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Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona vaasalaiselle suunnittelutoimistol-

le, WasaPlan Oy:lle. WasaPlan Oy tarjoaa arkkitehti-, rakennesuunnittelu- sekä 

rakennuttamispalveluita ja on osa suurempaa WasaGroup-konsernia. Opinnäyte-

työn tavoitteena on läpikäydä asioita, joita suunnittelutoimistossa tulisi huomioida 

laadittaessa selkeitä, yhtenäisiä ja standardien mukaisia rakennepiirustuksia.  

Tässä opinnäytetyössä keskitytään erityisesti yleisiin piirustusmerkintäohjeisiin 

sekä betonielementtirakenteiden piirustusohjeisiin. Yleisissä piirustusmerkintäoh-

jeissa käsitellään tämän päivän standardien mukaisia merkintätapoja, joita tulisi 

noudattaa rakennepiirustuksia laadittaessa. Betonielementtirakenteiden piirus-

tusohjeissa keskitytään piirustuksien sisällön informatiivisuuteen ja ryhmittelyyn, 

mitkä ovat rakennesuunnittelun ja koko rakennusprosessin onnistumisen kannalta 

olennaisia seikkoja. 

Opinnäytetyönä syntyi yhteistyöyritykselle ohjeistus, joka toimii yhtenäisen ra-

kennesuunnittelutyön pohjana. Ohjeistuksen myötä on mahdollista selkeyttää ra-

kennepiirustuksia siten, että niiden laadinnasta tulisi entistä yhdenmukaisempaa ja 

tulkinnasta yksiselitteisempää. 
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This thesis was made as an assignment for WasaPlan Oy. WasaPlan Oy offers a 

diverse range of services concerning architecture, structural engineering and de-

veloping. WasaPlan Oy is also a part of a bigger WasaGroup. The aim of this the-

sis was present the facts that should be taken into account when compiling con-

struction drawings which are explicit, consistent and conform to standards.  

The focus of this thesis is especially on general instructions of drawing markings 

and also on drawing instructions of prefabricated concrete elements. The aim of 

the general instructions of drawing markings is to represent the notations that 

should be complied with when compiling construction drawings that reaches the 

required standards. The drawing instructions of the prefabricated concrete ele-

ments concentrate on the content of drawings and on grouping the facts that are 

essential in successful structural engineering – and also in a successful building 

process.  

This thesis functions as a guideline for the co-operation company. It forms the ba-

sis for a uniform structural engineering.  Through the instructions it is possible to 

clarify structural drawings so that the compilation of the drawings could be more 

consistent and interpreting more unambiguous in the future.  
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1  JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona vaasalaiselle rakennusalan suunnitte-

lutoimistolle, WasaPlan Oy:lle. Vuonna 2010 arkkitehtisuunnittelulla toimintansa 

käynnistänyt yritys tarjoaa tänä päivänä myös rakennesuunnittelu- ja rakennutta-

mispalveluita ja sen asiakkaita ovat asunto- ja kiinteistöyhtiöt, talotehtaat, teolli-

suuden toimijat, rakennusliikkeet sekä julkinen sektori ja yksityiset henkilöt. Wa-

saPlan Oy on osa suurempaa WasaGroup-konsernia, johon kuuluu lisäksi teräs-

toimittaja WasaSteel Oy, rakennusliike WasaCon Oy ja rakennuskonevuokraamo 

WasaTrade Oy. /11/ 

Opinnäytteen tarkoituksena on toimia työn toimeksiantaneelle yritykselle suunnit-

teluohjeena, jonka pohjalta yrityksen kokeneiden sekä myös uudempien työnteki-

jöiden on mahdollista saavuttaa yhtenäinen linja rakennepiirustuksien laatimises-

sa. Mahdollisimman yhdenmukaisiksi ja tulkinnaltaan yksiselitteisiksi hiotut ra-

kennepiirustukset vähentävät oleellisesti tulkintavirheitä rakennustyömailla, ko-

nepajoilla sekä elementtitehtailla. Tulkintavirheiden vähentyessä rakennusprojek-

tin eri osapuolet voivat saavuttaa merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä. 

Suunnitteluohjeeseen on tiivistetty standardien mukaisia ja käytännössä hyväksi 

havaittuja merkintä- ja piirustustapoja sekä betonielementtien sisältö- ja ryhmitte-

lyohjeita. Lisäksi ohjeeseen on koottu tiettyjä, kyseisessä yrityksessä sovellettavia 

käytäntöjä, jotka helpottavat rakennepiirustusten tulkitsemista ja minimoivat vir-

heiden syntymistä. 
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2 YLEISET RAKENNEPIIRUSTUSOHJEET 

 

Nämä ohjeet mukailevat yleisiä käytäntöjä, joita tulisi noudattaa betoni-, tiili-, te-

räs- ja puurakenteiden rakennepiirustuksia laadittaessa. Lisäksi näitä ohjeita tulisi 

noudattaa kallionlouhinta-, maankaivu-, salaojitus-, pihantasaus-, sadevesiviemä-

röinti-, paalutus- sekä muita vastaavanlaisia piirustuksia laadittaessa. Ohjeista 

poikkeavia merkintöjä ja merkintätapoja voidaan käyttää tarvittaessa, jos ne nou-

dattelevat muita yleisesti hyväksyttyjä esittämistapoja. /1, 75/ 

2.1 Yleiset piirustusmerkintäohjeet 

Tähän osioon on koottu rakennepiirustuksien yleisiä piirustusmerkintäohjeita. Oh-

jeet noudattavat standardien mukaisia ja Suomessa yleisesti käytettyjä merkintäta-

poja. Esimerkiksi viivatyypit, mitoitus, tekstit sekä eri rakenteiden käytetyimmät 

erikoismerkinnät on esitetty tässä ohjeistuksessa. 

2.1.1 Viivat ja viivalajit 

Piirustuksessa esitetään kohteen kaikki ääriviivat, rajat ja reunat piirustusten käyt-

tötarkoituksen vaatimalla tarkkuudella. Viivatyyppeinä käytetään rakennepiirus-

tuksissa joko ISO 128-20:n tai RT 15-10635:n mukaisia viivoja, jotka esitellään 

tarkemmin seuraavissa kuvioissa. /1, 77/ 

 

 

Kuvio 1. Ehyt viiva. 

