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Opinnäytetöiden palkitseminen

Timo Koivisto
Teräsrakenneyhdistys ry

Kunnianosoitukset

Kukat sponsoroi:



Jaakko Huusko: Teräsrakenteiden diskreetti optimointi

▪ Tampereen yliopisto, arvosana 5

▪ Työssä tutkittiin teräsrakenteiden optimointia käytännön 
rakennesuunnittelun tarpeiden näkökulmasta

▪ Työssä tutkittiin erilaisten ratkaisumenetelmien ja             
-strategioiden toimivuutta ja tehokkuutta sekä valikoituja 
menetelmiä sovellettiin onnistuneesti 
rakenneputkiristikon mitoituksen optimointiin

▪ Tarkastellut menetelmät antoivat yhtä hyviä tai jopa 
parempia tuloksia kuin mitä tutkimuskirjallisuudesta on 
löydetty

▪ Optimointitehtävän vaativuus sekä työn selkeä ja 
seikkaperäinen raportointi voidaan lukea erityisiksi 
ansioiksi



Dilip Neupane: Structural analysis technique of simple steel 
structures exposed in fire using ABAQUS

▪ Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, arvosana 5

▪ Tavoitteena oli laatia terminen ja rakenteellinen 
analyysimenetelmä simuloimaan palotestausta käyttäen 
Abaqus FEM-ohjelmaa

▪ Simuloinnin tulokset validoitiin käytännön palotestein 
Johtopäätös oli, että Abaqus-ohjelmaa hyödyntäen voitiin 
teräsrakenteiden palokäyttäytyminen ennustaa erittäin 
hyvin

▪ Työssä käytettiin FE-laskentaa harvinaisen kypsästi 
rakenteiden ja niiden osien tulipaloanalyysien 
selvittämiseen



Sami Hannila: Teollisuuslaitoksen perustusliitoksen 
suunnittelu maanjäristyskohteessa

▪ Oulun yliopisto, arvosana 5

▪ Työssä perehdyttiin teräsrakenteen perustusliitoksen 
suunnitteluvaatimuksiin ja mitoitukseen eurokoodin mukaisessa 
maanjäristystilanteen kapasiteettimitoituksessa

▪ Havaittiin suositus suunnitella perustusliitos ylilujuusvaatimusten 
mukaisesti kimmoisena ja keskityttiin vaihtoehtoiseen 
suunnittelukonseptiin, jossa perustusliitos toimii plastisoituvana ja 
dissipoivana rakenneosana 

▪ Kokeellisessa osassa laadittiin perustusliitoksen seismisten 
tilanteiden mukaisia laskentaesimerkkejä ja tulokset verifioitiin 
FEM-ohjelmalla

▪ Diplomityö on poikkeuksellisen vaativa kokonaisuus, sen 
tutkimuksellinen ote on vahva ja se on erinomaisesti kirjoitettu



Jari Pikkuhookana: Liittorakenteisten välipohjien 
tehokkuustarkastelu teollisuusrakentamisessa

▪ Oulun yliopisto, arvosana 5

▪ Työssä tutkittiin betoni-teräsliittorakenteisten välipohjien 
etuja teollisuusrakentamisessa

▪ Analyysissä sovellettiin laskennallisia menetelmiä ja se 
perustui tapaustutkimukseen, johon liittyviä taustatietoja 
selvitettiin myös asiantuntijahaastattelulla

▪ Työn teoriaosa on poikkeuksellisen laaja, osoittaen tekijän 
syvällisen perehtyneisyyden aiheeseen

▪ Tutkimuksessa on vertailtu rakenneosien kustannuksia ja 
kasvihuonepäästöjä kattavasti ja tuloksista on selkeästi 
nähtävissä teräksen käytön taloudellisuus ja ympäristö-
ystävällisyys verrattuna perinteisiin rakenneratkaisuihin
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Teräsrakenneyhdistyksen 
Kunniajäsen nro 15 on…

Kunnianosoitukset



Jalo Paananen on tehnyt pitkän työuran sekä teräsrakentamisen, että yrittäjien ja yritysten 
asioiden ajamisen parissa. Hän perusti Teräspeikko Oy:n vuonna 1965 työskennellessään 
terästuotteiden myyntitehtävissä Ovako Oy:ssä.

Vahva tuotekehitys ja usko kehitettyihin tuotteisiin yhdistettynä myynnin tärkeyden 
ymmärtämiseen ovat vieneet Peikkoa, minkä nimen yritys otti vuonna 2005 osana 
kansainvälistymisstrategiaansa, eteenpäin niin, että yritys toimii tällä hetkellä kaikissa asutuissa 
maanosissa. Yrityksen tuotevalikoima on laajentunut betonirakentamiseen liittyvistä teräksisistä 
liitos- ja kiinnitysosista ensin teräksisisiin DELTABEAM®-matalaleukapalkkeihin, joita voi käyttää 
sekä teräs-, betoni- että puuelementtien kanssa, ja sitten teräspilareihin ja teräsristikoihin sekä 
tuulivoimaperustuksiin. 

Paanasen mielestä yrittäjä ei tarvitse toimiakseen ja elääkseen edunvalvojaa, mutta yrittäjien 
tarvitsee sekä erikseen että yhdessä viestiä, millaisissa oloissa ja toimintaympäristössä yritys voi 
elää ja kasvaa ja tuottaa siten hyvää yhteiskuntaan.

Teräsrakenneyhdistys on hänelle yksi tärkeä toimija alan yrityskentän asioiden esillä pitämisessä 
ja niihin vaikuttamisessa.

