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Janne Kyngäs, diplomityö: Jatkuvan sortuman analyysimenetelmät

• Valmistunut 11/2019, Oulun yliopisto, arvosana 5

• Ohjaajat: TkL Matti Kangaspuoskari, DI Jukka Tuovila, 
DI Juha Vehkamäki

• Työssä on perehdytty kattavasti teräsrakenteiden 
jatkuvan sortuman analyysimenetelmiin ja sovellettu 
teoriaa esimerkkirakenteen analysointiin 
epälineaarisella FEM-laskennalla

• Tutkimus tuottaa merkittävää uutta tietoa jatkuvan 
sortuman analyysimenetelmien oikeaoppisesta 
soveltamisesta teräsrakentamisessa



Abebe Zemenu, diplomityö: Kokeellinen tutkimus korkealujuusteräksen 
S900MC mekaanisista ominaisuuksista korkeissa lämpötiloissa ja yhden 

lämmitys- ja jäähdytyssyklin jälkeen

• Tarkastettu 12/2019, Aalto-yliopisto, arvosana 5

• Valvoja: Prof. Jari Puttonen, valvojat TkT Lu Wei ja Saani Shakil

• Kattava kirjallisuusselvitys sekä laaja ja monipuolinen 
kokeellinen testisarja korkealujuusteräkselle S900MC

• Tulosten ja niistä johdettujen laskentamallien avulla voidaan 
arvioida lujien terästen kantavuutta korkeissa lämpötiloissa  
ja teräsosien uudelleen käytettävyyttä palon jälkeen

• Tutkimustulokset ovat johdonmukaisia ja niiden analysointi 
on tehty erinomaisen hyvin. Tuloksilla on selkeää 
merkittävyyttä ja uutuusarvoa



Ari-Matti Pyylampi, diplomityö: Teräsrakenteisen hallin 
kattotason jäykistys

• Valmistunut 5/2020, Tampereen yliopisto, arvosana 5

• Ohjaajat: Prof. Sami Pajunen, Prof. Kristo Mela ja Reijo Kytömäki (SS-Teracon)

• Levyjäykistyksen hyödyntäminen teräs-
rakenteisen hallin kattotason jäykistämiseksi

• Levyjäykistys on sekä teoreettisesti että käytännön                                                          
sovellettavuuden kannalta hyvin monimutkainen ja                                                                             
laaja kokonaisuus 

• Työ esittää seikkaperäisesti levyjäykistyksen                                                  
perusteet sekä soveltamisen käytännössä

• Numeerisin simuloinnein on muodostettu                                                            
selkeä pohja käytännön mitoitustyölle



Kim Ricksén, insinöörityö: Dimensionering för traversbanas
uppgradering (mitoitus nosturiradan päivittämiseksi)

• Valmistunut 5/2020, Yrkeshögskolan Novia, 
arvosana 5

• Ohjaaja: lehtori Anders Borg

• Päivitettiin olemassa olevan ratapalkkien 
nosturiradan rakennelaskelmat, jotta 
nostokapasiteettia voidaan kasvattaa

• Työssä on perusteellisesti ja ansiokkaasti 
selvitetty ja ratkaistu nosturiradan uudistukseen 
liittyvä ongelma ja tuotettu laskentapohja 
samankaltaisten nosturiratojen mitoitukseen
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Ehdokkaat loppukilpailussa:

• Vaasan Sähkö Areena, Vaasa
• Sudentassu silta, Kuusijärvi Vantaa
• Pakilan ala-aste ja Havukan päiväkoti, 

Helsinki
• Fuzhoun kulttuurikeskus, Kiina 

Vuoden 2020 Teräsrakenne on….



Fuzhoun kulttuurikeskus 



Fuzhoun kulttuurikeskus, Kiina 

Rakennuttaja Mawei New Town construction Development 
Co. Ltd

Pääsuunnittelu PES-Arkkitehdit Oy/Pekka Salminen (pääsuunnittelija) 
Martin Lukasczyk (projektiarkkitehti) 

Teräsrakennesuunnittelu Vahanen Suunnittelupalvelut Oy/Matti Haaramo

Pääurakoitsija China State Construction Engineering Co. Ltd

Teräsrakenteet Jiangsu Huning Steel Mechanism Co. Ltd 



Fuzhoun kulttuurikeskus, Kiina 



Fuzhoun kulttuurikeskus, Kiina 



Fuzhoun kulttuurikeskus, Kiina 



Fuzhoun kulttuurikeskus, Kiina 



Yleisesittely 

Fuzhoun kulttuurikeskuksen suunnitelma perustuu kansainvälisen kutsukilpailun voittoon 
vuonna 2014.  PES-Arkkitehdit allekirjoitti kattavan suunnittelusopimuksen hankkeesta China 
Construction Engineering Design Group Corp. CCEDGC:n kanssa. Kulttuurikeskuksen 
arkkitehtuurin tärkeimpien elementtien, kaartuvien pääjulkisivujen ja niihin liittyvien 
galleriatilojen teräsrakenteet on  PES-Arkkitehtien alikonsulttina suunnitellut Vahanen
Suunnittelupalvelut Oy/Matti Haaramo. Tämä oli selvästi tärkein suomalaisen 
erikoissuunnittelun osuus tässä vaativassa projektissa ja vaikutti oleellisesti arkkitehtuurin 
onnistumiseen. 



Teräsrakenteet 

Julkisivujen geometria muodostuu maantason ja räystään kaarista, joiden välinen pinta on
kahteen suuntaan kaareva. Pääjulkisivuja ja niiden takana olevien kaarevien galleriatilojen
kattoja kannattavat pyöreät teräspilarit (d=450-480mm) seuraavat tätä geometriaa. Niiden
välimatka lattian tasossa on c/c 3,6m, mutta välimatkaa kasvaa ylöspäin ja on lähes 5 metriä
18-28 metrin korkeudessa. Näiden ei-pystysuorien pilarien vapaa näkyvä korkeus vaihtelee
rakennuksesta ja sijainnista riippuen. Samaa geometriaa noudattava lasijulkisivu on 20cm
pilarien ulkopinnasta. Lasijulkisivu, sekä 80 cm sen ulkopuolella olevan kaarevan
keramiikkajulkisivun sekundäärinen teräsrakenne on tuettu diagonaalisti pääpilareista ”teräs-
käsivarsilla”. Vaikka pääpilarien välinen etäisyys kasvaa ylöspäin, on parametrisella
tietokonemallilla löydetty geometria, jossa keraamista ulointa julkisivupintaa kantava
teräsrakenne (d=180mm) on aina c/c 1,8 metriä.
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Sudentassu silta, Kuusijärvi Vantaa

Rakennuttaja Vantaan kaupunki 

Pääurakoitsija Destia Oy

Arkkitehti- ja WSP Finland Oy
rakennesuunnittelu

Teräsrakenteet Normek Oy

Cor-Ten -teräksestä tehdyn sillan tyyppi on 
teräksinen jatkuva palkkisilta. Sillan estetiikka on 
saanut vaikutteita arvokkaasta 
luonnonympäristöstä. Siltaa kannattelevan neljän 
teräspilarin yhdistelmän voi nähdä kuin toisiinsa 
kallistuneina puunrunkoina. Lisäksi kaiteita 
koristavat alueen lajistoa alueen lajistoa kuvaavat 
polttoleikatut eläin- ja kasviaiheet.