Ehyttä viivaa käytetään näkyvän pinnan ääriviivojen, eri osien rajaviivojen sekä 

taitteiden esittämiseen. Lisäksi ehyttä viivaa käytetään leikkauskuvissa ääriviivoi-

na sekä eri osien rajaviivoina. Ehyttä viivaa käytetään myös mittaviivoina ja mit-

ta-apuviivoina. /1, 77; 4/ 
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Kuvio 2. Paksu ehyt viiva. 

Paksua ehyttä viivaa käytetään, kun halutaan korostaa jo olemassa olevaa raken-

netta. Lisäksi paksulla viivalla voidaan myös korostaa leikkauspinnan reunoja ja 

rajoja /1, 78; 4/. 

 

 

Kuvio 3. Katkoviiva. 

Katkoviivalla merkitään näkyvän pinnan takana olevat pinnan ääriviivat, eri osien 

rajaviivat sekä taitteet /1, 77; 4/. 

 

 

Kuvio 4. Pistekatkoviiva lyhyin viivaosin. 

Lyhyellä pistekatkoviivalla näytetään kuvaustason edessä ja yläpuolella olevat 

reunat, rajaviivat sekä taitteet /1, 77/. 

 

 

Kuvio 5. Pistekatkoviiva pitkin viivaosin. 

Pitkällä pistekatkoviivalla merkitään piirustuksessa moduulilinjat, katkaisukohdat 

ja kuvauksen rajausviivat. Lisäksi pitkällä pistekatkoviivalla merkitään keskivii-

vat, symmetria-akselit ja tasot. Tällä viivatyypillä merkitään myös rajoittuvien 

rakennusosien reunat ja rajat, jotka eivät kuulu kuvattavaan kohteeseen, mutta 

ovat tarpeen esittää asiayhteyden selkeyttämiseksi. /1, 78; 4/ 
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Kuvio 6. Pisteviiva. 

Pisteviivaa käytetään kuvattaessa purettavan rakenteen ääriviivoja /1, 78; 4/. 

Yleisesti piirustuksissa käytetään kolmea eri viivapaksuutta. Ohuissa viivoissa 

paksuus on 0,25 millimetriä, keskipaksuissa 0,35 millimetriä ja paksuja viivoja 

käytettäessä 0,5 millimetriä. Ohuella viivalla esitetään kaikki mitta- ja apuviivat 

sekä toisarvoiset viivat. Keskipaksua viivoitusta käytetään esitettäessä ääriviivoja 

ja paksua viivoitusta silloin, kun halutaan korostaa jotain tiettyä piirustuksen osaa. 

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seuraavan taulukon esittämiä viivapaksuuksia, 

joissa viivojen paksuuden suhde on 1:2:4. /1, 78; 4/ 

Taulukko 1. Viivaryhmät, leveydet millimetreinä. 

I II III IV 

(0,13)) 0,18 0,25 0,35 

0,25 0,35 0,5 0,7 

0,5 0,7 1 1,4 

 

2.1.2 Tekstit 

Rakennepiirustusten tekstit tulee olla helppolukuisia ja yhdenmukaisia. Tekstin 

täytyy olla selkeästi luettavissa myös mahdollisissa kopioissa ja mikrokuvauksen 

jälleensuurennoksissa. Piirustuksissa suositaan standardin SFS 4730 ja ohjekortin 

RT 15-10635 mukaista tekstityyppiä, jonka korkeus sovitetaan käyttötarkoituksen 

mukaan. /1, 76; 4/ 

Pienten kirjainten vähimmäiskorkeudeksi suositellaan 2,5 millimetriä. Erikoista-

pauksissa, joissa käytetään 1,8 millimetrin korkeutta, suositaan suuraakkosia. 

Numeroita ja suuria kirjaimia esitettäessä tulee käyttää 3,5 millimetrin korkeutta. 

Leikkausten ja rakenneosien numero- ja kirjaintunnukset tulisi sen sijaan esittää 5 

millimetrin korkuisina. Seuraava lainaus ja kuvio ovat esimerkkeinä selventämäs-

sä rivijakoa.  
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”Rivijaon tulee olla vähintään kaksi kertaa käytettävien pienaakkosten korkeus, 2c 

<  b. Tekstin kahden viivan välin tulee olla vähintään kaksi kertaa viivan leveys, a  

> 2d. Viivan leveys on yleensä h/10.” /1, 76; 4/ 

 

 

Kuvio 7. Esimerkki tekstin rivijaosta. 

 

Tekstien ja mittalukujen kirjoitussuunta valitaan siten, että ne ovat luettavissa pii-

rustuksen lukusuunnasta tai piirustuksen oikeasta reunasta. Alla on havainnollis-

tava kuvio siitä, kuinka kirjoitussuunta tulee valita. /4/ 

 

Kuvio 8. Tekstien ja mittojen kirjoitussuunta.  
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2.1.3 Kirjaintunnukset 

Kirjaintunnuksia käytetään piirustusten käyttötarkoituksen mukaan. Tarpeetonta 

sanojen lyhentämistä ja lyhenteiden käyttöä tulee kuitenkin välttää väärinymmär-

rysten minimoimiseksi. Mikäli piirustuksissa käytetään selityksettä kirjaintunnus-

ta, tulee sen olla määritelty ohjetaulukoissa, muissa esittävää kohdetta koskevissa 

ohjeissa, normeissa tai standardeissa. /1, 75; 4/ 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) esitellään rakennepiirustuksissa käytettävät 

kirjaintunnukset. Alempana olevassa taulukossa (taulukko 3) esitellään varauspii-

rustuksissa käytettävät kirjaintunnukset, jotka ilmaisevat reikien, tasoerojen ja 

kiinnikkeiden käyttötarkoitukset. /1, 75–76/ 

Taulukko 2. Rakennepiirustuksissa käytettävät kirjaintunnukset. 

Kirjaintun. Merkitys Kirjaintun. Merkitys 

b leveys Kl keskilinja 

B kokonaisleveys lp lattian pinta 

d, D, Ø halkaisija ls liikuntasauma 

h korkeus mp molemmissa pinnoissa oleva 

hl teräsbetonilaatan korkeus pv pystyviiste 

H kokonaiskorkeus tv työvara 

Jm jännemitta vv vaakaviiste 

l pituus yp yläpinta, yläpinnassa oleva 

L kokonaispituus ypa alempi yläpinnassa oleva 

r, R ympyrän säde ypy ylempi yläpinnassa oleva 

s kaaren pituus yr yläreuna 

t paksuus at asennusteräs 

Va vapaa-aukko h haka 

ap alapinta, alapinnassa oleva jt jakoteräs 

apa alempi alapinnassa oleva lh lisähaka 

apy ylempi alapinnassa oleva pt pystyteräs 

ar alareuna vt vaakateräs 

Hl hyötyleveys al aluslevy 

k  keskiöväli hl hammaslevy 

K kiintopiste n naula 

    Mk mittakaava 
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Taulukko 3. Varauspiirustusten kirjaintunnukset. 

