  𝛾𝑚,𝑖, (26) 

Kestävyyden mitoitusarvo voidaan saada suoraan materiaalin tai tuotteen 

kestävyyden ominaisarvosta. Se on helpoin tapaa eikä silloin tarvitsee 

määrittämään erikseen yksittäisten perusmuuttujien mitoitusarvot:  
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𝑅𝑑 =
𝑅𝑘

𝛾𝑀
, (27) 

Osavarmuusluvut käytetään kuormitusyhdistelmissä. Tämän opinnäytetyön 

luvussa 3.8 on esitetty kuormitusyhdistelmä yleisessä muodossa. Haluan esittää 

siitä myös alkuperäinen muoto, jossa näkyvät kaikki käytetyt osavarmuusluvut. 

Kuormitusyhdistelmässä käytän standardin SFS-EN 1990 yhtälöjä 6.10a ja 

6.10b, sen takia esitetään vain sen. Muut sarjat löytyvät standardista.  

 

Kuva 22. Kuormien mitoitusarvot (sarja B) [3a,116]. 

Kuten kuvasta 22 näkyy, kuormitusyhdistelmissä käytetään erilaisia 

osavarmuuskertoimia.  

γ G, sup – pysyvän kuorman osavarmuusluku laskettaessa mitoitusarvon ylärajaa, 

on 1,35 

γ G, inf – pysyvän kuorman osavarmuusluku laskettaessa mitoitusarvon alarajaa, 

on 0,9 

Myös käytetään kerroin ξ =0,85. Sen avulla saadaan tutut kertoimet pysyville 

kuormille:  

𝜉𝛾𝐺,𝑠𝑢𝑝 = 0,85 × 1,35 = 1,15, (28) 

Muuttuvilla kuormilla on omat osavarmuusluvut, niitä merkitään γQ. Yleensä 

käytetään arvoa 1,5. Standardissa on myös esitetty muut arvot, esimerkiksi 

tieliikenteestä tai kevytliikenteestä aiheutuvien epäedullisimpien kuormien 

osavarmuusluvun arvo on 1,35.  

Kannattaa muistaa ottaa huomioon kuormakerroin KFI, joka esitetään tässä 

opinnäytetyössä myöhemmin. 
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3.7 Kuormitusyhdistelmät Venäjällä 

 

Jokaisessa suunnittelutilanteessa kannattaa ottaa huomioon kaikki mahdolliset 

epäedulliset kuormituksen yhdistelmät. Kuormien yhdistelmän mukaan voidaan 

erottaa kaksi yhdistelmää: perusyhdistelmä ja erikoisyhdistelmä. 

Perusyhdistelmä koostuu pysyvistä, pitkäaikaisista ja(tai) lyhytaikaisista 

kuormista. Erikoisyhdistelmä sisältää perusyhdistelmän lisäksi myös 

erikoiskuormat tai onnettomuuskuormat.  

 

 

3.7.1 Peruskuormitusyhdistelmä 

 

Cm = Pd + (ψl1 Pl1+ ψl2 Pl2+ψl3 Pl3..)+(ψt1 Pt1+ψt2 Pt2+ψt3 Pt3…),(29) 

jossa 

Cm – peruskuormitusyhdistelmä 

Pd – pysyvät kuormat 

Pl – pitkäaikaiset kuormat 

Pt – lyhytaikaiset kuormat 

Ψli (1,2,3..) – pitkäaikaisten kuormien kerroin 

Ψti (1,2,3..) – lyhytaikaisten kuormien kerroin 

Peruskuormitusyhdistelmässä tasaisesti jakautuvien pitkäaikaisten kuormien 

yhteydessä käytetään seuraavat Ψli- kertoimen arvot:  

Ψl1= 1 (pääkuormalle) 

Ψl2= Ψl3=..= 0,95 (muulle pitkäaikaisille kuormille) 

Ψl= 1 (muut kuormat) 
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Peruskuormitusyhdistelmässä lyhytaikaisille kuormille käytetään seuraavat Ψti- 

kertoimen arvot: 

Ψt1= 1(pääkuorma) 

Ψt2=0,9 (vaikutukseltaan toiselle kuormalle)  

Ψt3=Ψt4=..=0,7 (muut lyhytaikaiset kuormat). 

 

 

3.7.2 Erikoiskuormitusyhdistelmä 

 

𝐶𝑠 =  𝐶𝑚 + 𝑃𝑠, (30) 

jossa 

Cs – erikoiskuormitusyhdistelmä 

Cm – peruskuormitusyhdistelmä 

Ps – erikoiskuormat 

Erikoiskuormitusyhdistelmässä lyhytaikaisten kuormien Ψti-kertoimien arvoksi 

otetaan 0,8 lukuun ottamatta tapauksia, jotka on määrätty suunnittelunormeissa 

(mm. seismiset alueet). Lyhytaikaisia kuormia ei otetaan huomioon, jos 

erikoiskuormana on tulipalo, törmäys tai räjähdys.  

Kuormitusyhdistelmässä yhdeksi väliaikaiseksi kuormaksi otetaan yhdestä 

lähteestä tuleva kuorma. Se voi olla esimerkiksi lumi-, tuuli-, paine- tai 

lämpökuormat. Muutamista lähteistä tulevaksi kuormaksi lasketaan laitteistosta, 

ihmisestä ja varastoidusta tavaroista ja materiaaleista välipohjalle aiheutuva 

kuorma tai tuuli- ja jääyhdistelmä. Tämän kuorman yhteydessä kannattaa käyttää 

pienennyskerrointa ϕ.  
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3.8 Kuormitusyhdistelmät Suomessa  

 

Suomen normien mukaan kuormayhdistelmä on mitoitusarvojen joukko, jota 

käytetään rakenteen luotettavuuden osoittamiseen eri kuormien vaikuttaessa 

samanaikaisesti [3, 22]. On olemassa kolme sarjaa, joiden avulla tehdään 

kuormitusyhdistelmiä. Sarja A käsittelee staattista tasapainoa ja sarjat B ja C 

käsittelevät rakenneosien kestävyyttä ja geoteknistä kantavuutta. Puurakenteita 

mitoitettaessa käytetään sarjaa B, eli yhtälöt 6.10a ja 6.10b.  

 

Kuva 23. Kuormien mitoitusarvot (Sarja B) [3, 53 taulukko 3]. 

 

Kuormayhdistelmissä käytetään KFI kerrointa. KFI kerroin on kuormakerroin ja se 

riippuu standardin liitteen B mukaisesti luotettavuusluokasta. Luotettavuusluokat 

vastaavat seuraamusluokkia, eli luotettavuusluokat RC1, RC2 ja RC3 ovat 

vastaavasti seuraamusluokkia CC1, CC2 ja CC3. 

  

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQgdjD6-rhAhXJwqYKHVBIBpEQjRx6BAgBEAU&url=https://docplayer.fi/64747662-Olli-kahkola-kattilan-kannatuspalkiston-paapalkkien-asennus-painon-optimointi.html&psig=AOvVaw0rxcBNgeCP_AK33vITNydD&ust=1556267812396031
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Taulukko 17. Seuraamusluokkien määrittely ja kuormien kuormakertoimen KFI 

arvot [SFS-EN 1990 kansallinen liite, taulukko 6a]. 

Luokka KFI Kuvaus 
Rakennuksia ja rakenteita 

koskevia esimerkkejä 

CC3 

1,1 

Suuret seuraamukset 

ihmishenkien menestysten 

tai hyvin suurten 

taloudellisten, sosiaalisten 

tai ympäristövahinkojen 

takia. 

Rakennuksen kantava runko1) 

jäykistävine rakennusosineen 

sellaisissa rakennuksissa, joissa 

usein on suuri joukko ihmisiä, 

kuten:  

- yli 8-kerroksiset2) asuin-, 

konttori- ja liikerakennukset 

- konserttisalit, teatterit, 

urheilu- ja näyttelyhallit, 

katsomot 

- raskaasti kuormitetut tai 

suuria jännevälejä 

sisältävät rakennukset. 

Erikoisrakenteet, kuten esim. 

korkeat tornit 

CC2 

1,0 Keskisuuret seuraamukset 

ihmishenkien menetysten 

tai merkittävien 

taloudellisten, sosiaalisten 

tai ympäristön vahinkojen 

takia. 

Rakennukset ja rakenteet, jotka 

eivät kuulu luokkiin CC3 ja CC1 

CC1 

0,9 Vähäiset seuraamukset 

ihmishenkien menetysten 

tai pienten tai 

merkityksettömien 

1-ja 2- kerroksiset rakennukset2), 

joissa vain tilapäisesti oleskelee 

ihmisiä3), kuten esim. pienehköt 

varastot ja maatalouden 
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taloudellisten, sosiaalisten 

tai ympäristön vahinkojen 

takia. 

tuotantorakennukset, joiden pinta-

ala on enintään 300 m2 tai suurin 

jänneväli on 6 m.  

Rakenteet, joiden 

vaurioitumisesta ei aiheudu 

merkittävä vaara, kuten: 

- matalalla olevat terassit ja 

alapohjat, ilman kellaritiloja 

- ryömintätilaiset vesikatot, 

kun yläpohja on 

varsinainen kantava 

rakenne 

- sellaiset ulko- ja väliseinät, 

ikkunat, ovet ja vastaavat, 

joihin pääasiassa 

kohdistuu ilman paine-

eroista aiheutuva 

sivuttaiskuormitus ja jotka 

eivät toimi kantavan tai 

jäykistävän rungon osana.   

 

 

1) Pienehköt rakennusrungosta erilliset välipohjat kuuluvat kuitenkin 

luokkaan CC2, elleivät ne toimi koko rakennusta jäykistävänä rakenteena. 

