
EN 1993 ja EN 1999 uudistus –
kansalliset liitteet

Teemu Tiainen, TRY



Eurocodet ja kansallisesti määritettävät 
parametrit (NDP)

• Kussakin jäsenmaassa julkaistaan Eurocodejen käyttämiseksi 
kansalliset liitteet (NA)

• Nykyiset NA:t Ympäristöministeriön asetuksia (EN 1990, 
1991 ja 1997) ja ohjeita (EN 1992…1996, EN 1999)

• Myös tulevissa 2. sukupolven Eurocodeissa huomattavasti 
kansallista valintaa (vaikka määrää oli tavoite vähentää)



NDP-valintoja
• Tavoiteltu varmuustaso, osavarmuuskertoimien lukuarvot, 

kuormayhdistelyt
• Luonnonkuormat (esim. lumikartat)
• Menetelmävalinnat (esim. nykyisen EN 1993-1-1 puristuksen ja 

taivutuksen yhteisvaikutus)
• Toteutusluokat



• Talonrakentamisen osalta kansalliset valinnat julkaisee 
edelleen ympäristöministeriö

• Sovittu koordinoitavaksi TC250-seurantaryhmässä
• Valmistelua tehty esim. RTT, TRY, konsultit
• NA-ehdotukset/valmisteltu aineisto käydään läpi varsinaisten 

osien seurantaryhmissä, esim. METSTA K103, RTT SR20-
alaryhmät jne. (vaikka ei varsinaisesti kuulu ryhmien tehtäviin)

• Aikanaan myös julkinen lausuntokierros 



Valmistelun sisältö
• Mitä NDP koskee
• Onko uusi NDP, onko nykyisessä EN:ssä vastaava tai 

lähes vastaava NDP, mikä valinta on tehty aiemmin
• Ehdotus uudeksi valinnaksi
• Asiaan liittyvää taustaa, mahdollinen perustelu
• Tunnistetaan tärkeät NDP:t



Valmistelun tilanne
• EN 1990 ja EN 1991 jotkin osat työn alla (RTT/konsultit)
• EN 1993-1-1 (yleisosa), 1-2 (palo), 1-3 (kylmämuokatut), 1-5 

(levymäiset taso-osat), 1-8 (liitokset), 1-13 (hitsatut palkit 
uuma-aukoilla) ja EN 1999 (alumiini, kaikki osat) työ 
aloitettu (TRY)

• Valmistelun arvioitu olevan mahdollista/järkevää, kun 
standardiluonnos etenee CEN TC250-lausuntokierrokselle 
(enquiry), käytännössä jo alakomitean teknisen 
hyväksynnän jälkeen odotettavissa olevia muutoksia vähän

• Tavoite: standardin kansallinen liite valmis, kun standardi 
menee lopullisesti hyväksyttäväksi (CEN formal vote)



EN 1993



EN 1999

• Kaikki alumiiniosat olivat 
TC250-
lausuntokierroksella 
keväällä 2021

• Kommentteja näihinkin 
vielä reilusti

• EN 1999-1-1 pääosa (sis. 
liitokset), 792 (!) kommenttia

• EN 1999-1-2 palo, 74 kommenttia
• EN 1999-1-3 väsyminen, 66 

kommenttia
• EN 1999-1-4 kylmämuokatut, 86 

kommenttia
• EN 1999-1-5 kuorirakenteet, 54 

kommenttia



EN 1999
• ”käsikirjamainen” vrt. 

teräs-EC
• Materiaaleja paljon, 

taustadataa joka 
kertoimen säätämiseen 
ei välttämättä tarjolla

• NDP:t samantyyppisistä 
asioista kuin 
teräksessäkin



Esimerkki EN 1993-1-1: materiaaliominaisuudet





Materiaaliominaisuudet EN 10025-2 

EN 1993-1-1 taulukon 
paksuusraja (40 mm)

Paksuusraja eri 
pykälillä 



Esimerkki: poikkileikkauksen mitat

• Vaikuttaa esim. 
poikkileikkausluokkaaan, 
liitosten tarkasteluihin



Esimerkki EN 1993-1-8, 
putkiristikon liitokset:



Kiitos kuulijoille


