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UUDET INTERNETSIVUT - SUUNNITTELIJALLE JA RAKENTAJALLE

Betoniteollisuus ry 0n saanut priiitdkseen 2-vuot -

sen 8FS 2010 -kehityshankkeen. Siina laadittiin
eurokoodipohjaiset suunnitteluohjeet sekd esi-

merkkilaskelmat ja -tietomallit betonielementtira-
kenteille. Elementtien t0imituksesta ja asennuk-

sesta 0n runsaasti uusia ohjeita, jOtka ottavat hu0-

mioon mm. uusimmat tyoturval I isuusmddrdykset.

Uusi ohjeistus on internetsivuilla
www.elementtisuunnittelu.fi kaikkien vapaassa

kaytossri.

U utta ohjeistusta voi tarkaste I la sisd I lysl uettelon

kautta tai hakea sivun hakukoneella. Aineisto on

ryhm itelty kiiyttii jiiryhm ittriin rakenn uttajal le, ura-

koitsijalle, rakennesuunnittelijalle, arkkitehdille ja

opiskeluun 0hjeita voi tarkastella myds teemojen:

rungot, julkisivut, energia, palo, diini, tydmaa ja

mallinnus, avulla. I moittautumalla postituslistalle

saa aina tiedon uusista ohjeista.

SUUNNITTELUOHJEET

Elementtien malliplirustukset 0n paivitetty sisa -

loltririn nykym6drdysten mukaiseksi. Eri rakentei-

den alustavat kantokykykayrrit ovat eur0k00din

mukaan mrjtjriteltyjri (kuva 2) samoin kuin palon-

keston taulukkomitoitus (esim. taulukko 2). Esimer-

kiksi matalapalkkirakenteita ja korkeita asuinra-

kennuksia koskevat Betoninormikortit nrot 1 B ja 27

loyryvat sivuilta eurokoodin mukaan pdivitettyn5.

Asuinrakennusten dtineneristysohjeita on tarkis-
tettu mittauksissa havaittujen puutteiden poista-

miseksi ja runkorakenteiden minimipaksuuksia on

loiltain osin vahvennettu.

Rungon jdykistyssuunnittelu on yksi rakenne-

suunnittelun tarkeimpiri tehtdvie. Laskentaohjeet ja

-esimerkit 0n tehty eurokoodien normaall- ja 0nnet-

tomuustilanteen kuormilla. Asennusvaiheen stabili-
teetista on omat laskentaohjeet (kuva 3).

Laskentaesi merkkeind sivu i I la kdydtirin ki pi ha I I i'
ja toimistorakennus sekd asuinkerrostalo.

Elementtiliitoksissa on viime aikoina tutkittu
mm. neopren -laakereiden mitoitusta. Tastd on nyt

esitetty tekn.tri Matti Leskeldn laatima mitoitusoh-
je ja valintataulukot.

Julkisivut -kohdassa on ohjeissa otettu huomi-

oon sekii nykyiset (201 0) ldmmoneristysmririrriykset

etta jonkinverran ennakoitu tulevia (2012) mririrti-

yks id. Sei nrirakenteiden kosteustekn i nen toim i nta

tulee latkossa tarkastella aiempaa huolellisemmin.

Seinderisteiden muuttuessa myos esim. sandwich-

rakenteen ansastus muuttuu 1a kiiyttoon tulee uu-

sia ratkaisuja (kuva 1 ).
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Asunto 0y He s ngrn Flooranaukion julkisivuelementtejd

He sing n Arablanrannassa.

Tau ukko 2.

Suoraka deprlarien ja pydreiden ptlarien palo uokkia.

pr = N=r n ,/ffnc = hyvdksik€iyttfiaste palsssa e,i palctilanteen kuormilla lasketun piiarikLtaffian suhd€
pitafin keste,!y't'den fii'toitusaruoon normaalil6mpotilassa. Varmalla puolella olevana arvona vojdaan
aina kdy:itriri 0,7.
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Asuinkerrostalon rung0n jaykistys perus-

Iuu eler.]enrtien levytoininlaar 
-d 

saLma.

terdksiin, lotka suunnitellaan eur0k00di-

kuormille.

4

Esimerkki lopullisesta elementtikaavi0s

ta, ,0ssa 0n kiylerly kakso snumerointia

SararlaiseL elenentit qaaval saman pii

rustusnurner0n.