Kirjaintunnus Merkitys 

A automatiikkalaitteita tai johtoja varten 

I ilmastointilaitteita varten 

H höyryputkistoa varten 

L lämpöjohtoja varten 

V vesi- ja viemärijohtoja varten 

R sprinklerilaitteita varten 

K kylmäkoneita ja niiden putkistoa varten 

E 
erikoisputkistoa (öljy, kaasu, paineilma yms.) sekä putkipostia ja kana-
vistoa varten 

T Tuotantoon liittyvää putkistoa ja kanavistoa varten 

S sähköjohtoja varten 

 

2.1.4 Mitoitus 

Mittalukujen sekä mitta- ja apuviivojen avulla esitetään pääsääntöisesti rakentei-

den mitat sekä korkeusasemat. Mittaviivan paksuutena käytetään yleensä 0,18 

millimetriä. Mitoitusmerkintöjä sijoitettaessa tulisi pyrkiä siihen, että ne on ryh-

mitelty sopivasti ja mitoitettavan osan kannalta tarkoituksenmukaisesti selkeällä 

tavalla. Mittalukujen esitystä rakenteen päällä tulee välttää, sillä se saattaa tehdä 

kuvasta epäselvän, mikä voi aiheuttaa tulkintavirheitä. /1, 95/ 

Rakenne tulee mitoittaa mahdollisuuksien mukaan ainoastaan yhdessä, selvimmin 

mitoitettavaa kohdetta kuvaavassa piirustuksessa. Mahdollisten korjausten teke-

minen piirustuksiin helpottuu oleellisesti, kun mitoitus on vain yhdessä piirustuk-

sessa, jolloin myös mahdolliset ristiriitaisuudet vähenevät. /3/ 

Pituusmitta 

Mittalinja osoitetaan piirustuksessa mitta- ja apuviivoja käyttäen. Mitoitettavan 

kohteen pituusmitta merkitään mittalinjalle tai sen jatkeelle (kuvio 9). Mitoituksen 

kannalta tarpeelliset välipisteet projisoidaan mittaviivalle apuviivoja käyttäen. Mi-

toituksen esitystapana voidaan käyttää joko jonomitoitusta, tai perusviivamitoitus-

ta. Perusviivamitoituksessa mittaosien päätteet piirretään täytetyin nuolenkärjin ja 

mittojen yhteinen lähtöpiste merkitään täytetyllä ympyrällä. Jonomitoituksessa 

mittaosien päätteet piirretään lyhyin vinoviivoin 45° kulmassa mittaviivaan näh-
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den. Kuviossa 10 on esimerkki jonomitoituksesta ja kuviossa 11 perusviivamitoi-

tuksesta. /1, 95; 3/ 

 

Kuvio 9. Mittojen sijoittaminen viivalle. 

 

 

Kuvio 10. Esimerkkikuva jonomitoituksesta. 
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Kuvio 11. Esimerkkikuva perusviivamitoituksesta. 

 

Kulma- ja kaltevuusmitat 

Kaltevuus ilmaistaan pohjapiirroksessa ja leikkauksessa siten, että se merkitään 

kaltevaan pintaan joko suhdeluvulla, tai kaltevuuskulmana. Ellei ole erikseen 

mainittu, suoran tai tason kaltevuus määräytyy aina vaakatason suhteen. Seuraa-

vassa kuviossa on käytettyjä kulmamitoituksen merkintätapoja. /4, 96/ 

 

Kuvio 12. Kulmamitoitus. 
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Säde- ja halkaisijamitta 

Sädemittoja esitettäessä on mittaluvun eteen asetettava R- tai r-kirjain, joka sel-

ventää, että kyseessä on säteen mitoitus (kuvio 13). Kirjaimen voi myös jättää 

pois, jos keskipiste on esitetty piirustuksessa. Halkaisijamitoituksessa puolestaan 

mittaluvun eteen asetetaan tarvittaessa symboli Ø tai D-merkki (kuvio 14). /1, 96–

97/ 

 

Kuvio 13. Sädemitoitus. 

 

 

Kuvio 14. Halkaisijamitoitus. 

 

Syvyysmitat 

Kuvatason suuntaisissa syvennyksissä, urissa ja ulkonemissa syvyys- ja paksuus-

mitat kirjoitetaan asianomaisen piirustusmerkinnän yhteyteen. Kuviossa 15 on il-

maistu esimerkki siitä, kuinka syvennykset ja ulkonemat tulisi merkitä, jotta mer-

kinnöistä tulisi mahdollisimman yksiselitteiset. Vaihtoehtoisena merkintätapana 

voidaan käyttää kuvion 16 ilmaisemaa tapaa, jossa syvennyksen tai ulkoneman 

mitta merkitään kohdistusviivalle. Mitat ilmoitetaan kertolaskumerkillä erotettui-
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na piirustuksen lukusuunnan mukaan seuraavassa järjestyksessä: vaakasuuntainen 

mitta x pystysuuntainen mitta x perustasoa vastaan kohtisuora mitta. /1, 97–98; 3/ 

 

Kuvio 15. Syvennyksien ja ulkonemien mitoitus. 

 

 

Kuvio 16. Syvyysmitoitus. 

 

Korkeusaseman merkinnät 

Korkeusasema ilmaistaan tasopiirustuksessa ympyrän sisälle kirjoitettuna. Mikäli 

halutaan ilmaista määrätyn pisteen, linjan tai pienen alueen korkeusasema, tulee 

mittaluku merkintöineen siirtää kohteen läheisyyteen ja kyseinen kohta paikallis-

tetaan viiteviivaa käyttäen. Seuraavassa kuviossa (kuvio 17) on esitetty korkeus-

aseman merkintätapoja tasopiirustuksessa. Sen sijaan pystykuvauksissa ja leikka-

uksissa korkeusasema ilmoitetaan viiteviivalla ja nuolella (kuvio 18). Porrasmais-

ten korkeuserojen tapauksessa tulee korkeusasema merkitä porrastuksen molem-

min puolin leikkaus- sekä tasokuvassa (kuvio 19). Korkeusasemat ilmoitetaan 

pääsääntöisesti metreinä kolmen desimaalin tarkkuudella ja varustetaan etumerkil-

lä. /1, 97–98; 3/ 
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Kuvio 17. Korkeusaseman merkitseminen tasokuvassa. 

