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1 Johdanto

• Esityksen aiheena on epälineaarinen staattinen 

maanjäristysmitoitusmenetelmä (Pushover-analyysi) 

ja se perustuu diplomityöhön

• Vientiyrityksissä on tarvetta maanjäristysmitoitukselle

• Pushover-menetelmää ei ole Suomessa juuri käytetty 

ja sen ohjeistus Eurokoodissa on puutteellista
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Lähde: Giardini et al. 2013, mod.

Eurokoodi 8:n tarjoamat menetelmät

1 Korvausvoima

2 Vastespektri

3 Pushover

4 Aikahistoria
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Toistumisaika: 

475 a

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/162994


Seisminen suorituskyky

• Maanjäristyssuunnittelussa on tarkoitus minimoida seismistä riskiä

• Seisminen riski kuvaa odotettuja ihmismenetyksiä sekä taloudellisia vahinkoja tietyllä

esiintymistodennäköisyydellä tapahtuvasta ja tietyn suuruusluokan maanjäristyksestä
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Suorituskyky
tietyllä seismisellä

riskillä

Vauriot Kustannukset

Energian
dissipaatio

Turvallisuus

Rajatilat
keskitoistumisajalle

(ULS: 475 a)

(SLS: 95 a)

DL, SD, NC →
Pushover

Lähde: Landolfo et al. 2017, p. 1-2

• Pushover (PO) -analyysi antaa lineaaris-

elastisia menetelmiä tarkemman kuvan

maanjäristyksen aiheuttamasta kuormitustilasta



Kapasiteettisuunnittelu

• Ennalta määrätty plastinen mekanismi

mahdollistaa taloudellisemmat rakenteet, 

jotka säilyvät sortumatta maanjäristyksessä

• Pilarit suunnitellaan ylilujiksi, kun taas

palkkeihin mahdollistetaan plastisten

nivelien synty

• Näin hauraat osat pysyvät elastisina ja

energia dissipoituu hallitusti ja turvallisesti
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Lähde: Landolfo et al. 2021, p. 21-22



Standardit

• Ensimmäinen seisminen standardi

tehtiin vuonna 1909 Italiassa, kun

taas PO-analyysi standardoitiin

ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa

vuonna 1996

• PO-analyysissä lasketaan

tavoitesiirtymä, joka voidaan tehdä

usealla eri menetelmällä

• Tällä hetkellä Eurokoodi 8 suosittelee

perinteisen N2-menetelmän käyttöä

tavoitesiirtymän laskennassa
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2 Pushover-analyysin vaiheet

• PO-analyysia voidaan käyttää:

– 1 Maanjäristyskapasiteetin arvointiin (retrofitting)

– 2 Maanjäristysmitoitukseen

• Hyvä konseptisuunnittelu vähentää iteraatioiden

määrää

• Kapasiteettikäyrät lasketaan epälineaarisella FEM-

analyysilla ja tavoitesiirtymät voi laskea esimerkiksi

Mathcadiin tai Exceliin tehdyllä proseduurilla

• Lopuksi tarkistetaan pushoverin vaatimukset ja

mahdollisesti myös seismisen mitoituksen vaatimukset
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3 Rakenteen mallinnus

• Säännöllisyyden perusteella 2D- tai 3D-

malli

• Keskitetty tai jaettu palstisuus

• Vinositeiden nurjahduksenjälkeinen

puristuskapasiteetti 30 % (EC8-1)

• Lattia oletetaan jäykäksi

– t > 70 mm (EC8-1)
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Lähde: Landolfo et al. (2017, p. 328)

• 2D-mallissa koko rakenteen

P-delta-vaikutukset otetaan

huomioon “nojaavalla pilarilla”



Plastiset nivelet

• Keskitetyssä plastisuudessa plastiset
nivelet voidaan olettaa pilarien ja palkkien
liitoskohtiin
– Tarvitaan momentti-rotaatio (M-r) käyrä
– FEMA 356 kaavat
– N on pilarin aksiaalivoima

tavoitesiirtymätilassa → iteratiivinen
pilarin M-r-käyrän määritys

• M-r-käyrä perustuu sykliseen testidataan, 
jossa lujuuden heikkenemistä ohjaa 
hystereesisilmukat