2) Kellarikerrokset mukaan luettuina 

3) Tilapäisenä oleskeluna pidetään päivittäistä käymistä rakennuksessa, 

mutta ei siellä pidempään viipymistä. 
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Muuttuvien kuormien yhdistelykerroin on Ψ. Se voi olla Ψ0 ja sen käytetään 

ominaisyhdistelyssä. Ψ1 kuvaa tavallisesti toistuvan kuormituksen osuutta ja Ψ2 

on muuttuvan kuorman pitkäaikaisosuutta.  

Taulukko 18. Muuttuvan kuorman yhdistelykertoimet [kansallinen liite, taulukko 

1].  

 

Murtorajatilassa ja käyttörajatilassa on omat kuormayhdistelmät. Käsitellään niitä 

seuraavaksi.  
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3.8.1 Murtorajatilan kuormayhdistelmät 

 

Rakenteen tai rakenneosien kestävyys ja geotekninen kantavuus sarjan B 

mukaan: 

1,15 𝐾𝐹𝐼
0,9

} ∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1 +  𝛾𝑝𝑃 + 1,5𝐾𝐹𝐼𝑄𝑘,1 + 1,5𝐾𝐹𝐼 ∑ 𝜓0,𝑖𝑖>1 ∙ 𝑄𝑘,𝑖, (2, yht. 6.10b) 

kuitenkin vähintään  

1,35𝐾𝐹𝐼
0,9

} ∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1 , (2, yht. 6.10a) 

jossa 

Gk,j – pysyvät kuormat 

Qk,1- määräävä muuttuva kuorma 

Qk,j – muut muuttuvat kuormat 

ψ – yhdistelykerroin (ks. tämän opinnäytetyön taulukko 18) 

P – esijännitysvoima 

γp - osavarmuuskerroin 

KFI – kuormakerroin 

Kuormayhdistelmät ovat helpommin ymmärrettäviä, kun niistä on selkeä 

esimerkki. RIL:n osassa 7S on esitetty hyvät esimerkit kuormayhdistelmille. 

Otetaan yksi niistä, esimerkiksi pilarin mitoitus, kun tuulikuorma on määräävä 

muuttuva kuorma. Rakennus koostuu samanlaisista kehistä, joiden keskinäinen 

etäisyys on 6 metriä. Rakennus kuulu CC2-seuraamusluokkaan, joten KFI on 1.  
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Kuva 24. Toimistorakennuksen runko [3, 45]. 

 

Yhdistelmät: 

pd = 1,15 • 1,0 • (Gk,1+Gk,2 + Gk,3) + 1,5 • 1,0 • Qkw + 1,5 • 1,0 • 0,7 • Qk,2 

pd =1,35 • 1,0 • (Gk,1+Gk,2 + Gk,3) 

jossa 

Gk,1 – palkin oma paino 

Gk,2 – laatan oma paino 

Gk,3 – pilarin oma paino 

Qkw – tuulikuorma 

Qk,2 – tason hyötykuorma 

ψ0= 0,7 hyötykuormalle 
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3.8.2 Käyttörajatilan kuormayhdistelmät 

 

Käyttörajatilan kuormayhdistelmiä on kolme: ominaisyhdistelmä, tavallinen 

yhdistelmä ja pitkäaikaisyhdistelmä. 

a) Ominaisyhdistelmä käytetään palautumattomille rajatiloille. 

Ominaisyhdistelmä on seuraava:  

∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1 + 𝑃 + 𝜓1,1𝑄𝑘,1 + ∑ 𝜓0,𝑖𝑖>1 𝑄𝑘,𝑖, (31) 

b) Tavallinen yhdistelmä käytetään palautuville rajatiloille. Sen kaavaa on : 

∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1 + 𝑃 + 𝜓1,1𝑄𝑘,1 + ∑ 𝜓2,𝑖𝑖>1 𝑄𝑘,𝑖, (32) 

c) Pitkäaikaisyhdistelmä käytetään pitkäaikaisvaikutuksille ja rakenteen 

ulkonäön kannalta.  

∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1 + 𝑃 + ∑ 𝜓2,𝑖𝑖>1 𝑄𝑘,𝑖, (33) 

Esimerkiksi palkin taipuman mitoittaessa käytetään tavallinen yhdistelmä, jos 

taipuma ei aiheudu liittyville rakenneosille vaurioitumisvaara. Silloin yhdistelmä 

saa muotoa: 

pd = (Gk,1 + Gk,2) + 0,5  • Qk,1 

Jos taipuma aiheuttaa liittyville rakenneosille haittaa, käytetään 

ominaisyhdistelmä: 

pd = (Gk,1 + Gk,2) + Qk,1 
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4 Rajatilamitoitus 

 

 

Rajatila on rakenteen tila, jolloin rakenne ylittää sille annettuja käyttövaatimuksia. 

Rakenteen käyttö jatkossa on mahdotonta, koska rakennus menettää kykynsä 

vastustaa ulkoisia vaikutuksia, rakennuksella ilmestyvät muodonmuutokset tai 

paikalliset vauriot. Venäjällä on kaksi rajatilaa ryhmää. Niitä nimetään rajatilan 

ensimmäiseksi ja toiseksi ryhmäksi. On olemassa myös erikoinen rajatilaryhmä. 

Sen voidaan nimetä onnettomuusrajatilaksi, se ottaa huomioon rakenteen 

katastrofaalisen tuhoamisen.   

Rajatilan mitoitus kannattaa tehdä ottamalla huomioon seuraavat asiat:  

a) rakennuksen käyttöikä 

b) materiaalien ominaisuudet  

c) epäedulliset kuormat ja kuormien yhdistelmät, jotka voivat syntyä 

rakentamisen ja käytön aikana 

Materiaalin ominaisuuksia otetaan huomioon kertomalla materiaalin 

varmuuskertoimelle, joka on esitetty taulukossa 18. Materiaalin varmuuskerroin 

rippu tilanteistä, eli rippu sitä mitä ollaan laskemassa. Kannattaa ottaa huomioon 

se, että Venäjällä käytetään samat varmuuskertoimet sahatavaralle, liimapuulle 

ja muille insinööripuutuotteille.  

Taulukko 19. Materiaalin osavarmuusluvut Venäjällä  

Tilanne 
Materiaalin osavarmuusluvut 

γm 

1) Taivutus 1,2 

2) Syysuuntainen puristus  1,15 

3) Syysuuntainen veto 1,25 
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4) Syysuuntainen leikkaus 1,25 

5) Syysuuntaa vastaan kohtisuora 

puristus 
1,15 

6) Syysuuntaa vastaan kohtisuora veto 1,4 

7) Syysuuntaa vastaan kohtisuora 

leikkaus 
1,25 

 

Suomessa on myös kaksi rajatilan ryhmää: murtorajatila ja käyttörajatila. Niitä 

kannattaa käsitellä erikseen ja niitä liitetään mitoitustilanteisiin [3, 29]. 

Mitoitustilanteen valitaan rakenteen toimintaolosuhteiden mukaan. 

Mitoitustilanteen voidaan jakaa seuraavasti: 

a) normaalisti vallitsevat mitoitustilanteen, jotka koskevat normaaleja 

käyttötilanteita 

b) tilapäiset mitoitustilanteet, esim. tilanteet toteutuksen tai korjaamisen 

aikana 

c) onnettomuusmitoitustilanteet, esim. tulipalot, räjähdys, törmäys ja 

paikallinen vaurio 

d) maanjäristysmitoitustilanteet. 

Suunnittelussa pitää tarkistaa suunniteltavalle rakenteelle merkitykselliset murto- 

ja käyttörajatilat. Suunnitelmissa on osoitettava, että: 

murtorajatilassa tasapainoa heikentävien kuormien vaikutuksen mitoitusarvo on 

pienempi tai yhtä suuri kuin tasapainoa parantavien kuormien vaikutuksen 

mitoitusaro, tai 

kuormien vaikutuksen mitoitusarvo on pienempi tai yhtä suuri kuin rakenteen 

kestävyyden mitoitusarvo, tai 

käyttörajatilassa kuormien vaikutuksen mitoitusarvo on pienempi tai yhtä suuri 

kuin käyttökelpoisuuskriteerin mukainen rajoittava mitoitusarvo, esim. taipuman 

raja-arvo. [3, 29] 
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Rajatilamitoitus perustuu asianomaista rajatilaa varten muodostettuihin rakenne- 

ja kuormitusmalleihin. Mikään rajatila ei saa ylittyä, kun malleissa käytetään 

asianmukaisia mitoitusarvoja kuormille, materiaali- tai tuoteominnaisuuksille sekä 

mittatiedolle [3, 30] Tarkastellut pitää suorittaa kaikille merkittäville 

mitoitustilanteille tai kuormitustapauksille. Tarkastelussa käytetään 

osavarmuuslukumenetelmä. Kutakin tarkastelun varten valitaan 

kuormitustapaukset selvittämällä yhteensopivat kuormituskaaviot, siirtymätilat ja 

epätarkkuudet, jotka otetaan huomioon samanaikaisesti kiinteiden muuttuvien 

kuormien ja pysyvien kuormien kanssa.   

 

 

4.1 Murtorajatila (MRT)  

 

Rajatilan ensimmäinen ryhmä, eli vastaavasti murtorajatila Suomessa, on tärkein 

ryhmä. Se käsittelee rakenteen kantokestävyyttä ja lujuutta, sekä 

käyttösopivuutta. Jos rakenne ei läpäise laskelmia rajatilan ensimmäisen 

ryhmän, se aiheuttaa riskin ihmisten elämälle.  Kaikki kantavat rakenteet 

kannattaa mitoittaa rajatilan ensimmäisen ryhmän mukaisesti. Ennen laskun 

aloittamista kannattaa tietää, millainen rakenneosa halutaan mitoittaa ja millaiset 

jännitykset voivat esiintyä sillä.  