Teräsrakenneyhdistys kiittää nimityksellä etenkin Paanasen elämäntyötä teräs- ja 
liittorakenteiden innovatiivisessa kehittämisessä sekä suomalaisen teräsrakennealan 
kansainvälistymisessä.

Jalo Paananen
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Vuoden Teräsrakenne 
2021

Kunnianosoitukset



Palkintolautakunnan kokoonpano

▪ Pekka Salminen PES-arkkitehdit, puheenjohtaja

▪ Tommi Luukkonen RIA

▪ Janne Tähtikunnas RIL 

▪ Juuso Pajukko SAFA 

▪ Tapio Kivistö Rakennuslehti 

▪ Kristo Mela Tampereen Yliopisto

▪ Timo Koivisto TRY, sihteeri

Vuoden Teräsrakenne 2020 ja kunniamaininta:

Fuzhoun Kulttuurikeskus 

Kuusijärven Silta
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Vuoden Teräsrakenne 
2021 ehdokkaat ovat…

Kunnianosoitukset



Palkintolautakunnalle esitetyt ehdotukset aakkosjärjestyksessä

▪ Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin 2 laajennus

▪ Imatran sähköaseman maisemavoimajohtorakenteet

▪ Pyörre-talo

▪ Uros Live Areenan teräsrakenteet

▪ Vaasi (Kirkkonummen uusi 
vesitorni)

▪ Ylivieskan kirkon kellotapuli
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Vuoden Teräsrakenne 
2021 kunniamaininnan 

saa…

Kunnianosoitukset



Ylivieskan kirkon kellotapuli
Rakennuttaja Ylivieskan seurakunta
Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto  K2S Oy 
Rakennesuunnittelu Koparak Oy
Pääurakoitsija TYL Kotikirkon Rakentajat
Teräsrakennesuunnittelu Way Structural Technology Oy
Teräsrakenteiden toimitus ja asennus Nordec Oy

”Ylivieskan uuden kirkon kellotapuli muodostaa yhdessä uuden kirkon kanssa näkyvän maamerkin 
Ylivieskaan ja Kalajokilaakson arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Arkkitehtitoimisto K2S Oy:n 
suunnittelema ja Nordec Oy:n valmistama uusi kellotapuli sijaitsee tulipalossa tuhoutuneen kirkon 
sisäänkäynnin kohdalla palauttaen kellojen soinnin niiden alkuperäiselle paikalleen”

”Tapuli edustaa arkkitehtuuriltaan, materiaaliltaan sekä rakenneratkaisuiltaan ajatonta ja 
elinkaarikestävää julkista rakentamista. Se on erinomainen osoitus globaalin teknologian ja lokaalin 
osaamisen hyödyntämisestä sekä vastuullisesta ajattelusta tulevat sukupolvet huomioiden”

”Hahmoltaan tapuli liittyy osaksi suomalaista kirkkorakennusperinnettä”

”Tapulin hahmo on veistosmainen, päädyiltään terävän kolmion muotoinen ja lappeiltaan suora. 
Materiaaliksi valikoitui aikaa kestävä, kauniisti patinoituva 
COR-TEN teräs”

”Se toteuttaa ajatustamme arkkitehtuurista, jossa tuleva ja mennyt ovat läsnä”
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Vuoden Teräsrakenne 2021
on…

Kunnianosoitukset



Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin 2 laajennus

Rakennuttaja Finavia Oyj

Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto ALA Oy

Pääurakoitsija SRV Rakennus Oy

Rakennesuunnittelu Ramboll Finland Oy

Teräsrakenteet Peikko Finland Oy



Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin 2 laajennus

”Arkkitehdit ovat vuosikymmeniä pyrkineet ilmaisemaan keveyttä ja lentämistä 
lentoasemahallien katoilla. Helsingissäkin vanhempien rakennusosien katot ovat 
tektonisia, kevyen oloisia ja lennokkaita. Uuden lähtöaulan katto leikittelee keveydellä, 
mutta poikkeuksellisesti myös raskaudella. Toiminnallisestikin perustellut pitkät jännevälit 
ja sisääntulokatoksen uloke saavutetaan teräsrakenteilla”

”Taidokkaat teräsrakenteet on pääosin piilotettu valmiissa lähtöaulassa. Katon alapinta 
on suomalaista kuusta. Aaltoileva muoto rakentuu tasaisista, kaareviin muotoihin 
leikatuista puulevyistä. Levyjen reunat piirtävät korkeuskäyriä. Katto on siis kuin 
ylösalaisin roikkuva kolmiulotteinen kartta. Sen muodot johdattavat matkustajien katseet 
kohti matkan suuntaa, taivasta kiitoteiden päällä”

”Peikko Finlandin asennettuna toimittama rakennuksen teräsrunko on toteutettu pääosin 
betonitäytteisin teräsliittopilarein ja DELTABEAM-palkein. Poikkeuksen muodostaa 
lähtevän liikenteen aula, jossa vinoneliön muotoiset teräsliittopilarit kannattelevat 
jänneväliltään 48 metrin ristikkorakennetta. Lähtöaulan keskellä on noin 40x13 metrin 
kokoinen lasikatollinen alue, oculus. Rakennuksen ulkopuolelle on tehty terärakenteinen 
ulokelippa, jonka jänneväli on maksimissaan 20 metriä. DELTABEAM-palkkien 
kokonaispituus on noin 3,9 kilometriä ja muita teräsrunkorakenteita rakennuksessa on 
yhteensä noin 2400 tonnia”
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