 

 

Kuvio 18. Merkitseminen pysty- ja leikkauskuvissa. 

 

 

Kuvio 19. Porrasmaisen korkeusaseman esittäminen. 
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Toleranssimerkinnät 

Rakenteen tai sen osien sallitut mittapoikkeamat, eli toleranssit, merkitään mitta-

luvun perään (kuvio 20). Mittapoikkeamat ovat tahattomia epätarkkuuksia, joita 

syntyy esimerkiksi osia valmistettaessa. Toleransseja voidaan joutua lisäämään 

staattisen toimivuuden, rakenteen eri osien yhteensopivuuden tai jonkin muun 

syyn vuoksi. /1, 98/ 

 

Kuvio 20. Toleranssien merkintä. 

 

2.1.5 Leikkauspintamerkinnät 

Kuvatessa leikattua pintaa, voidaan kyseiset pinnat varustaa asioiden selkeyttämi-

seksi niiden materiaaleja ilmaisevalla leikkauspintamerkinnällä. Merkintään voi-

daan liittää tarvittaessa aineen ominaisuuksia tarkentavat tiedot. Seuraavien sivu-

jen taulukossa on kuvattu rakennepiirustuksissa yleisimmin käytetyt leikkauspin-

tamerkinnät. /1, 79–80/ 
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Taulukko 4. Leikkauspintamerkinnät. 
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Taulukko 4. Leikkauspintamerkinnät. 
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Taulukko 4. Leikkauspintamerkinnät. 

 

 

2.1.6 Reikä- ja tasoeromerkinnät 

Reiät ja tasoerot esitetään seuraavan taulukon mukaisilla merkinnöillä. Etu- ja 

yläpuolella sijaitsevat aukot, syvennykset, reiät tai tasoerot esitetään katko- tai 

pistekatkoviivalla ohjeiden mukaisesti. Jos reikä, aukko tai syvennys ei sijaitse 
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leikkaustason kohdalla, se esitetään samalla leikkauspintamerkinnällä kuin sitä 

ympäröivä materiaali. /1, 79–81/ 

Taulukko 5. Reikä- ja tasoeromerkinnät. 

 

 

Leikkauspiirustuksissa rakenteissa esiintyvän reiän ja syvennyksen merkintöjä 

voidaan korostaa asian selventämiseksi. Korostaminen tehdään jatkamalla raken-

neosan ulkopintaan päättyviä rajaviivoja 45° kulmassa. Seuraavassa kuviossa (ku-

vio 21) on esimerkki merkintöjen korostamisesta. /1, 81/ 

 

Kuvio 21. Merkintöjen korostus. 
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2.1.7 Varauspiirustusmerkinnät 

Varauspiirustuksessa esitetään kantavissa rakenteissa tarvittavat syvennykset, urat 

reiät sekä muut aukot. Varaukset tehdään mittapiirrosta vastaavalle pohjalle. 

Palkkien, seinien ja pilareiden osalta tulee varaukset esittää myös vastaavissa ra-

kenneosapiirroksissa, mikäli tämä on suunnitelmien selkeyden kannalta oleellista. 

Laatan raudoitukseen vaikuttavat reiät tulee lisäksi esittää laatan raudoituspiirus-

tuksessa. /1, 92–93/ 

Reikien, syvennysten ja kohoumien osalta merkitseminen tapahtuu aikaisemmin 

esitetyn kuvion 16 (kuvio sivulla 17) mukaisella tavalla, eli vaakasuuntainen mitta 

x pystysuuntainen mitta x perustasoa vastaan kohtisuora mitta. Reikien tapaukses-

sa perustasoa vastaava kohtisuora mitta jää pois. Lisäksi mittojen eteen lisätään 

kirjainmerkintä, joka osoittaa varauksen käyttötarkoituksen. Kirjainmerkinnöissä 

tulee noudattaa taulukon 3 (taulukko sivulla 13) merkintöjä. Kaikki reiät ja vara-

ukset tulee olla sidottuina moduulilinjoihin tai kantaviin rakenteisiin. Seuraavassa 

kuviossa on esimerkki varauspiirustuksien oikeaoppisesta merkitsemistavasta. /1, 

92–93; 3/ 

 

Kuvio 22. Esimerkki varauspiirustusten merkitsemisestä. 
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2.2 Erikoismerkinnät 

Seuraavien otsikoiden alle on koottu teräsrakenteiden ja puurakenteiden alakoh-

taisia erikoismerkintöjä. Teräsrakenteiden osalta käsitellään hitsausmerkintöjä se-

kä ruuvien ja niittien merkintätapoja. Puurakenteiden osalta puolestaan käsitellään 

yleisimmin käytettäviä liittimien ja pituuksien merkitsemistapoja. 

2.2.1 Hitsausmerkinnät teräsrakenteissa 

Hitsausmerkinnät tulee merkitä piirustuksiin mahdollisimman selkeästi esitettyi-

nä, koska tämä helpottaa hitsaamista ja rakenneosien valmistusta tuotannossa. Li-

säksi oikein laadittu merkintä varmistaa sen, että liitos toimii suunnitellulla tavalla 

kaikissa olosuhteissa. Hitsausluokka esitetään piirustuksissa standardin SFS-EN 

1090 mukaisesti. /1, 90/ 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 23) on esitetty yleisimmät railomuodot ja merkinnät. 

Merkinnät on esitetty standardin SFS-EN 29692 mukaisesti. Tarvittaessa hitsin 

perusmerkintöjä voidaan vielä täydentää alempana olevan kuvion (kuvio 24) il-

maisemilla lisämerkinnöillä. Lisämerkintöjen tulisi olla SFS-EN 22553:n mukai-

sia. /1, 90–91/ 

 

Kuvio 23. Yleisimmät railomuodot ja merkinnät. 
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Kuvio 24. Hitsauksen lisämerkinnät. 