Suomessa standardin mukaan murtorajatiloiksi luokitellaan rakenteen 

tasapainon menetys, vaurioituminen tai murtuminen tai väsyminen aiheuttama 

vaurioituminen. Murtorajatila vastaa rakenteiden kestävyydestä ja rakenteessa 

olevien ihmisten turvallisuudesta. Jossakin tapauksissa murtorajatila myös 

vastaa aineen tai tavaran suojaamisesta. Tarkasteltavia murtorajatiloja ovat: 

1) jäykän kappaleen tai sen osan tasapainon menetys 

2) liian suuri siirtymätila 

3) rakenteen tai sen osan muuttuminen mekanismiksi 

4) katkeaminen 
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5) rakenteen tai sen osan stabiiliuden menetys 

6) ajasta riippuva vaurioituminen, esimerkiksi väsyminen [3, 29-30]. 

 

 

4.2 Käyttörajatilamitoitus (KRT) 

 

Rakenteiden tarkastus rajatilan toisen ryhmän mukaisesti liittyy rakenteiden 

soveltumattomuuteen normaalikäyttöön.   Rajatilan toinen ryhmä käsittelee kolme 

asia: taipuma, muodonmuutokset ja halkeilu. Taipumat tarkistetaan palkeissa ja 

pilareissa puurakenteissa ja betonirakenteissa. Muodonmuutokset ja halkeamat 

tarkistetaan vain betonirakenteissa, eli perustukset, välipohjat ja palkit.  

Suomen normien mukaan käyttörajatiloiksi luokitellaan rajatilat, jotka liittyvät 

rakenteen tai rakenneosien toimintaan normaalikäytössä, ihmisten mukavuuteen 

tai rakennuskohteen ulkonäköön [3, 30]. Käyttörajatila voi olla palautuva ja 

palautumaton. Palautuva käyttörajatila on käyttörajatila, jossa jokainen kuormien 

vaikutus palautuu, kun kuormat poistetaan. Palautumaton käyttörajatila on 

käyttörajatila, jossa kaikki kuormien vaikutukset eivät palaudu, kun kuormat 

poistetaan [3, 21]. Käyttörajatilassa tarkistetaan seuraavat asiat: 

1) siirtymät 

2) värähtelyt ja 

3) muut mahdolliset vauriot, jotka vaikuttavat ulkonäköön, käyttäjien 

mukavuuteen, rakenteen ja teknisten järjestelmien toimivuuteen ja 

säilyvyyteen.  

 

 

 



59 

 

 

 

5 Materiaaliominaisuudet 

 

 

5.1 Materiaaliominnaisuudet Venäjällä 

 

Kuten Suomessakin Venäjällä käytetään erilaiset materiaalit puurakentamisessa. 

Esimerkiksi, sahatavara, liimapuut, LVL jne. Sahatavarat käytetään melkein joka 

paikassa, niistä rakennetaan sekä pienet varastot, että omakotitalot. Sahatavara 

on yleinen rakennusmateriaali. Liimapuut ja LVL käytetään kantavissa ja ei-

kantavissa rakenneosissa ja erilaisissa rakennuksissa.  

Liimapuut valmistetaan liimaamalla havupuiset lamellit yhteen. Lamellit 

valmistetaan sahatavarasta. Sen takia liimapuiset rakennukset luokitellaan 

samalla tavalla kuin rakennukset tehdyt sahatavarassa. Liimapuut jaetaan 

kahteen luokaan: kaksi- tai kolmikerroksia liimapuita ja monikerroksia liimapuita. 

Liimapuusta tehdään kantavat rakenteet, esim. hirsitalon runko tai katto ristikko, 

ja puulevyt. Puulevyt käytetään pintamateriaalina ja kalusteiden tuotannossa. 

Liimapuun rakenteet tulevat täyttää GOST 20850-2014 vaatimuksia. Venäjällä 

liimapuut luokitellaan lujuusluokkiin. Ne ovat K20, K24, K26, K28, K32 ja K36. 

Niiden ominaisarvot esitettään myöhemmin.  

LVL käytetään todella vähän. LVL ilmestyi Venäjällä vuonna 2009 ja tällä hetkellä 

vain kaksi laitosta tuotavat sen.  LVL valmistetaan viilusta. Se voi olla 

samansuuntainen tai ristiin viilutetut. LVL- tuotteita voidaan luokitella kolmeen 

ryhmään: I, II ja III. I-ryhmällä on yhdensuuntainen rakenne ja näitä käytetään 

kantavissa rakenteissa. II-ryhmällä erilliset vierekkäiset viilut ovat kohtisuorassa 

suunnassa. II-ryhmän tuotteitta käytetään kantavissa rakenteessa. III-ryhmä 

sisältää yhdensuuntaiset ja kohtisuorasuuntaiset viilut. III-ryhmä käytetään 

seinärakenteissa.  
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Venäläisten normeissa puurakenteet on jaettu seuraavien pääominaisuuksien 

mukaisesti: 

1) käyttötarkoitus 

2) käyttöikä. 

Käyttötarkoituksen mukaan puurakenteet jaetaan luokkiin, jotka riippuvat 

rakennuksen vastuutasoista ja rakennuksen tyypistä ja jännevälistä. 

Seuraavassa taulukossa esitetty käyttötarkoituksen mukaiset luokaat:  

Taulukko 20. Puurakenteiden luokittelu käyttötarkoituksen mukaan [6, 64 

taulukko A1]. 

Käyttöluokka Selitys 

1 

1 A 

Kantavat rakenteet, joiden jänneväli ei 

ylittää 100 m; maastot ja tornit, joiden 

korkeus on yli 60 m. 

1 B 

Museoiden, urheilu- ja viihdetilojen, 

isojen myymälöiden kantavat 

rakenteet; rakenteet, joiden jänneväli 

on yli 40 m; maastot ja tornit, joiden 

korkeus on yli 40 m. 

2 

2 A 
Kantavat rakenteet, jotka eivät kuuluu 

käyttöluokkiin 1A,1B, 2B ja 3. 

2 B 

Rakennuksen seinät, jotka eivät 

kuuluu käyttöluokkaan 3; väli- ja 

yläpohjat, joiden jänneväli on 7,5 m. 

3 

Kasvihuoneet, liikkuvat rakenteet ja 

väliaikaiset varastotilat, joilla on 

rajallinen käyttöikä. 

Käyttöiästä riippuvat luokat esitetty seuraavassa taulukossa: 
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Taulukko 21. Puurakenteiden luokittelu käyttöiän mukaan [6, 67 taulukko A3]. 

Rakenteet Käyttöikä 

Väliaikaiset rakennukset (väliaikaiset 

varastot, kesäpaviljongit jne.) 
enintään 10 vuotta 

Erittäin aggressiivisissa ympäristöissä 

olevat rakennukset (säiliöt, 

öljynjalostus-, kaasu- ja 

kemianteollisuuden putket, 

meriympäristön tilat jne.) 

enintään 25 vuotta 

Rakennukset ja tilat normaaleissa 

käyttöolosuhteissa 

(asuinrakennukset, teollisuustilat jne.)  

enintään 50 vuotta 

Ainutlaatuiset rakennukset ja 

rakenteet (tärkeimpien museoiden 

rakennukset, kansalliset ja kulttuuriset 

arvoiset rakennukset, 

monumentaaliset taideteokset, 

stadionit, teatterit, yli 75 m korkeat 

rakennukset, rakenteet, jolla on pitkät 

jännevälit.) 

100 vuotta tai enemmän  

 

Venäläisten normien mukaan puurakenteessa kantavissa rakenneosissa 

käytetään pääasiassa havupuutta. Lehtipuutta käytetään liitoksissa ja muissa 

osissa. Puulajit voidaan luokitella eri ominaisuuksien mukaan.  Puulajien 

luokittelu vaikuttaa mitoitusarvoille. Normien mukaan on olemassa kaksi 

luokittelu vaihtoehtoa: puun laatutason mukaan (RA) ja lujuuslukkien mukaan 

(RH). Laatutason luokittelu on hieman erilainen ja hankalampi. Koska silloin 

kannattaa ottaa huomion monet asiat ja laskelmatkin hankaloitumat. Haluan 

esittää molemmat tämän opinnäytetyön yhteydessä, jotta voimme saada parempi 
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kuvaa venäjän normeista ja laskelmista. Omissa laskelmissa ajattelen käyttää 

helpompi vaihtoehto, koska se on samanlainen kuin Suomessa.  

Ensimmäinen luokittelu on käyttöolosuhteitten mukaan. Puut, käyttöolosuhteitten 

mukaan, kuuluvat neljään luokaan. On tarpeellista aseta vaatimuksia puun 

toimintakosteuden enimmäisarvolle ja harkita puun lujuuden riippuvuus näistä 

arvoista. Seuraavassa taulukossa esitetään käyttöolosuhteista riippuvia luokkia. 

Taulukko 22. Puun luokittelu käyttöolosuhteiden mukaan [6, 8 taulukko 1]. 

Käyttöolosuhdeluokka 
Puun käytännöllinen 

kosteus, % 

Suurin ilman 

suhteellinen kosteus 

lämpötilassa 20° C, 

% 

1 (kuiva) 

1A enintään 8 40 

1B enintään 10 50 

2 (normaali) enintään 12 65 

3 (kostea) enintään 15 75 

4 (märkä) 

4A enintään 20 85 

4B yli 20 yli 85 

   

Tämä luokittelu on tärkeä, se vaikutta suunnitelmiin, tuotantoon ja laskelmiin. 

