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• Research Centre Terra 

• TerraGeo, TerraRoad, TerraRail, TerraDigi
• Transportation Research Centre Verne
• Concrete and Bridge Structures
• Metal and Lightweight Structures
• Building Physics
• Construction Management and Economics
• Renovation and service life engineering of structures
• Structural Mechanics
• Water and Sanitation Services  CADWES
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Metalli- ja kevytrakenteiden tutkimusryhmä

• Heinisuo M, “Exact finite element method for 
layered beams”, Tampere University of 
Technology, Publications 56, Tampere, 1989.

• Aspila A, “Design method for steel-timber 
composite floors”, Tampere University, 2024.
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Näkökulmia teräs/puu-
hybridirakentamiseen
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Teräs ja puu tulevat yleistymään rakentamisessa

• Kumpikin edustaa kevytrakentamista
→ Massan säästö kerrannaisvaikutuksineen on 

merkittävä

• Kumpikin materiaali on energiatehokasta ja 
vähähiilistä

→ Jos ja kun CO2 tulee ohjaamaan rakentamista, 
vaikutukset ovat nopeat ja merkittävät

• Kumpikin edustaa kuivarakentamista
→ Riskittömyys, purettavat liitokset, kiertotalous

• Kumpikin materiaali sopii esivalmistukseen
→ Nopea rakentaminen asentaminen
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Puu- ja betonirakenteen eroja – case välipohja

• CLT-lattia: Lmax = 6-7 m
• Rakenteen korkeus: 300 mm + pintakerrokset
• Hinta , Paino , CO2  (48 kg CO2e / m2)

• LVL-avokotelo: Lmax = 8 m
• Rakenteen korkeus: 500 mm + pintakerrokset
• Hinta , Paino , CO2  (46 kg CO2e / m2)

• Ontelolaatta O37: Lmax = 12-13 m
• Rakenteen korkeus: 370 mm + tasoite + laminaatti
• Hinta , Paino , CO2  (92 kg CO2e / m2)
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”Välipohja =  puurakentamisen 
suurin haaste”



Puurakenteinen välipohja

• Taipuma ja värähtely määrittävät suurimman 
jännevälin

• Ääneneristävyys ja palonkesto hoidetaan 
kuntoon pintakerrosten avulla

• Murtorajatilan jännityskriteerit eivät ole juuri 
koskaan kriittisiä

• Yhteenvetona: 
- Ei sovellu pitkille jänneväleille           

Puuvälipohja - On kallis ja työläs valmistaa
- On kevyt ja hyvä ratkaisu CO2-mielessä
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Kevytrakenteinen välipohja

• Edellä esitetyn perusteella 
tarvitaan välipohjaratkaisu 
seuraavilla ominaisuuksilla:

• Pitkä jänneväli
• Kevytrakenteinen
• Pieni hiilijalanjälki
• Teknisesti riskitön
• Yksinkertainen suunnitella
• Kustannustehokas
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Nordic System liittolaatta
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Nordic System liittolaatta
• WQ-palkki + CLT+ ruuviliitokset

• Pitkä jänneväli      ok
• Kevytrakenteinen ok
• Pieni hiilijalanjälki ok

Seuraaviin tarvitaan vielä tutkimusta:

• Teknisesti riskitön
• Yksinkertainen suunnitella
• Kustannustehokas
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WQ Beam

Shear connector plate
Screw Bolt



NS-liittolaatan kehitystyö

Idea

• Puun ja teräksen hyvät ominaisuudet
• Aiempien konstruktioiden modifiointi

Konsepti

• Rakenteellisen toiminnan ymmärtäminen
• Lujuuden ja jäykkyyden analysointi käsin laskennalla

Kokeellinen 
testaus

• Rakenteellisen toiminnan varmistaminen
• Lähtötietojen vaikutus lopputulokseen

Numeerinen 
testaus

• Analyyttisten ja numeeristen menetelmien hyödyntäminen
• Kokeellista testiä laajemman parametrijoukon testaaminen

Suunnittelu-
ohje

• Mitoitusmenetelmän kehittäminen 
• Tuotteistaminen
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Nordic system -liittolaatan ominaisuudet

• Lmax : Tyypillisesti n.10 m x 12 m
• CLT-laatat on nopea ja helppo asentaa WQ-palkkiin
• CLT:stä hyödynnetään sen kyky toimia kahteen suuntaan kantavana laattana (vrt. ontelolaatta) 

+ kaikki edellä mainitut teräs/puu –liittorakenteen hyödyt
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Nordic System liittolaattaan liittyviä 
tutkimusaiheita ja -tuloksia

22.11.2022 |  14



Nordic System liittolaatta - koekuormitus
• 3 kpl 4*(4+4) m
• 3 kpl 4*(2,6 +2,6) m
• 18 kpl liitosten leikkauskokeita
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Nordic System liittolaatta - koekuormitus
• Ominaistaajuuksien mittaus
• Rakenteen jäykkyys KRT & 