Hitsausmerkintä koostuu seuraavan kuvion mukaisista osista: viitenuolesta ja 

kahdesta yhdensuuntaisesta merkintäviivasta, jotka ovat piirretty ehyellä viivalla 

ja katkoviivalla. Symmetrisillä hitseillä katkoviiva jätetään pois. Merkinnät sijoi-

tetaan merkintäviivaan siten, että hitsin poikkileikkausmitta asetetaan hitsimerkin 

etupuolelle ja merkin jälkeen esitetään tarvittaessa hitsin pituus. Jos pituutta ei ole 

merkitty, on hitsi jatkuva koko liitoksen matkalta. Jos hitsi on liitoksen nuolen 

puolella, merkinnät sijoitetaan ehyelle viivalle tai katkoviivalle siinä tapauksessa, 

jos hitsi on liitoksen vastapuolella. /1, 90–91/ 

 

Kuvio 25. Esimerkki hitsausmerkinnästä. 
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2.2.2 Ruuvien ja niittien merkinnät teräsrakenteissa 

Ruuvien ja niittien paikat tulee mitoittaa siinä piirroksessa, jossa ne ovat tunnuk-

sin esitettyinä. Ruuvien ja niittien paikat esitetään keskiviivojen avulla ja niiden 

koot merkitään seuraavan kuvion (kuvio 26) ensimmäisen rivin mukaisesti käyttä-

en ruuvin nimellishalkaisijaa. Erikoismerkintöjä voidaan käyttää tarpeen mukaan 

silloin, kun halutaan tarkentaa ruuvin käyttötapaa. Seuraavan kuvion (kuvio 26) 

riveillä 2–5 on esitetty erikoismerkinnät ja riveillä 6–8 kaikkien merkintöjen yh-

teydessä käytettävät lisämerkinnät. Ruuvit, niitit ja reiät esitetään yksityiskohta-

piirroksissa yleensä oikeassa mittakaavassa. Alemmassa kuviossa (kuvio 27) on 

ilmaistuna yksinkertainen leikkauskuvissa käytettävä ruuvien merkitsemistapa. /1, 

91–92/ 

 

Kuvio 26. Ruuvi- ja niittimerkinnät. 
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Kuvio 27. Ruuvimerkintä leikkauskuvassa. 

 

Osaluetteloissa tai erillisissä ruuviluetteloissa käytetään standardin mukaista ruu-

vien merkintätapaa. Ruuvi voidaan merkitä seuraavasti: M20 x 70 m 8.8.4014, 

josta ilmenee ruuvin nimi, kierrekoko x ruuvin pituus, tarkkuusluokka, lujuus-

luokka sekä mittastandardin numero. Niiteistä on suunnitelmissa ilmoitettava aina 

vähintään lujuusluokka. /1, 92/ 

 

2.2.3 Liittimien ja pituuksien merkinnät puurakenteissa 

Puurakenteissa puusauvoja koskevat mitoitusmerkinnät esitetään rakenneosan yh-

teydessä viiteviivan yläpuolella. Mitoitusmerkintöjen tulisi sisältää osasauvojen 

lukumäärätiedot siinä tapauksessa, jos näitä on samassa merkinnässä enemmän 

kuin yksi. Lisäksi mitoitusmerkintöihin tulisi liittää tiedot muodon osoittavasta 

tunnuksesta ja sauvan koosta. Tarvittaessa voidaan esittää myös sauvan pituustie-

to. Pituuden kirjaintunnus L sijoitetaan mittaluvun etupuolelle. Liittimien merkit-

seminen tapahtuu samoin viiteviivan yläpuolelle ja sisältää seuraavat tiedot: liit-

timien lukumäärä liitosta tai jakoaluetta kohden, liittimien tunnus tai nimi ja liit-

timien koko. Seuraavassa kuviossa (kuvio 28) on esimerkit sauvojen ja liittimien 

merkitsemisestä. /1, 87/ 
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Kuvio 28. Pituuksien ja liittimien merkitseminen. 

 

Puurakenteissa käytetään erityisiä merkitsemistapoja liitoksia esitettäessä. Liitos 

voi olla esimerkiksi naula- tai pulttiliitos. Seuraavassa kuviossa (kuvio 29) on esi-

tetty liitoksien puurakennemerkinnät sekä liitosmuodon osoittavat tunnukset. /1, 

87/ 

 

Kuvio 29. Liitosmerkinnät ja liitosmuodon tunnukset.  
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3 BETONIELEMENTTIPIIRUSTUKSET 

 

Betonielementtipiirustuksen tärkeimpänä tehtävänä on esittää tarkoituksenmukai-

sella tavalla kaikki elementin valmistuksessa sekä rakenteen käytössä vaadittavat 

tiedot. Piirustuksien tulee olla selkeitä ja helppolukuisia. Piirustuksissa tulisi esit-

tää asiat vain kertaalleen, jolloin vältytään ristiriitaisuuksilta ja helpotetaan mah-

dollisten muutosten tekemistä. Suunnitelmista täytyy tehdä niin paljon yksityis-

kohtia kuvaavia leikkauksia ja detaljeja, kuin on tarpeen rakenteen kokonaisuuden 

ilmentämisen kannalta. /7/ 

3.1 Huomioitavat asiat piirustuksissa 

Seuraavassa osioissa on käsitelty betonielementtipiirustuksissa huomioonotettavia 

asioita, erityisesti mitoituksen ja raudoituksen esittämiseen liittyen. Tässä työssä 

on otettu kantaa yleisimpiin betonielementtityyppeihin, joita ovat seuraavat: sei-

näelementit, pilari- ja palkkielementit sekä laattaelementit. 

3.1.1 Seinäelementit 

Seinä tulee esittää piirustuksissa aina kokonaisuutena ja kaarevan seinän tapauk-

sessa oikaistuna, kuten seuraava kuvio havainnollistaa (kuvio 30). Seinäelementin 

teräkset piirretään paksuilla viivoilla. Elementin päämitat tulee esittää siten, että 

mittaviivan alku- ja loppupää ovat selkeästi luettavissa. Mittaviivat tulisi esittää 

selvästi ja niitä tulisi olla tarpeeksi, jotta vältytään turhilta laskutoimituksilta. Sa-

malla vähennetään myös tuotannossa tapahtuvien virheiden todennäköisyyksiä. 

Elementin päämitat tulee aina esittää erikseen sekä sisä- että ulkokuorelle. Ovien 

ja ikkunoiden aukkojen mitat esitetään aina elementtisuunnitelman vaaka- ja pys-

tyleikkauksessa. Lisäksi piirustuksissa tulee esittää elementin todellinen alapinnan 

pluskorko. /1, 128; 2, 82; 4/ 
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Kuvio 30. Seinän oikaistu kuvaus. 