Pitää muista, että liimapuut ei saa käyttää luokassa 1A. Rakennukset 

massiivipuusta, joiden kosteus on enintään 40 % ja puun kutistuminen ei 

aiheuttaa häiriöitä, voidaan käyttää luokassa 2, 3 ja 4. Kannattaa kuitenkin 

suojataa sen lahoamisesta.  

Puut, jotka käytetään liitoksissa tai muissa osissa, pitävät olla hyvänlaatuisia ja 

ilman vikoja. Niiden kosteus ei saa ylittää 12 %.  
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Puun tiheys, joka käytetään määritettäessä rakenteen omapaino, on esitetty 

taulukossa 23. Tiheydet on jaettu käyttöolosuhdeluokkien mukaan. 

Taulukko 23. Puun tiheys [6, 73 taulukko Г.1] 

Puulajit 

Puun tiheys 

käyttöolosuhdeluokkien mukaan, 

kg/m3 

1A, 1B ja 2 3 ja 4 

Havupuut: lehtikuusi, 

 kuusi, mänty, setri 

650 

500 

800 

600 

Kovat lehtipuut: tammi, pyökki, 

vaahtera, koivu, jalava, saarni 
700 800 

Pehmeät lehtipuut: poppeli, haapa, 

leppä 
500 600 

 

Kuten Suomessakin Venäjällä puut jaetaan myös lujuusluokkien mukaan. 

Venäjän normien mukaan sahatavarat jaetaan seuraaviin lujuusluokkiin: C14, 

C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 ja C50. Kirjain ”C” tarkoittaa 

että sahatavara on testattu taivutus. C-luokan sahatavarat käytetään kantavissa 

rakenneosissa. Myös on olemassa ”T”-lujuusluokka, jolloin puussa testattu 

syynsuuntainen veto. Ne ovat: T8, T10, T11, T12, T13, T14 ja T16. T-luokan 

sahatavarat voidaan käyttää lamellina liimapuussa C-luokan puiden kanssa. 

Ominaisarvot on esitetty seuraavissa taulukoissa: 
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Taulukko 24. Ominaislujuudet ja tiheydet C-luokan sahatavaralle [7, 5 taulukko 

1а]. 

Ominaisuu
s 

Merkin
tä 

Lujuusluokka 
C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50 

Taivutus, 
MPa 

Rи,н 14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50 

Kimmo-
moduuli, 
GPa 

E0,cp 6,3 7 7,8 8,5 9,3 10 
10,
9 

12,
1 

13,
9 

15,
7 

17,
5 

19,
2 

E0,н 4,2 4,7 5,2 5,7 6,2 6,7 7,3 8,1 9,3 
10,
5 

11,
7 

12,
9 

Ominaistih
eys, kg/m3 

ρн 290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460 

Tiheyden 
keskiarvo, 
kg/m3 

ρср 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 540 560 

 

Taulukko 25. Ominaislujuudet ja tiheydet T-luokan sahatavaralle [7, 6 taulukko 

1б]. 

Ominaisuu
s 

Merki
ntä 

Lujuusluokka 
T8 T10 T11 T12 T13 T14 T16 T18 T21 T24 T27 T30 

Veto, MPa Rи, н 8 10 11 12 13 14 16 18 21 24 27 30 

Kimmo-
moduuli, 
GPa 

E0, cp 7 8 9 9,5 10 11 
11,
5 

12 13 
13,
5 

15 15,5 

E0, н 4,6 5,3 5,9 6,3 6,6 7,2 7,6 7,9 8,6 8,9 9,9 10,2 

Ominaistih
eys, kg/m3 

rн 290 310 320 330 340 350 370 380 390 400 410 430 

Tiheyden 
keskiarvo, 
kg/m3 

rср 350 375 385 395 410 420 445 460 470 480 495 520 

 

Taulukko 26. Lisäarvoja C- ja T- luokan sahatavaralle [7,12 taulukko A.1].  

Ominais
uus 

Mer
kintä 

Lujuusluokka 
C14
/T8 

C16/
T10 

C18/
T11 

C20/
T12 

C22/
T13 

C24/
T14 

C27/
T16 

C30/
T18 

C35/
T21 

C40/
T24 

C45/
T27 

C50/
T30 

Veto, 
MPa 

Rр90, 

н 
0,5 

Puristus, 
MPa 

Rс, н 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 

Puristus, 
MPa 

Rс90, н 2,5 

Leikkaus
MPa 

Rск, н 3,0 
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Kimmom
oduuli, 
GPa 

E90, cp 0,3 

Liukumo
duuli, 
GPa 

Gcp 0,65 

 

Taulukko 27. Liimapuun lujuusluokat ja niiden ominaislujuudet [8, 4 taulukko 1]. 

Ominaisuus Merkintä 
Lujuusluokka 

K20 K24 K26 K28 K32 K36 

Taivutus, MPa Rи, н 20 24 26 28 32 36 

Kimmomoduuli 
(E0,mean), GPa 

Eo,cp 9,0 11,0 11,7 12,5 14,0 14,7 

Kimmomoduuli 
(E0,05), GPa 

Eo,н 7,0 8,5 9,0 9,5 10,8 11,9 

Tiheys, kg/m3 ρн 335 350 365 380 400 430 

 

 

5.2 Materiaalien mitoitusarvot Venäjällä 

 

Materiaalien jännityksien mitoitusarvot männylle, kuusille ja lehtikuusille voidaan 

laskea seuraavasti: 

Rp =RA mдл Пmi, (34) 

jossa 

RA – puun mitoitusarvo (MPa), joka löytyy taulukosta 28.  

mдл – pitkäaikainen lujuuskerroin, joka riippuu kuormitustilan kestosta 

Пmi – työn kertoimien kertalaskutulos 
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Taulukko 28. Puun mitoitusarvot [6, 13 taulukko 3]. 

Jännitykset ja 
rakenneosien 
ominaisuuksia 

Mitoitusarvot eri laatuisille puulajille, MPa 

Merkinnät 1 2 3 

Taivutus ja puristus: 
-suorakulmaiset 
rakenneosat, joiden 
korkeus on enintään 
50 sm (ei rakenneosat 
osioista b ja c 
-suorakulmaiset 
rakenneosat, joiden 
leveys on 11-13 sm ja 
korkeus 11-50 sm. 
-suorakulmaiset 
rakenneosat, joiden 
leveys on yli 13 sm ja 
korkeus on 13-50 sm 
-hirsi 

RA
и, RA

c, RA
см 

 
21 
 
 
 
 
22,5 
 
 
 
24 
 
 
- 

 
19,5 
 
 
 
 
21 
 
 
 
22,5 
 
 
24 

 
13 
 
 
 
 
15 
 
 
 
16,5 
 
 
15 

Syysuuntainen veto 
-massiivipuut 
-liimapuut 

RA
p 

 
15 
18 

 
10,5 
13,5 

 
- 
- 

Syysuuntaa vastaan 
kohtisuora puristus 

RA
c90, RA

см90 2,7 

Tukipaine 
tuet ja liitoskohdat 
aluslevyjen alla 90° :sta 
60°:een 

RA
см90 

 
4,5 
6 

 
4,5 
6 

 
4,5 
6 

Syyn suuntainen 
leikkaus: 
-taivutuksella 
massiivipuussa 
-taivutuksella 
liimapuussa 
-loven kohdalla 
-liimapuun liitoksissa 

RA
ск 

 
 
2,7 
2,4 
3,6 
3,2 

 
 
2,4 
2,25 
3,2 
3,2 

 
 
2,4 
2,25 
3,2 
3,2 
 

Syysuuntaa vastaan 
kohtisuora leikkaus 
-massiivipuut 
-liimapuut 

RA
ск90 

 
1,5 
1,05 

 
1,2 
1,05 

 
0,9 
0,9 

Syysuuntaa vastaan 
kohtisuora veto 
liimapuussa 

RA
P90 0,23 0,15 0,12 
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Puristus vinosti 
syysuuntaan: 
45° 
90° 

 
RA

cp45 
RA

cp90 

 
9 
16,5 

 
7,5 
13,5 

 
6 
12 

 

Taulukossa 29 on käytetty luokittelu laatuun mukaan. Normien mukaan on 

olemassa 4 laatuluokka: 1, 2, 3 ja 4. Luokka 1 on sahatavaran parasluokka. 

Tämän luokan puutavarat käytetään runkorakenteissa ja muissa tärkeissä 

osissa. Luokka 2 käytetään verhoilussa, esim. lattiat ja seinät. Luokka 3 sopii 

rakennusosille, jotka eivät koe suuria kuormituksia. Luokaan 4 kuuluu huonoin 

laatuiset puutavarat. Niitä käytetään taloudessa, valmistetaan hyödyllisiä pieniä 

taloustuoteitä. Taulukossa esitetyt arvot käytetään vain männylle, kuusille ja 

lehtikuusille. Jos halutaan laskea arvot muille puulajille, kannatta kerrottaa arvot 

taulukosta 30 muuntokertoimelle mп. Kerroin mп on erilainen jokaiselle puulajille 

ja jännitykselle.  