MRT kuormituksilla
• Siirtymät
• Jännitykset
• WQ-palkin ja CLT-laatan liitosten 

toiminta

• Rakenteen kuormitus murtoon
• CLT rolling shear vaurioita
• WQ-palkin plastisoituminen
• CLT-palkin suuret taipumat
• Kokonaismurtoa ei saavutettu 

kuormalla n.15 kN/m2
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Nordic System liittolaatta - koekuormitus
• WQ-palkin ja CLT välisten 

ruuvien jäykkyyden ja 
vauriomuodon selvittäminen
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Nordic System liittolaatta - Liittovaikutus

• Taivutusjäykkyyteen tuleva lisätermi 
jää pieneksi, koska WQ:n ja CLT:n
pintakeskiöt ovat lähellä toisiaan 
(mitta a kuvassa)

• WQ ja CLT:t sidotaan yhteen 
yläpinnan teräslevyillä

• Liittovaikutus nähtävissä etenkin 
käyttörajatilassa 
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Nordic System liittolaatta - Liittovaikutus

• Yhteen kytkettyinä ulkoinen kuorma 
jakaantuu sekä WQ-palkille ja CLT-
laatalle

• WQ-palkki mitoitetaan hyödyntäen 
osa CLT-poikkileikkauksesta. Tämän 
osan leveys eli tehollinen leveys 
riippuu monesta eri tekijästä
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Nordic System liittolaatta - Liittovaikutus

• Teräs/betoni –liittorakenteella 
tehollinen leveys tyypillisesti L/4

• WQ/CLT –liittorakenteella tehollinen 
leveys voi olla suurempi ≈ L/2

• beff = L / s
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Nordic System liittolaatta - Kontaktivoima

• Ontelolaatta – yhteen suuntaan 
kantava rakenne

• CLT – toimii kahteen suuntaan 
kantavana laattana

• Riippuen CLT:n taivutusjäykkyyksien 
suhteesta, kontaktivoima WQ:n
alalaipalle eroaa merkittävästi 
WQ/betoni –liittorakenteesta. 
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Nordic System liittolaatta - Kontaktivoima

• WQ-palkin alalaipan kontaktivoimat:
= kontakti aktiivinen

• Vasemmalla verrokkina perinteinen 
ontelolaatta + WQ-palkki

• CLT+WQ: Kontaktivoimat keskittyvät 
voimakkaasti WQ-palkin päätyyn

• CLT+WQ: Kontaktivoima esiintyy WQ-
palkin matkalla alalaipan 
ulkoreunassa, mutta se on paljon 
pienempi kuin mitä palkkiteoria antaisi 
olettaa
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Nordic System liittolaatta - Kontaktivoima

Kontaktivoiman vaihtelu WQ-palkin 
alueella:
• WQ-palkin tuen läheisyydessä 

kontaktivoimat suuria
• Keskemmällä WQ-palkkia vain 

alalaipan ulkoreunassa voima
• Palkkiteorian arvo 6,9 kN (            )
• CLT:n rakenne vaikuttaa tulokseen 

paljon ja sillä voi olla suuri vaikutus 
WQ-palkin mitoitukseen
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Nordic System liittolaatta - Palokokeet
• Ilman palosuojausta tukialueella 

hiiltyminen on voimakasta
• Palonsuojamaalattu WQ-palkin alalaippa 

hidastaa lämpötilan nousua ja hiiltymistä 
merkittävästi

• Pelkkä palonsuojamaalaus ei kuitenkaan 
kokonaan estä CLT:n tukialueen 
hiiltymistä 

→ Lisäkokeita tullaan tekemään kevään 2023 
aikana. Kokeissa määritetään, kestääkö hiiltynyt 
tukialue siihen kohdistuvat voimat
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Unprotected bottom plate
Residual cross-section at 71 minutes

850 ℃

700 ℃

Fire protected bottom plate
Residual cross-section at 61 minutes

400 ℃

580 ℃Intumescent
fire protection



Nordic System liittolaatta - Suunnittelumenetelmä

• Nordic system konsepti + laskentamenetelmä (https://doi.org/10.1002/cepa.1194)

• Kerrospalkkiteorian soveltaminen teräs/puu liittorakenteisiin
• Taivutettu CLT-rakenne (https://doi.org/10.23998/rm.107868)
• Puristettu CLT-rakenne (Re-submitted to Structures)
• Taivutettu Teräs/puu –liittolaatta (https://doi.org/10.1080/17480272.2022.2093128)

• Testituloksista tehtävät julkaisut
• Kuormituskokeet (full-scale, liitokset, värähtely, tehollinen leveys)
• Palokokeet 
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Nordic System liittolaatta - yhteenveto

• Esitelty teräs/puu liittolaatta on kehitetty 
vastaamaan rakennusalan haasteisiin ja 
vaatimuksiin

• Teoreettinen ja kokeellinen tutkimustyö jatkuu 
ainakin yhden väitöstutkimuksen puitteissa

• Tutkimuksen tuloksena saadaan 
kokonaisvaltainen suunnittelumenetelmä

→ Tuotteistaminen
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Design guide

Steel-timber
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