 

3.1.2 Pilarielementit 

Pilari esitetään piirustuksissa kokonaisuutena aina, kun mahdollista ja pilarin ala-

reunan pluskorko tulee merkitä piirustukseen. Pilarissa sijaitsevat pääteräkset esi-

tetään paksuilla ehyillä viivoilla. Haat esitetään ohuilla ehyillä viivoilla tai katko-

viivoilla, riippuen kumpi viivatyyppi on kyseisessä tapauksessa selkeämpi. Yk-

sinkertaisissa ja erittäin selvissä suunnittelukohteissa voidaan pilareiden raudoi-

tus-, mitta-, reikä- ja muut tiedot esittää mittapiirustuksessa. Tällöin mittapiirus-

tusta tulee täydentää tarvittavilla leikkauspiirroksilla pilarin ja muiden rakenteiden 

selventämiseksi. /1, 128; 8/ 

3.1.3 Palkkielementit 

Palkeissa pääteräkset esitetään paksuilla ehyillä viivoilla. Haat tulee esittää joko 

ohuilla ehyillä viivoilla tai katkoviivoilla riippuen siitä, mikä näyttää piirustukses-

sa selkeimmältä. Teräkset piirretään oikean kokoisina oikeassa mittakaavassa ole-

via kaarevuussäteitä käyttäen. Lisäksi piirustuksissa tulee olla terästen mitat ja 

asema ilmaistuina. Terästen tiedot merkitään palkin valmistuspiirustuksen teräs-

taulukkoon. /1, 127/ 
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Raudoitukseltaan vaativimmissa palkeissa on järkevää esittää teräkset palkkipiir-

roksen ylä- tai alapuolella tarvittavin mitoin. Hakojen mitat esitetään poikkileik-

kauskuvassa. Terästen mitat esitetään ulosvedettyinä teräksinä tai vaihtoehtoisesti 

teräkset voidaan esittää erillisessä raudoitetaulukossa. Piirroksessa tulee ilmetä 

yksiselitteisesti raudoitetankojen koot, pituudet ja lukumäärät. /1, 127/. Seuraa-

vassa on vielä havainnollistava kuvio eri palkkielementtityypeistä. 

 

Kuvio 31. Palkkielementtityypit. 

 

3.1.4 Laattaelementit 

Ontelolaatat, kuorilaatat ja TT-laatat valmistetaan elementtitehtaalla esijännitet-

tyinä elementteinä rakennepiirustusten mukaisesti. Elementtitehtaan suunnittelija 

tekee punos- ja muun täydennyssuunnittelun. Tehtaalle menevissä piirustuksissa 

tulee ilmetä laatan päämitat, reiät, tartunnat sekä varaukset. Kaikki edelliset tiedot 

tulee esittää kuvissa selkeästi ja yksiselitteisesti. /10/. Seuraavassa on vielä ha-

vainnollistava kuvio eri laattaelementtityypeistä. 

 

Kuvio 32. Laattaelementtityypit. 
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3.2 Betonielementtikaaviot 

Betonielementeistä tehdään kaaviokuvat yksiselitteisen sijainnin esittämiseksi. 

Seuraavassa osassa käsitellään yleisimmät elementtityypit, joita ovat seinäelemen-

tit, pilarielementit, palkkielementit sekä laattaelementit. 

3.2.1 Seinäelementtien kaaviot 

Sijoituspiirustukset tehdään arkkitehdin laatiman julkisivupiirustuksen pohjalta. 

Ulkoseinäelementeissä katsomissuunta on rakennuksen ulkopuolelta sisälle päin. 

Katsomissuunta esitetään tarvittaessa sijaintikaaviossa. Myös väliseinille, esimer-

kiksi porrashuoneille, voidaan tarpeen mukaan tehdä erilliset sijoituskaaviot. Por-

rashuonekaaviossa voidaan esittää myös laatta- ja porrassyöksyelementit. /1, 149/ 

Vaakasuunnassa elementit sidotaan moduulilinjoihin ja pystysuunnassa pluskor-

koihin. Elementin korkeusasema ilmoitetaan elementin alareunan mukaan, mutta 

tapauskohtaisesti voidaan tehdä toisinkin, kunhan esitys on yksiselitteinen. Sau-

maleveydet tulee merkitä mittaviivalla. /1, 149/ 

3.2.2 Laattakaaviot 

Laatat kuvataan tason päältä siten, että tunnuksen lukusuunta vastaa laatan kuva-

ussuuntaa ontelolaattojen mittapiirustuksessa. Ontelolaatat tulee sitoa moduulivii-

vastoon. Laattojen pituudet ja leveydet sekä jälkivalukaistojen leveydet merkitään 

jonomitoituksella. /1, 151/ 

3.2.3 Pilarikaaviot 

Pilarin sijainti sidotaan moduulilinjoihin. Tunnuksen merkinnän tulee kuvassa 

osoittaa siihen pilarin sivuun, joka esitetään valmistuspiirroksessa ensimmäisenä. 

Tulkinnan selkeyttämiseksi pilarin jokainen sivu merkitään lisäksi kirjaimilla kaa-

viokuvaan (kuvio 33) sekä valmistuskuvaan (liite 1). /1, 151; 5/ 
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Kuvio 33. Pilarin sivujen merkitseminen kaaviokuvaan. 

 

3.2.4 Palkkikaaviot 

Piirustuksessa palkkia tulee katsoa tason päältä ja palkin sijainti sidotaan moduu-

liviivoihin. Tunnuksen merkintä osoittaa sen, mistä suunnasta palkkia katsotaan 

valmistuspiirustuksessa. /1, 148/ 

3.3 Seinäelementin katsomissuunta 

Seinäelementtejä katsotaan yleensä rakennuksen julkisivuun nähden sisältä ulos-

päin. Seinäelementit tulee esittää siinä asennossa, kuin ne ovat tehtaalla valu-

muoteissa. Muottipinta näytetään nuolimerkinnällä tai selvennetään tekstillä leik-

kauspiirroksessa. Mikäli valmistajan tuotantotekniikan kannalta on mahdollista, 

voidaan kuvaussuunnasta poiketa. /1, 151/ 

3.4 Elementtikuvien tarkistus 

Kun elementeistä on piirretty valmiit kaaviokuvat, ne on tarkistettava vielä ker-

taalleen. Tällä tavalla vältetään mahdolliset suunnitteluvirheet. Seuraavissa alaot-

sikoissa on eritelty tarkistettavat asiat elementtityypeittäin. /9/ 

Alaotsikoissa lueteltujen tarkistustoimenpiteiden jälkeen täytyy tehdä vielä toinen 

tarkistus siinä vaiheessa, kun kaikki elementit on piirretty valmiiksi. Tarkistuksen 

suorittajan tulee olla eri henkilö, kuin kuvien piirtäjän. /9/ 



38 

 

Tarkistajan tulee katsoa ainakin seuraavat asiat:  

- Mitat 

- Elementtien kappalemäärät 

- Aukkojen mitat ja paikat 

- Konsolit 

- Paloluokat 

 

3.4.1 Seinä- ja sokkelielementit 

Seinäelementeistä ja sokkelielementeistä on tarkistettava seuraavat asiat: 

- Liitoksien kestävyys ja oikea sijoituspaikka (Mahdollisia liitoksia on seinäele-

mentin ja anturan välillä, seinäelementin ja pilarin välillä tai seinäelementistä toi-

seen seinäelementtiin.)  