Taulukko 30. mп- kerroin [6, 11 taulukko 5] 

Puulaji 

mп – kerroin jännitykselle 

Veto, taivutus, 

puristus ja 

syynsuuntainen 

puristus: Rр, Rи, 

Rс, Rсм 

Syysuuntaa 

vastaan 

kohtisuora 

puristus 

Rс90 ja Rсм90 

Leikkaus Rск 

Lehtikuusi (ei 

eurooppalainen) 
1,2 1,2 1 

Setri (ei 

Krasnojarskin 

alueelta) 

0,9 
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Setri 

(Krasnojarskin 

alueelta) 

0,65 

Kuusi 0,8 

Tammi 1,3 2 1,3 

Saarni, Vaahtera 1,3 2 1,6 

Akaasia 1,5 2,2 1,8 

Koivu, Pyökki 1,1 1,6 1,3 

Jalava 1 1,6 1 

Haapa, Leppä, 

Poppeli 
0,8 1 0,8 

 

Pitkäaikainen lujuuskerroin mдл riippuu kuormitustilasta. Niitä on 9 kappaleetta: 

A-Lineaarisesti kasvava kuormitus tavallisissa konetestauksissa 

Б – Pysyvän ja pitkäaikaisen kuormien yhtenäinen vaikutus, joiden jännitys ylittää 

80% kokonaisjännitystä  

В – Pysyvän ja lumikuormien yhtenäinen vaikutus 

Г – Pysyvän ja tuuli- tai huoltokuormien yhtenäinen vaikutus 

Д – Pysyvän ja seimisen kuormien vaikutus 

Е – Impulssi- ja iskun kuormitus 

Ж – Pysyvän ja lumikuormien vaikutus palotilanteessa 

И – Ilmajohtojen tuelle: jää-, huolto-, tuulikuormat, sekä johtojen oman 

painonnousu kun vuotisen lämpötila on alle keskiarvoa 

К - Ilmajohtojen tuelle: onnettomuuskuorma  
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Jokaisessa kuormitustilassa on omaa pitkäaikainen lujuuskerroin. Taulukossa 28 

esitetty kertoimen arvot. 

Taulukko 31. mдл-kerroin [6, 11 taulukko 4] 

Kuormitustila mдл-kerroin 

A 1,0 

Б 0,53 

В 0,66 

Г 0,8 

Д 0,92 

Е 1,1 - 1,35 

Ж 0,8 

И 0,85 

К 1,1 

 

Mitoitusarvon määritettäessä kannattaa ottaa huomioon kerroin Пmi. Se koostuu 

monesta muista kertoimista:  

a) Erilaisille käyttöolosuhdeluokille – kerroin mB, joka löytyy taulukosta 32. 

Taulukko 32. mB- kerroin [6, 14 taulukko 9] 

Käyttöolosuhdeluokka 1A ja 1B 2 3 4 

Kerroin mB 1 0,9 0,85 0,75 

 

b) Lämpötilakerroin - kerroin mT; rakennuksille tai rakennusosille, joiden 

käyttölämpötila alle +35°C, mT= 1,0; käyttölämpötilassa +50°C mT= 0,8; 

Väliarvot voidaan interpoloida lineaarisesti. 
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c) suorakulmaiset liimapuusta tehdyt taivutetut, puristetut rakenneosat ja 

taivutetut sekä puristetut osat, joiden poikkileikkauskorkeus on yli 50 sm – 

kerroin mб (taulukko 33). Tämä kerroin käytetään syysuuntaisen vedon ja 

puristuksen laskelmissa. 

Taulukko 33. mб - kerroin [6, 15 taulukko 10] 

Poikkileikkauskorkeus, 

sm 

 

50 

tai 

alle 

60 70 80 100 

120 

ja yli 

mб - kerroin 1 0,96 0,93 0,90 0,85 0,8 

 

d) mo - kerroin, joka ottaa huomioon reikiä. mo=0,8 

e) ma- kerroin on tarkoitettu rakenneosille, jotka peitetty palonesteaineilla, 

ma=0,9 

f) suorakulmaiset liimapuusta tehdyt taivutetut, puristetut rakenneosat ja 

taivutetut sekä puristetut osat, riippuen kerrosten paksuudesta, 

määritetään kerroin mсл. 

Taulukko 34. mсл -kerroin [6, 15 taulukko 11]. 

Kerroksen 

paksuus, 

mm 

10 tai alle 19 26 33 42 

mсл -

kerroin 
1,2 1,1 1,05 1,0 0,95 

 

g) tuki painelle kuormitustiloissa Г-К, kerroin mск= 1,15 

h) taivutetut osat taivutuksen, vedon ja puristuksen laskussa käytetään 

kerroin mгн. 

 

 

 

 



71 

 

 

 

Taulukko 35. mгн – kerroin [6, 15 taulukko 12] 

 Merkinnät 

Kerroin mгн , kun suhde rk/a on (rk  - taivutetun 

lankun tai soiron kaarevuussäde; a-lankun tai 

soiron paksuus)  

150 200 250 500 ja enemmän 

Puristus 

ja 

taivutus 

Rc ja Rи 0,8 0,9 1 1 

Veto Rp 0,6 0,7 0,8 1 

 

i) käyttöiän mukaan kerroin mc.c  

Taulukko 36. mc.c – kerroin [6, 15 taulukko 13] 

 

Kerroin mc.c 

≤ 50 

vuotta 

75 

vuotta 

100 vuotta ja 

enemmän 

Taivutus ja puristus 1,0 0,9 0,8 

Veto ja syysuuntainen 

leikkaus 
1,0 0,85 0,7 

Syysuuntaa vastaan 

kohtisuoraa veto 
1,0 0,8 0,5 

 

Jännityksien mitoitusarvot liimapuulle ja yksisuuntaiselle LVL: lle, voidaan myös 

laskea edellisen kaavan avulla. Kannatta käyttää liimapuulle tarkoitettu arvot, 

jotka löytyvät lähteestä 6 sivulla 12 taulukossa 7.   

Materiaalien jännityksien mitoitusarvot puulle ja puutavaralle, jotka on lajiteltu 

lujuusluokkien mukaan, voidaan laskea seuraavasti:  

Rp = RH mдл Пmi/γm, (35) 
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jossa 

RH – normien mukainen materiaali lujuus. (tämän opinnäytetyön taulukot 23, 24 

ja 25) 

γm – materiaalin varmuuskerroin (tämän opinnäytetyön taulukko 18), joka 

saadaan kaavasta:  

γm ≥ (1 – ηн ν) / (1- ηp ν), (36) 

jossa 

ηн – kvantiili, joka on 1,65 

ηp – kvantiili, joka on 2,33 

ν – variaatiokerroin, joka löytyy taulukosta 37. 

Taulukko 37. Variaatiokerroin ν [6, 12 taulukko 6] 

Jännitys Variaatiokerroin 

Taivutus 0,15 

Syysuuntainen puristus 0,13 

Syysuuntainen veto 0,2 

Syysuuntainen leikkaus 0,2 

Syysuuntaa vastaan kohtisuora puristus 0,13 

Syysuuntaa vastaan kohtisuora veto 0,25 

Syysuuntaa vastaan kohtisuora leikkaus 0,2 

Kimmomoduuli 0,15 

 

Laskelmissa käytetään kimmomoduuli ja liukumoduuli. Niitä pitää muuttaa 

riippuen sitä, mikä rajatilan ryhmä ollaan tarkistamassa. 

Rajatilan ryhmä 1: 
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𝐸𝐼𝐼(𝐺𝐼𝐼
) = 𝐸𝑐𝑝(𝐺𝑐𝑝)𝑚дл,𝐸П𝑚𝑖, (37) 

Rajatilan ryhmä 2: 

𝐸𝐼(𝐺𝐼
) = 𝐸𝐻(𝐺𝑐𝑝)𝑚дл,𝐸П𝑚𝑖 , (38) 

jossa 

Ecp – kimmomoduuli 

Gcp – liukumoduuli 

mдл, Е – pitkäaikainen lujuuskerroin. kuormitustilalle B on 0,8, muissa tapauksissa 

1.  

Пmi – työkerroin, kerrotan kertoimet kohdista a, b ja i  

 

 

5.3 Materiaaliominaisuudet Suomessa. 

 

Suomessa puurakentamisessa käytetään yleisesti kaikkia puutuotteita, eli    

sahatavaraa, liimapuuta, viilupuuta (LVL) ja ristiin liimattu massiivi puuta (CLT). 

Puutuote valitaan käyttökohteen vaatimuksien mukaan. Rakennuspuutavarana 

Suomessa käytetään havupuuta, mäntyä tai kuusta. Kotimaista lehtipuuta 

käytetään todella vähän.   

Sahatavara pitää olla standardin EN 14081-1 mukaista. Suomessa käytetään 

puutavaran lujuusluokitusta. Standardissa EN 388 esitetty havu- ja lehtipuun 

lujuusluokat. Havupuun lujuusluokat ovat C14-C50 ja lehtipuun lujuusluokat ovat 

D30-D70. C-luokan vastaavat T-lajitteluluokat myös käytetään Suomessa. T0 

vastaa C14, T1 vastaa C18, T2 vastaa C24 ja T3 on vastaavasti C30. Yleisesti 

käytetään sahatavara C24. Sahatavaran jaotellaan myös laatuluokkiin. 

Havupuinen sahatavara jaotellaan laatuominaisuuksiensa mukaan pääluokkiin A, 

B, C ja D. Korkein laatuluokka A jaetaan vielä luokin A1, A2, A3 ja A4. Myös on 
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mahdollisuus valmistaa sahatavara yhdistelemällä eri laatuja, esim. laatu ABC 

sisältää vastaavasti laatuja A, B ja C. Yleiset sahatavaran laatuluokan määräävä 

ominaisuus on oksaisuus, oksien koko, lukumäärää ja laatu. Myös laatuluokan 

vaikuttavat vajaasärmäisyys, halkeamat, pihkakolot, vinosyisyys, lyly, muotoviat, 

sahaustapa jne.  

Liimapuu tulee täyttää standardin EN 14080 vaatimukset. Liimapuu valmistetaan 

liimaamalla yhteen lamelleja. Lamelleja tehdä lujuuslajitellusta sahatavarasta. 

Lamellit liimataan yhteen niin että puun syyt ovat liimapuun pituussuuntaan ja 

poikkileikkauksesta muodostuu suorakaide. Liimapuut voidaan jakaa kahteen 

tyyppiin: horisontaalinen ja vertikaalinen. Tyyppi riippuu sitä, miten lamellit 

liimataan yhteen. Yhden lamellin paksuus on enintään 45 mm. On olemassa 

yhdistetty ja homogeeninen liimapuu. Niiden nimet eroavat, eli GL30c ja GL30h. 