• Eurokoodi ei tarjoa ohjeistusta M-r-käyrän 
laskentaan. Kiertymien rajatilat ovat samat 
kuin FEMA:ssa.
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4 Kapasiteettikäyrän laskenta

• Inkrementaalisesti kasvatetaan

horisontaalisia voima samalla kun

vertikaaliset pysyvät vakiona

• Suunnat:

– 2D: x ja y suunnat → 2*2 kpl

– 3D: +x, -x, +y, -y suunnat → 4*2 kpl

• Kuormitusjakaumat:

– Tasainen ja modaalinen

– Retrofitting: + kolmiomainen → 2 tai 4*3 kpl

2021-09-14

10

• Eri kerrosten massakeskipisteistä (tarkkailusolmut) 

saadaan huippusiirtymät N2-menetelmään sekä 

kerrosten väliset siirtymät käyttörajatilaan (SLS)



Voimaohjattu vs siirtymäohjattu

• Keskitetty plastisuus + FEMA 356 kaavat (RFEM)

• Jaettu plastisuus + kuituelementit (SeismoStruct)

• Tavoitteena lakipisteen löytäminen → mekanismin 

alku = kapasiteettikäyrän loppu

– Vaikuttaa tavoitesiirtymän tarkkuuteen

• Vaihtoehdot kapasiteettikäyrädatan katkaisulle:

– 1 Lakipiste (siirtymäohjattu), 2 kiertymärajan 

ylitys, 3 plastisen momentin ylitys
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• Vinositeille vaaditaan siirtymäohjattu analyysi



Ohjelmistot

• Standardien integrointi vähentää työmäärää
mitoitusvaiheessa

• Voimaohjattu vs siirtymäohjattu → oleellista
rakennetta valittaessa
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• Seismosoftin tavoitesiirtymän

laskeminen epäluotettavaa

joissain tapauksissa ja

alkuepätarkkuudet täytyy

asettaa manuaalisesti

• Ansyksella PO-analyysi

todella työläs

• RFEM:issä vain voimaohjattu

analyysi



5 Tavoitesiirtymän laskenta

• Yleisimmät menetelmät:

– 1 Capacity spectrum method (CSM), FEMA 440

– 2 Displacement coefficient method (DCM), FEMA 440

– 3 N2 method, EC8-1
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• Myötövoiman

sovitusvaihtoehdot (N2):

– 1 Kapasiteettikäyrän 

loppukohta 

– 2 Iteratiivinen 

menetelmä                  

→ esim. while-silmukka



N2-metodin vaiheet
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3 Ekvivalentti SDOF

2 Kuormitusjakaumat 

ja kapasiteettikäyrät
1 Rakenteen ja kuorman määrittely

4 Idealisoitu ekvivalentti SDOF 

ja myötövoiman sovitus 

5 Idealisoitu 

ekvivalentti 

SDOF ja sen 

vaadittu siirtymä

7 Tavoitesiirtymää 

vastaava tila 

6 Tavoitesiirtymä 

MDOF-mallille

Lähde: Landolfo et al. 

(2017, p. 328)

Lähde: Meskouris et al. 

2019



N2-metodin graafinen esitys

• Kiihtyvyys Sa spektrisiirtymän Sd
funktiona. Ekvivalentti SDOF-malli.

• Elastinen sekä epäelastinen 
vaatimusspektri
– Voi laskea 2:lla eri T0:n kaavalla
– T0 = TC toimii paremmin iteratiivisen 

myötövoiman sovituksen kanssa

• Iteratiivisen myötövoiman sovituksen ero 
(it.) vs (in.)