- Elementtien pintakäsittely 

- Aukkojen mitat 

- Mahdolliset raudoitukset ja ansaat 

- Seinäelementin u-arvo 

- Asennusvara pysty- ja vaakasuunnassa 

 

3.4.2 Pilarielementit 

Pilarielementtien kaaviokuvista on tarkistettava seuraavat asiat: 

- Tartuntalappujen koot, kestävyydet sekä  oikeat sijoitukset 

- Pilarikonsolin korkeus ja mitoitus 
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- Liitoksien kestävyys (Tarkistettava aiheutuuko liitoksista ongelmia esimerkiksi 

seinille tai jäykistäville rakenteille.) 

- Pääraudoitus ja hakaraudat 

- Mitat 

- Anturan peruspulttien ja pilarikenkien yhteensopivuus 

- Neopreenikaistat 

- Pilarin alapinnan koron näkyvyys kuvassa 

 

3.4.3 Palkkielementit 

Palkkien kaaviokuvista tulee tarkistaa seuraavat seikat: 

- Mitat 

- Liitoksien kestävyys 

- Mahdolliset reiät 

- Asennusvara 

- Pääraudoitus, hakaraudoitus ja mahdollinen ripustusraudoitus 

 

3.4.4 Laattaelementit 

Laattojen kaaviokuvien piirtämisen jälkeen tulee tarkistaa seuraavat asiat: 

- Mahdolliset kolot ja läpiviennit 

- Tukipinnat 

- Mitat 
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- Muuratut seinät 

- Reunojen kolot valukaistojen takia 

 

 

3.5 Valmistuspiirustusten ryhmittely 

Seuraavassa on esitetty BEC-järjestelmän mukaiset valmistuspiirustusten sisällön 

ryhmittelyt seinäelementeille, palkeille, pilareille sekä laatoille. Näitä ryhmittely-

tapoja voidaan käyttää yhdessä soveltaen RIL 229-1-2013 -ohjeen mukaista ryh-

mittelytapaa. Tietojen sijainnit on esitetty alla olevissa kuvioissa A1 -kokoisilla 

arkeilla. Jos käytetään pienempää paperikokoa, noudatetaan kuvioiden mukaista 

tietojen järjestystä, mutta sallitaan tiiviimpi asettelu. Vapaammin kuvaan voidaan 

sijoittaa raudoitustaulukot, materiaali- ja tarviketaulukot. /6/ 

Seinäelementit 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 34) on esitetty, kuinka seinäelementin valmistuspii-

rustuksen sisältö tulee ryhmittää. Numerot kertovat, mitä osiot sisältävät: 

 

1. Seinäelementin sivupiirros sekä vaakaleikkaus 

2. Pystyleikkaus 

3. Yleistekstit 

4. Detaljit 

5. Raudoituspiirrokset ulko- ja sisäkuoresta 

6. Taulukot 

7. Kansilehti 
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Kuvio 34. Seinäelementtikuvien ryhmittely. 

 

 

Palkkielementit 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 35) on esitetty, kuinka palkkielementin sisältö tulee 

ryhmittää. Numerot kertovat, mitä osiot sisältävät: 

1. Palkin sivupiirros sekä vaakaleikkaus 

2. Detaljit 

3. Yleistekstit 

4. Pystyleikkaukset 

5. Taulukot 

6. Kansilehti 
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Kuvio 35. Palkkielementtikuvien ryhmittely. 

 

Pilarielementit 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 36) on esitetty, kuinka pilarielementin valmistusku-

van sisältö tulee ryhmittää. Numerot kertovat, mitä osiot sisältävät: 

1. Pilarin sivupiirrokset 

2. Pilarikonsolit 

3. Yleistekstit 

4. Raudoituspiirros 

5. Poikkileikkaukset 

6. Taulukot 

7. Kansilehti 
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Kuvio 36. Pilarielementtikuvan sisällön ryhmittely. 

Laattapiirustus HTT, TT 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 37) on esitetty laattapiirustusten ryhmittely. Numerot 

kertovat, mitä osiot sisältävät: 

1. Taso- ja sivupiirrokset 

2. Detaljit 

3. Yleistekstit 

4. Poikkileikkaukset 

5. Taulukot 

6. Kansilehti 
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Kuvio 37. Laattaelementtikuvan sisällön ryhmittely. 

 

3.6 Piirustusten sisältö 

Betonielementtisuunnitelmiin tulee sisällyttää kaikki valmistamiseen tarvittavat 

tiedot elementistä. Seuraavassa kuviossa (kuvio 38) on esitelty, mihin kohtaan pii-

rustuslehteä tiedot tulisi ryhmittää: 

1. Nimiö, joka sijoitetaan piirroksen oikeaan alakulmaan 8,5 millimetrin etäisyy-

delle paperin reunoista.  

2. Paikannuskaavio, joka sijoitetaan nimiön yläpuolelle. 

3. Muutosmerkinnät 

4. Yleistekstit 

5. Raudoitusten taivutustaulukko 

6. Verkkoraudoitetaulukko 

7. Materiaalitaulukko 
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Kuvio 38. Piirustuslehden tietojen sijoittelu. 

 

3.6.1 Materiaalitaulukko 

Piirustuksissa esitetään BY 38-1:n mukainen materiaalitaulukko, ellei suunnittelu-

sopimuksessa toisin mainita. Materiaalitietoja ei esitetä piirustuksen työselos-

tusosassa, vaan kaikki vakio- ja erikoismateriaalit luetteloidaan materiaalitauluk-

koon, josta esimerkki seuraavassa (taulukko 6). /7/ 

Taulukko 6. Esimerkki materiaalitaulukosta. 