Kirjain ”c” tarkoitta yhdistetty liimapuu ja kirjain ”h” homogeenista liimapuuta. 

GL30c on yleinen luokka Suomessa, muita lujuusluokkia valmistetaan 

tilauksesta. Tärkeämmät tiedot ja esimerkit löytyvät Liimapuunkäsikirjasta 

Puuinfon nettisivulla.  

LVL:n tulee olla EN 14374 standardin mukaista. LVL tai viilupuu on 

insinööripuutuote, joka valmistetaan liimaamalla havupuuviilut. Viilupuun syyt 

kulkevat pääsääntöisesti yhdensuuntaisesti. LVL:lla on oltava vähintään viisi 

viilua. Yksitäisen viilun paksuus on enintään 6 mm. Viilupuuta käytetään uudis- 

ja korjausrakentamisessa. Esimerkiksi käyttökohteina voivat olla palkit, pilarit, 

ristikoot, kehät ja ikkunoiden tai ovien komponentit. Suomessa viilupuun 

enimmäisleveys on 2,5 m. Valmistajalta riippuen viilupuun pituus voi olla noin 25 

metriä. Korkeudet ja paksuudet vaihtelevat valmistajalta ja tilaajalta riippuen.  

CLT tai Cross Laminated Timber tällä hetkellä on yksi suosituimmista 

rakennustavaroista Euroopassa. CLT-levy on palonkestävä, erittäin lujaa ja 

jäykkä, sekä kevyt rakennuslevy.  CLT-levy koostuu ristiinliimatuista 

lautakerroksista, joita on yleensä kolme tai viisi. Levyn dimensiot vaihtelevat 

valmistajalta riippuen. Yleisesti paksuus vaihtelee alueella 51 - 297 mm, leveys 

on enintään 4,8 metriä ja pituus enintään 20 metriä. Tavallisin CLT:n 
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valmistuksessa käytetään kuuta tai mäntyä. Levyt voidaan käyttää seinissä ja 

lattiarakenteissa sekä kantavissa ja jäykistävissä rakenteissa.  

Taulukko 37. Sahatavaran ja liimapuun ominaislujuudet, jäykkyysominaisuudet 

ja tiheydet yleisimmissä lujuusluokissa [7, 17 taulukko 3.3].

 

Suomen normien mukaan rakenteet pitää jaotella käyttöluokkiin 1, 2 tai 3. 

Käyttöluokkajärjestelmä on tarkoitettu pääasiassa lujuusarvojen jaottelua varten 

ja määritellyissä ympäristöolosuhteissa syntyvän muodonmuutoksen laskemista 

varten [3, 33].  

Käyttöluokalle 1 on tyypillistä, että materiaalien kosteus on lämpötilaa 20° C 

vastaava ja ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ylittää arvon 65 % vain 

muutamana viikkona vuodessa. Käyttölukossa 1 havupuun kosteus ei 

enimmäkseen ylitä arvoa 12 % [3, 33]. Puurakenne, joka on lämmitetyissä 

sisätiloissa, kuulu käyttöluokkaan 1, esimerkiksi lämmöneristekerroksessa olevat 

rakenteet sekä palkit, joiden vetopuoli on lämmöneristeen sisällä.  

Käyttöluokalle 2 on tyypillistä, että materiaalien kosteus on lämpötilaa 20° C 

vastaava ja ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ylittää arvon 85 % vain 

muutamana viikkona vuodessa. Havupuun kosteus ei enimmäkseen ylitä arvoa 

20 % [3, 33]. Käyttöluokan 2 tyypilliset rakenteet ovat rossipohjan ja kylmän 

ullakkotilan puurakenteet, eli puurakenteet, jotka ovat ulkoilmassa kuivana.  
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Käyttöluokalle 3 on tyypillistä, että ilmasto-olosuhteet johtavat suurempiin 

kosteusarvoihin kuin käyttöluokassa 2. Käyttöluokkaan 3 kuulu ulkona säälle 

alttiina, kosteassa tilassa tai veden välittömän vaikutuksen alaisena oleva 

puurakenne [3, 33]. 

  

 

5.3.1 Materiaaliominaisuuden mitoitusarvo 

 

Lujuusominaisuuden mitoitusarvo Xd lasketaan seuraavasti:  

𝑋𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 
𝑋𝑘

𝛾𝑚
, (39) 

jossa  

Xk – lujuusominaisuuden ominaisarvo 

γm – materiaaliominaisuuden osavarmuusluku 

kmod – muunnoskerroin, jonka avulla otetaan huomioon kuorman keston ja 

kosteuden vaikutus 

Materiaalin osavarmuusluvut löytyvät seuraavasta taulukosta:  

Taulukko 38. Materiaalin jäykkyys- ja kestävyysominaisuuksien osavarmuusluvut 

γm [3, 47 taulukko 2.12-FI]. 

Perusyhdistelmät: γm 

Sahatavara ja pyöreä puutavara 1,3 

Liimapuu, CLT 1,25 

LVL, vaneri, OSB-lastulevy 1,2 

Muu lastulevy, kuitulevy 1,3 
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Liitokset 1,3 

Naulalevyliitokset: 

a) tartuntalujuus 

b) levyn lujuus (teräs) 

 

1,25 
1,1 

Onnettomuusyhdistelmät 1,0 

 

Kerroin kmod riippuu kuorman aikaluokasta ja rakenteen käyttöluokasta.  

Taulukko 39. Kerroin kmod [7, 17 taulukko 3.1]. 

 

1) saadaan käyttää vain käyttöluokassa 1 

Rakenneosan jäykkyysominaisuuksien Ed ja Gd mitoitusarvot lasketaan 

kaavoista:  

𝑬𝒅 =  
𝑬𝒎𝒆𝒂𝒏

𝜸𝒎
, (40) 

𝑮𝒅 =  
𝑮𝒎𝒆𝒂𝒏

𝜸𝒎
, (41) 

joissa 

Emean – kimmokertoimen keskiarvo 

Gmean – liukukertoimen keskiarvo 
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6 Rakenneosien mitoitus 

 

 

6.1 Rakenneosien mitoitus Venäjällä 

 

Mitoitusta kannatta tehdä, kun halutaan tietä, kestäkö rakennus sille annettuja 

vaatimuksia tai tarkista rakenneosan poikkileikkaus. Mitoitusta kannattaa aloittaa 

kokoamalla kertoimia ja kuormia. Kertoimilla otetaan huomioon rakennuksen ja 

materiaalin ominaisuudet. Sen jälkeen muodostetaan kuormitusyhdistelmät ja 

lasketaan geometriset ominaisuudet, esimerkiksi taivutusvastus, poikkipinta-alat 

ja inertian säde. Sitten voidaan suorittaa rakenneosan mitoitusta rajatilan 

ensimmäisen ja toisen ryhmän mukaisesti.  

Tämän opinnäytetyön rakennuksessa mitoitetaan seinän tolppia ja palkit. Seinän 

tolppaan vaikuttavat puristus ja taivutus. Sen takia mitoituksessa tarkistetaan 

puristuksen ja taivutuksen vaikutusta. Palkki on taivutettu rakenneosa. Sen 

mitoituksessa tarkistetaan lujuus, leikkaus ja taipuma. 

  

 

6.1.1 Seinätolpan mitoitus 

 

Seinätolpan lujuus lasketaan kaavasta:  

𝑵

𝑭𝑯𝑻
+

𝑴д

𝑾расч
≤ 𝑹𝒄, (42) 

jossa  
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Rc – syysuuntaisen puristuksen mitoitusarvo 

N – normaalivoima 

FHT – poikkipinta-ala, netto 

Wрасч – taivutusvastus   

Мд – taivutusmomentti, joka lasketaan seuraavasti: 

𝑀д =
𝑀

𝜉
,(43) 

jossa, 

M – momentti  

ξ – kerroin, joka vaihtelee 1:sta 0:een, jolla otetaan huomioon taivutuksen 

aiheuttama lisäämomentti. Tämä kerroin voidaan laskea seuraavaksi:  

𝜉 = 1 −
𝑁

𝜑 𝑅𝑐𝐹бр
, (44) 

jossa  

ϕ – kallistuskerroin 

Fбр – brutto poikkipinta-ala 

ϕ-kerroin riippuu rakenneosan taipuisuudesta λ: 

a) jos λ ≤ 70 

𝜑 = 1 − 𝑎 (
𝜆

100
)2, (45) 

b) jos λ > 70 

𝜑 =  
𝐴

𝜆2, (46) 

jossa 

a - kerroin, a=0,8 (puulle) ja a=1 (puulevylle) 

A – kerroin, A= 3000 (puulle) ja A=2500 (puulevylle) 

Taipuisuus voidaan laskea seuraavasti: 
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𝜆 =  
𝑙𝑜

𝑟
, (47) 

jossa  

lo – rakenneosan pituus, (l0 = µH, jossa µ- tuentatavan kerroin, H- tolpan pituus). 

r – inertian säde, jonka suurin bruttomitta on suhteessa x- ja y- akseleihin. 

Poikkileikkauksille korkeudella h, r= 0,289h. 

Tuentapa vaikuttaa tolpan taipuisuudelle. Seuraavassa kuvassa on esitetty 

erilaiset tuentatavat ja niiden kertoimet teräs- ja puurakenteille. 