• Suorituskykypiste: Bilineaarisen käyrän 
ja vaatimusspektrin leikkauskohta

• SDOF tavoitesiirtymä dt* on 
suorituskykypisteen x-koordinaatti. 
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6 Tulokset

• Landolfo et al. teki 2D-mallin PO-analyysin Eurokoodi 
8 käsikirjassa (ECCS) ja diplomityössä tehtiin sama 
3D-mallin avulla

• Plastisten nivelten kiertymäarvot suhteessa rajatilaan 
DL, SD, NC

• Ensimmäisen plastisen nivelen sijainti ja 
myötömomentti

• Plastisoitumismekanismi ja sen alku

• Vastespektrianalyysin tulokset

• Kapasiteettikäyrät

• Tavoitesiirtymät

• Ylilujuuskertoimet

• Käyttäytymiskertoimet

• Kerrosten väliset siirtymät, rakenteen siirtymät ja 
rasitukset tavoitesiirtymätilassa
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Tulosten tulkinta

• Kriteerit:

• 1. Modaalinen kuormajakuma on kriittisempi

(suurempi dt) eli mitoitus sen mukaan

• 2. 1.5dt pienempi kuin plastisen mekanismin

alku

• 3. Kiertymät alle SD (ULS) EN 1998-3: 

2005, s. 14

• 4. DCH konseptissa q > 4

• Tavoitesiirtymätila eli se tila, jonka rakennus

kokee annetussa maanjäristyskuormassa

• Tavoitesiirtymä hieman suurempi kuin

vastespektrianalyysin mukaan
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• 0.25g kiihtyvyys



Tulosten tulkinta

• Heikoin kohta kolmannen kerroksen 

keskellä

• Plastinen romahdus alkaa keskeltä 

ja laajenee kohti ulkoreunoja

• Pilarit eivät romahda eli soft-storey

vältetään
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Tulosten tulkinta

• Käyttörajatilan varmistus kerrosten 

välisten siirtymien rajoilla (EC8-1)

• Tavoitesiirtymää vastaava tila:

– Kerrosten massakeskipisteiden 

siirtymät saa 

kapasiteettikäyrädatasta

– q:ta ei tarvitse huomioida
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7 Mitoitus

• Seismisen mitoituksen voi tehdä

kahdella eri tavalla:

• 1 Käyttämällä tavoitesiirtymää vastaavia 

kuormia

– Huomioon otetut kertoimet pois 

standardin kaavoista

• 2 Laskemalla uusi käyttäytymiskerroin q

vastespektrianalyysia varten
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Lähde: Landolfo et al. 2021, p. 21-22



8 Edut ja puutteet

Edut:

• Tarjoaa lisäinformaatiota rakenteen epälineaarisesta käyttäytymisestä maanjäristyksessä
– Myötävien alueiden sijainti ja leviäminen rakenteessa
– Toteutuuko suunniteltu myötömekanismi
– Vältetäänko softstory-ilmiö

• Saadaan ylilujuuskerroin ja siten tarkemipi arvio momenttikehän käyttäytymiskeroimelle q

• Mahdollistaa toiminnallisen maanjäristysmitoituksen (performance base seismic design)

• Löytyy standardeista (eurokoodi & amerikkalaiset standardit)

Puutteet:

• Soveltuu lähtökohtaisesti vain rakenteille, joilla alin ulokemaisen värähtelyn ominaismuoto dominoi. Epätarkka 
epäsäännöllisille tai hyvin korkeille rakennuksille → edistyneemmät PO-analyysit

• FEM-mallinnus on työläämpää ja rakenneanalyysi PO-käyrän laskemista varten on vaativa tehdä

• Sidejäykistetyt rakenteet ongelmallisia nurjahduksien vuoksi

• Eurokoodin PO-analyysin ohjeistus on puutteelista, jonka takia täytyy käyttää samalla esim. yhdysvaltalaisia
standardeja
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9 Yhteenveto

• Periaatteessa maanjäristysmitoituksen teko pushover-menetelmällä pitäisi olla suoraviivaista (menetelmä

löytyy standardeista, PO-käyrän laskenta selvä tehtävä jne.)

• PO:n käytössä todellisessa analyysitehtävässä on kuitenkin monta selvitettävää asiaa

• Oleellisinta on ottaa huomioon rakenteen säännöllisyys ja ohjelmistoissa siirtymäohjattu analyysi

• Monet ohjelmistot eivät vielä sovellu PO-analyysin tehokkaaseen käyttöön projekteissa

• PO voidaan mieltää olevan tavallaan väimuoto lineaarisen vastespektrimenetelmän ja epälineaarisen

aikahisoriamenetelmän väliltä
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