Parvekeohje 0n kokonaan uusittu ja siinzi esitetddn
parvekeratkaisut seke uudis- ette k0rjausrakentami

seen (kuva 6)

TIETOMALLIPOHJAINEN SUUNNITTETU
Sivuilta ldytyy 3 esimerkkitietomallia, joihin on lli-
tetty detaljeja. Tdltd osin sivustoa taydennetdiin

myohemmin, kun katseluohjelmat kehittyvat.

Tietomallipohjaisen suunnittelun ohjausta 0n

kdyty erikseen ldpi sivuilla lahinna Mikko Harnasen
aiheesta tekemtin diplomityon pohjalta.

Suunnitte uprosessia v0 daan n0peultaa, jos tie-
tomall ipohjaisessa suunnittelussa toimitaan oikein.

Elementtlvalmistaja tarvitsee tietoa elementeista

tuotann0nsuunnitteluun ja rakentaja asennuksen

suunniitelua varten, elementtisuunnlttelun ollessa

vield kesken. Elementtien asennus ja valmistus voi-

daan suunnitella karkeasti, kun elementeistd tiede-
tddn tyypit ja sijainnit. Toteutuksen suunnittelu v0i-

daan tehdri tarkemmin, kun kullekin elementille an-

netaan 0ma yksilollinen tunnus Tuotann0nsuunnit-

telun ja -ohjauksen kannalta 0n perusteitua kdyttAa

elementeilld ns. kaksoisnumer0intia. Tdliciin ele-

mentille annetaan yksildllinen tunnus ja detaljoin-
nin valmistuttua piirustuksen nunero (kuva 4).

RAKENTAMISPROSESSI

Rakentamisprosessissa 0n oleellista suunnittelun

Idhtotietojen ja ohjauksen sekd aikataulujen hallin-
ta. Tdhdn l6ytyy ohjeistusta Sivuilla 0n valmiita l0-

makepohjia sekd viitteellinen aikataulu elementti-
suunnitteluUn.
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Elementtitoimltus onnistuu parhaiten, jos sitd
chjataan aina samoin menetelmin. Menetelmdt ja

rhjauslomakkeisto loytyvdt sivui lta.

Asennustyostd on runsaasti uutta 0hjeistusta

Valtioneuvoston asetus VNa 2A5/2009 rakennus-

:yon turvaliisuudesta on kirjoitettu ohjeiden sisaain.

:s merkiksi kaide- ja turvakoysikiinnitykset sekd

e ementtien n0st0- ja vrllivarastointiohjeet tyomaa-

ia varten 0n esitetty mallipiirroksin (kuva 5).

NEW WEB SITE FOB DESIGNERS AND BUILDEBS

The Finnish Concrete lndustry Associatton (Betoniteolli-

suus ry) has completed the two-year BES 201A develop-
nent prlject, which was implenented t0 prepare design
guidelines based on Eurocodes as well as exanple calcu-
lations and data models for precast concrete structures.
!'lunerous new gurdelrnes pertaintng to the delivery and
tnstallation of precast elenents have been published.

fhe guidelines, whtch take account of the mlst recent
0ccupati1nal safety regulatians, for example, are avai-
lable free af charge on the new web site at
t\/ww. e I e n e ntt i s u u n n i tte I u. f i.

The site pravides a drop down content menu as well
as a search engtne to facilitate the search for particular
guidelines. The matertal has been divtded according to
end user groups for developers, clntractors, structural
designers, architects and students.

Guidelines can alsa be looked for according ta various

[hemes; building frane, faqade, energy, fire, sound. work-
site and modelling. lt is alsa passtble to join a nailino list
to receive tnfornation about new gurdelines as they are

cubli shed.
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Asennustybn tydturval isuudesta on laadittu useampia
oh.1eita. Kuvassa asentajan turvakdysi 0n k rnnitettv teh-
taal a pilarin kylkeen va ettuun vaijer enkkitn.

6

Parvekeohje on kokonaan uusittu K!vassa parvekkeen pie-

ielementtien ja parvekelaatan vd inen ltitos.

Solumuovinnuh 20x20
viisteen reunost0* elestinen kitti

10mm

Volmis lctticoinic
Sis. pcrkettivoron

tci y.p. seindn vleressd

y.p. parv. etureunqlla
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