 

Kuva 25. Nurjahduskerroin ja tuentatavat  

 

 

6.1.2 Palkin mitoitus 

 

Palkin lujuus lasketaan seuraavasti:  

𝑀

𝑊расч
≤ 𝑅и, (48) 

jossa 

M – taivutusmomentti (yksiaukkoiselle palkille M= ql2/8, jatkuvalle palkille 

M=ql2/10) 
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Rи – taivutuksen mitoitusarvo 

Wрасч – taivutusvastus 

Rakenneosille, joilla on vakio poikkileikkaus, Wрасч = Wнт, Wнт – netto 

taivutusvastus. 

Palkin leikkauslujuus saadaan kaavasta:  

𝑄 𝑆бр
′

𝐼бр 𝑏расч
≤  𝑅ск, (49) 

jossa 

Q – mitoitusvoima, joka vaikuttaa kohtisuoraa (palkille Q = ql/2) 

S’бр – staattinen bruttomomentti 

 Iбр – inertian bruttomomentti 

bрасч – rakenneosan leveys 

Rск – leikkauslujuuden mitoitusarvo  

Toisen raja-tilaryhmän mukaan palkin taipuma lasketaan seuraavasti:  

𝑓

𝑙
≤ [

𝑓

𝑙
], (50) 

jossa  

f/l – rakenneosan suhteellinen taipuma 

[f/l] – rakenneosan taipuman enimmäisarvo 

Rakenneosan suhteellinen taipuman maksiimi arvo saadaan lausekkeesta: 

𝑓

𝑙
≤

5𝑞н𝑙3

384 𝐸𝐽
, (51) 

Rakenneosan taipuman enimmäisarvo riippuu palkin pituudesta l.  
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Taulukko 40. Taipuman enimmäisarvot [1, 78 taulukko E.1] 

Kun l on: [f/l] 

l ≤ 1 l / 120 

l = 3 l / 150 

l = 6 l / 200 

l = 24 l / 250 

l ≥ 36 l /300 

 

 

6.2 Rakenneosien mitoitus Suomessa 

 

Suomen normeissa on esitetty hyviä kaavioita rakenneosien mitoituksen kulusta. 

Haluan esittää niitä tässä opinnäytetyössä. Kaavioita helpottaa mitoitusta todella 

paljon. Ajattelen mitoittaa oma rakennus lyhennetty suunnitteluohjeen avulla, 

joten lisään sieltä otetut kaavioiden kuvat. Kuvissa näkyvät myös lyhennetyn 

suunnitteluohjeen kohdat, joissa löytyvät tarvittavat tiedot mm. kaavat, kertoimet 

jne. Mitoitus tehdään järjestyksessä, kuten näkyy seuraavissa kuvissa 26 ja 27.   
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6.2.1 Seinätolpan mitoitus 

 

 

 

Kuva 26. Seinätolpan mitoitus kaavio [9, 52 liite L.1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

6.2.2 Palkin mitoitus 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 27. Palkin mitoitus [9, 53 liite L.2] 
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7 Laskelmat 

 

 

Tämän opinnäytetyössä esimerkkilaskelmissa mitoitetaan ulkoseinän tolppa ja 

väliseinän yläohjauspuu. Seuraavissa kuvissa on esitetty näiden osien paikat 

rakennuksessa. Rakennuksen pohjakuvaa löytyy liitteessä (Liite 1).  

 

Kuva 28 Ulkoseinätolpan sijoitus rakennuksessa 

Ulkoseinän tolpan korkeus on 3.1 metriä ja se sijaitse ulkoseinän keskellä. K-jako 

seinässä on 0.6 metriä.  

Väliseinän yläohjauspuu on kolmeaukkoinen jatkuva palkki. Palkin pituus on 5.5 

metriä. Jatkuvan palkin mitoituksena käytetään apuna Rakentajain kalenterin 

2014 kuvaajat.  
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Kuva 29 Palkin sijoitus rakennuksessa 

Alusta rakenneosat mitoitettu Finnwood 2.4 – ohjelmassa Suomen normien 

mukaisesti.  Venäjällä käytetään online-laskimia, jotka auttavat laskea perusasiat 

rakenneosille. Esimerkiksi, taivutusmomenttia tai tarvittavat poikkileikkauksen 

mitat, jos rakennukselle kohdistuvat kuormat ovat tiedossa. Kaikki laskuesimerkit 

oli tehty MathCAD ohjelmassa ja ne löytyvät liitteessä.  
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8 Tulokset 

 

Mitoitettavat rakenneosat kestävät niille asennetut vaatimukset. Molempien 

normistojen käyttöasteet ovat hyvin samalaiset. Tolpalle valitaan 50 mm x 150 

mm:n koko. Tämän mittainen tolppa kesti molempien normistojen tarkastukset. 

Venäjän normien ja mitoituksen mukaan palkille valitaan 50 mm x 150 mm:n 

tolppa. Mitoituksessa Suomessa tämän kokoinen palkki myös kesti. Käsin 

lasketuissa esimerkissä sain samat arvot, kun Finnwood 2.4 – ohjelmassa.  

Kuvajat ja tilannekuvat otettu Finnwood:sta, ne käytetään laskussa. 

Käsilaskelmissa saadut arvot vertailin ohjelman arvoihin.  

 

 

9 Päätelmät 

 

 

Aloittaessani tämän opinnäytetyön halusin tutustua Venäjän normistoon ja 

vertailla sen Suomen normistoon sekä tehdä rakenneosien mitoitusta. 

Tutustumisprosessi oli todella kiinnostava ja haasteellinen.  

Venäjän normistoa uudistetaan koko ajan, mutta käytössä on edelleen vanhan 

SNIP-normiston pohjautuvat normit. Monet normit soveltavat europaalisija 

normeja, joten niiden sisältö osittain samalainen, kun Suomessa. Haasteena on 

ollut lähteiden etsiminen ja tulkinta. Myös venäläisten normien sisältö oli hyvin 

sekava, samat asiat on kerrottu erilaisten otsikoiden alla sekä käytetty erilaiset 

menetelmät ja merkinnät. Venäjällä kaikki rakennusnormit saa netistä, mutta 

niiden voimassaolo ja vireilläolo kannatta tarkistaa aina. Myös osaa normeista 

ovat muutamassa tällä hetkellä, joka aiheuttaa pienet haasteet. Koska vanhat 

versiot on jo poistettu käytöstä ja uudet eivät lisätty, on hankala päätä mitä 

käytetään todellisuudessa.  
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Opinnäytetyössäni tein rakenneosien mitoituksia. Venäjällä mitoituksen pohjana 

on perusstatiikka ja mekaniikka, mutta mitoitustavat ja erilaiset kertoimet eroavat 

Suomessa käytettävistä. Kuitenkin mitoituksen perusasiat ja kaavat ovat hyvin 

samalaisia. Merkinnässä on erot, niitä voidaan huomata kaavoissa ja yhtälöissä. 

Myös kuormien ja materiaalien luokittelu vähän poikkea Suomen luokittelusta. Eri 

kuormien ominaisarvot eroavat. Suomi on pienempi kuin Venäjä, sen takia 

esimerkiksi lumikuorman ominaisarvot eroavat selkeästi.  

Materiaaleiden käytössä myös löytyvät pienet erot. Suomessa käytetään kaikki 

saatavilla olevat puutuotteet ja normistossa on kerrottu niiden ominaisuuksista ja 

mitoituksista. Venäjällä puutuotteista käytetään sahatavaraa. Muiden 

puutuotteiden käyttömäärä on todella pieni. Venäjän normistossa kerrottu hyvin 

paljon liimapuusta, mutta todellisuudessa liimapuusta tehdään vain kalusteet tai 

pienet rakennusosat, jotka ei yleensä mitoitetaan.   

Tämä opinnäytetyöni on laaja, vaikka se kertoo vain perusasioista. Monet tärkeät 

asiat jäivät ulkopuolelle, esimerkiksi palomitoitus tai liitokset ja jäykistykset. Niistä 

saa todella hyvät opinnäytetyön aiheet. Ajattelen, että opinnäytetyöni auttaa 

minulle ja muillekin tutustua Venäjän normistoon ja saada alustavat tiedot 

mitoituksesta. 
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Liite 1: Rakennuksen pohjakuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2: Rakennuksen etusivu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 3: Ulkoseinän tolpan mitoitus Suomessa 

 Ulkoseinän tolpan mitoitus

 Tarvittavat tiedot:

Ltolppa 3100mm

Lpalkki 3200mm

Lräystäs 600mm

kk 600mm

γm 1.4

Brak 5500mm

Lrak 6400mm

Kfi 1.0
fc0k 21

N

mm
2

 E0.mean 11000
N

mm
2



ψ0.lumi 0.7
E0.05 7400

N

mm
2


fc90k 2.5

N

mm
2



E90.mean 370
N

mm
2


fmk 24

N

mm
2



 Kuormat:

gk.YP 0.5
kN

m
2



gk.räystäs 0.2
kN

m
2



μ 0.8 Ce 0.8 sk 2.6
kN

m
2



qk.lumi μ Ce sk 1.664
kN

m
2



Rakennus sijaitse esikaupunkialueella,
joten tuulikuorman määrittämisessä
käytetään maastoluokka III.

qk.h 0.35
kN

m
2



cf 1.243

Aref Brak Ltolppa 17.05 m
2



Fwk cf qk.h Aref 7.418 kN

qwk 1.25 cf qk.h 0.544
kN

m
2





Pystykuorma tolpalle yläpohjan omapainosta

Ngk

Lpalkki

2
kk gk.YP Lräystäs kk gk.räystäs 0.552 kN

Pystykuoma tolpalle lumikuormasta

Nq.lumi

Lpalkki

2
kk qk.lumi Lräystäs kk gk.räystäs 1.669 kN

Tolpan taivutusmomentti tuulikuormasta

Mw.k

qwk kk Ltolppa
2



8
0.392 kN m

 Tolpan poikkileikaustiedot 

btolppa 50mm

htolppa 150mm

Atolppa btolppa htolppa 7.5 10
3

 m
2



Kuormitusyhdistelmät :

KY1 Pysyvä aikaluokka 1.35 x K.fi x G.kj
 
KY2 Keskipitkä aikaluokka 1.15 x K.fi x G.kj + 1.5 x K.fi x Q.k.lumi

KY3 Hetkellinen aikaluokka 1.15 x K.fi x G.kj + 1.5 x K.fi x Q.k.tuuli + 1.5 x K.fi x ψ.0 x Q.k.lumi

KY4 Hetkellinen aikaluokka 1.15 x K.fi x G.kj + 1.5 x K.fi x Q.k.lumi + 1.5 x K.fi x ψ.0 x Q.k.tuuli



KY3 on mitoitettava OP+100%TUULI+ 70%LUMI

kmod.KY3 1.1
 Nurjahduskestävyys (Z-suuntaan) KY3

Nd.KY3 1.15 Kfi Ngk 1.5 Kfi ψ0.lumi Nq.lumi 2.388 kN

puristusjännitys 

δc0d.KY3

Nd.KY3

btolppa htolppa
0.318 MPa

puristuslujuus 

fc0d.KY3

fc0k kmod.KY3

γm
16.5 MPa

maksimi taivutusmomentti

Md 1.5 Kfi Mw.k
1.15 Kfi Ngk 0.05 m 1.5 Kfi ψ0.lumi Nq.lumi 0.05 m

2
 0.648 kN m

nurjahduskerroin kc.y

Lc 1.0 Ltolppa 3.1m

βc 0.2

iy

htolppa

12
0.043 m

λ
Lc

iy
71.591

λrel.y
λ

π

fc0k

E0.05







 1.214

ky 0.5 1 βc λrel.y 0.3  λrel.y
2





 1.328

kcy
1

ky ky
2

λrel.y
2



0.536

taivutusjännitys 

δmyd.KY3

6 Md

btolppa htolppa
2


3.454 MPa

ta

ivutuslujuus 
fmd

fmk kmod.KY3

γm
18.857 MPa



Mitoitusehto :

δmyd.KY3

fmd

δc0d.KY3

kc.y fc0d.KY3
 1

k . a:
δmyd.KY3

fmd

δc0d.KY3

kcy fc0d.KY3










100 % 21.919 % OK

 Tukipainekestävyys alaohjauspuussa KY3

tukireaktio 

Ad 1.15 Kfi Ngk 1.5 Kfi Nq.lumi 3.139 kN

puristusjännitys alaohjauspuussa

δc90d

Ad

htolppa btolppa
0.419 MPa

alaohjauspuun puristuslujuus syysuuntaa vastaan kmod.tuki 0.8

fc90d

fc90k kmod.tuki

γm
1.429 MPa

kc90 1.5

tehollinen kosketuspinnan pituus

lc90ef 30mm btolppa 30mm 0.11 m

tukipainekerroin 

kc

lc90ef

btolppa
kc90 3.3

Mitoitusehto :

δc90d kc fc90d

k .a:
δc90d

kc fc90d
100 % 8.878 % OK



Liite 4: Palkin mitoitus Suomessa

Väliseinän ylaohjauspuun mitoitus

bpalkki 50mm hpalkki 150mm

 Taipuma 

Taipuma on tarkistettu Finnwood:ssä. Taipuman sallittu arvo on l/300. Ohjelman antama käyttöaste on 22% 



Palkin mitoitettava kuormitusyhdistelmä on OP+ 100% LUMI. Mitoitettava kuormitusyhdistelmä muodostetaan yhtälöön
6.10b mukaisesti.  

Taivutus

kNm kN m
Med 1.02kNm

Taivutuskestävyys (Eurokoodi 5 luku 6.1.6) 



Wy

bpalkki hpalkki
2



6
1.9 10

5
 mm

3


σmyd

Med

Wy
5.4 MPa

fmk.palkki 24
N

mm
2



kmod.kp 0.8
γm 1.3

fmd.palkki

fmk.palkki kmod.kp

γm
14.8 MPa

Käyttöaste : σmyd

fmd.palkki
36.8 %

Kiepahdustarkastus (Eurokoodi 5 luku 6.3.3)

lef 1.1m

csahatavara 0.78

E0.05 7400
N

mm
2



σm.crit

csahatavara bpalkki
2



hpalkki lef
E0.05 87.5 MPa

λrel.m

fmk.palkki

σm.crit
0.5

kcrit 1

σmyd

kcrit fmd.palkki
36.8 %

Leikkauskestävyys 



kcr 0.67

bef kcr bpalkki 33.5 mm

Ved 6.527kN

fvk.palkki 4MPa

τd
3

2

Ved

bef hpalkki
 1.9 MPa

fvd

fvk.palkki kmod.kp

γm
2.5 MPa

τd

fvd
79.2 %

Tukipainekestävyys 

Fed 11.79kN

lc90ef 30mm 50mm 30mm 0.1m

ltuki 50mm

kc90 1.5

kc

lc90ef

ltuki
kc90 3.3

fc90k 2.5MPa

fc90d

fc90k kmod.kp

γm
1.5 MPa

σc90d

Fed

bpalkki ltuki
4.7 MPa

σc90d

kc fc90d
92.9 %



Liite 5: Ulkoseinän tolpan mitoitus Venäjällä

 Ulkoseinän tolpan mitoitus

Tarvittavat tiedot: Materiaalina käytetään sahatavara
(mänty, 2. laatuluokka)
Rakennuspaikka: Aunus
Rakennus sijaitse tuulialuella II ja
kuuluu maastotyypiin A.
Tolpan päällä on yläohjauspuu
50x150 ja kattopalkit 50x150  600
mm jaolla.
Tolppa on nivelöitty molemissä
päissä 

Srakennus 6400mm 5500 mm 35.2 m
2



Htolppa 3300mm Lpalkki 5500m

lpalkki 1075mm
Sg 3.2

kN

m
2


bpalkki 50mm

hpalkki 150mm
ρmänty 500

kg

m
3


kjako 600mm

W0 0.3
kN

m
2


tkatto 150mm

μ 1
btolppa 50mm

kze 0.75
htolppa 150mm

1. Kuormat

Lumikuorma: 
γm 1.4

aalue 1.6m

balue 600mm

Salue aalue balue 0.96 m
2



qlumi Sg Salue γm 4.301 kN tai qlumi.1 γm 320
kg

m
2

Salue 430.08 kg

Tuulikuorma : 

wp 0.7 W0 kze 0.8
Htolppa

2( )
 0.208

kN

m


Wp wp Htolppa 686.07 N

2. Rakennusosien painot:

Palkien ja katon omapainot:
γm.kuormat 1.2

qpalkit bpalkki hpalkki ρmänty aalue γm.kuormat 7.2 kg

qpalkit.katto bpalkki hpalkki ρmänty balue
balue

kjako









 γm.kuormat 2.7kg

qkatto tkatto Salue ρmänty γm.kuormat 86.4 kg

Tolpan omapaino:

Pcm btolppa htolppa Htolppa ρmänty γm.kuormat 14.85 kg

Nd Pcm qpalkit qpalkit.katto qkatto qlumi.1 541.23 kg

qd 4.43kN eli N

3. Kuormitusyhdistelmät :
Peruskuormitusyhdistelmä 

Pd qd Wp 5.116 kN

4. Ulkoseinän tolpan kestävyys: 



Mdl 0.66

Mv 0.9

Mt 0.8

Mcc 0.9

RA 19.5MPa

Rc RA Mdl Mv Mt Mcc 8.34 MPa

FHT btolppa htolppa 7.5 10
3

 m
2



r 0.289 htolppa 0.043 m

λ
μ Htolppa

r
76.125 λ > 70, φ on φ

3000

λ
2

0.518

Fbr FHT 7.5 10
3

 m
2



ξ 1
qd

φ Rc Fbr
 0.863

M
wp Htolppa

2


8
0.283 kN m

Md
M

ξ
0.328 kN m

Wrasch

btolppa htolppa
2



6
1.875 10

5
 mm

3


Pd

FHT

Md

Wrasch
 2.431 MPa

Rc

Pd

FHT

Md

Wrasch


Käyttöaste : Pd

FHT

Md

Wrasch










Rc
100 % 29.146 % OK



Liite 6: Palkin mitoitus Venäjällä

 Palkin mitoitus

1. Palkin kestävyys

Ri 0.66 0.9 0.85 0.9 19.5 MPa 8.861 MPa

Pd.p
4.19kN

lpalkki
3.898

kN

m


Pd qkatto qlumi.1 516.48 kg eli

Mpalkki

Pd.p lpalkki
2



10
0.45 kN m

Md.palkki

Mpalkki

ξ
0.522 kN m

Wrasch.palkki

bpalkki hpalkki
2



6
187.5 cm

3


Md.palkki

Wrasch.palkki
2.783 MPa

2.783

8.861
100 % 31.407 % OKKäyttöaste :

2. Leikkauskestävyys

Rsk 0.66 0.9 0.8 0.9 2.4 MPa 1.026 MPa

Qpalkki

Pd.p lpalkki

2
2.095 kN

Ibr

bpalkki hpalkki
3



12
1.406 10

7
 mm

4


S´br

bpalkki hpalkki
2



8
140.625 cm

3


brasch bpalkki

Qpalkki S´br

Ibr brasch
0.419 MPa

Käyttöaste :
0.419

1.026
100 % 40.838 % OK

3. Taipuma

E 10000MPa



5 Pd.p 0.75  lpalkki
3



384 E Ibr
3.363 10

4


lpalkki

m

121
8.884 10

3


Käyttöaste : 
3.363 10

4


8.884 10
3


100 % 3.785 % OK