 

 

3.6.2 Terästaulukko 

Piirustuksissa esitetään BY 38-1:n mukainen terästaulukko, ellei suunnittelusopi-

muksessa toisin mainita. Terästaulukosta tulee näkyä käytetyt teräskoot, taivutus-
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tyypit, taivutusmitat, terästen kappalemäärät, pituudet, taivutussäteet sekä terästen 

paino kilogrammoissa. Terästaulukoiden laadinnassa on kiinnitettävä huomiota 

raudoitteiden valmistusmuottiin mahtumiseen erityisesti mittatoleranssien ja teräs-

ten taivutussäteiden kannalta. /1, 156; 7/. Seuraavassa esimerkki raudoitustaulu-

kosta (taulukko 7). 

Taulukko 7. Esimerkki raudoitustaulukosta. 

 

 

3.6.3 Paikannuskaavio 

Isojen ja monimuotoisten rakennuskohteiden tapauksissa on mahdotonta ilmaista 

tasokuvissa tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa yhdellä paperilla. Tällaisessa tapauk-

sessa on järkevää jakaa alue osiin useammalle paperille, jonka jälkeen mittakaava 

voidaan muuttaa ja saadaan näin tarkempia sekä enemmän detaljia sisältäviä tieto-

ja yhdelle paperille. Paikannuskaavio auttaa selventämään, mikä alue rakennus-

kohteesta on tarkastelussa. Paikannuskaaviossa rasteroidaan, eli viivoitetaan ky-

seinen alue, mitä piirustuksessa tarkastellaan. Runkoleikkauksissa käytetään myös 

paikannuskaaviota, koska se selventää leikkauskohtaa. Julkisivukaavioissa on 

myös hyvä käyttää paikannuskaaviota, sillä se parantaa moduulilinjan sijainnin 

hahmottamista kaaviossa. /2/ 

Seuraavissa kuvioissa on esimerkit julkisivukaavion paikannuskaaviosta (kuvio 

39), runkoleikkauksen paikannuskaaviosta (kuvio 40) ja tasokuvan paikannuskaa-

viosta, joka sijoitetaan piirustukseen nimiön yläpuolelle (kuvio 41). /2/ 
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Kuvio 39. Paikannuskaavio julkisivukaaviossa. 

 

 

Kuvio 40. Paikannuskaavio runkoleikkauksessa. 

 

 

Kuvio 41. Paikannuskaavio tarkastellusta alueesta. 
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3.6.4 Betonielementtipiirustusten yleistekstit  

Betonielementtipiirustuksiin sisältyy tekstiosa, johon kootaan kaikki valmistusta 

varten tarvittavat tiedot. Tekstit sijoitetaan piirustuslehden oikeaan reunaan nimi-

ön levyisenä palstana. /1; 2/. Seuraavassa kuviossa (kuvio 42) on esitetty, mitä 

elementtisuunnitelman yleistekstit sisältävät.  

 

Kuvio 42. Elementtipiirustuksen yleistekstit. 

 

Betonielementtien valmistuspiirustuksiin on lisättävä myös ohje sallituista nosto-

tavoista, nostokulmista sekä mahdollisista muista rajoituksista nostoissa. Seuraa-

vassa kuviossa (kuvio 43) on esimerkki siitä, kuinka ohje voidaan ilmoittaa piirus-

tuksessa. /1; 2/ 
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Kuvio 43. Elementin nosto-ohje. 

 

3.6.5 Betonielementtien tunnukset 

Betonielementtipiirustus tunnuksineen tulee laatia aina jokaisesta elementistä erik-

seen. Tunnus koostuu tyypin mukaisesta kirjainyhdistelmästä sekä yksilöivästä nume-

rosta, kuten esimerkiksi VS-123. Elementtien nimeämisessä ei ole yhtä oikeaa tapaa, 

vaan nimeäminen tehdään rakennuskohteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Seuraavas-

sa taulukossa (taulukko 8) on lueteltu elementtityyppien kirjaintunnukset. Jokaisen 

elementin yksilöimiseksi käytetään lisäksi erillistä juoksevaa ID-numerointia. /8/ 

Taulukko 8. Elementtien tunnukset. 

ELEMENTTITYYPPI ELEMENTTI TUNNUS 

   

Perustuselementti Anturaelementti A 

 Pilariholkkielementti PH 

 Sokkelielementti (nauhatyyppi) AN 

 Sokkelielementti (kantava) AS 

 Sokkelipalkki AK 

 Sokkeliruutuelementti (ruututyyppi) AR 

 Sokkelielementti (maanpaine, yksi kuori) AV 

 Tukimuurielementti TKE 
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Pilarielementti Pilari P 

   

Seinäelementit Väliseinä V 

 Ruutuelementti (kantava) S 

 Ruutuelementti (ei kantava) R 

 Sisäkuorielementti (kantava) SK 

 Sisäkuorielementti (ei kantava) RK 

 Sisäkuorielementti (kantava, eriste + rappaus) SKR 

 Sisäkuorielementti (ei kantava, eriste + rappaus) RKR 

 Nauhaelementti (kantava) NK 

 Nauhaelementti (ei kantava) N 

 Kuorielementti, sisäkuori SK 

 Kuorielementti, ulkokuori KE 

   

Palkkielementit Teräsbetonipalkki K 

 Jännebetonipalkki (I-profiili) I 

 Jännebetonipalkki (HI-profiili) HI 

 Jännebetonipalkki (muut profiilit) JK 

   

Laattaelementit Kantava laattaelementti L 

 Eristetty laatta EL 

 Jännitetty laattaelementti JL 

 Ontelolaatta O 

 Lämpöeristetty ontelolaatta EO 

 Kuorilaatta KL 

 TT-laatta TT 

 HTT-laatta HTT 

   

Parveke-elementti Parveke-elementti C 

 Parvekelaattaelementti CL 

 Jännitetty parvekelaattaelementti JCL 

 Parvekepieli-elementti M 

 Parvekekaide-elementti Z 

 Parvekkeen kattoelementti CX 

 Jännitetty parvekkeen kattoelementti JCX 
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3.6.6 Betonielementit omilla tunnuksilla 

Betonielementtisuunnitelmat voidaan toteuttaa kaikki omina piirustuksinaan. 

Elementtipiirustuksia syntyy tosin tällöin paljon jo pienissäkin rakennuskohteissa, 

mikä saattaa aiheuttaa ristiriitaisuuksia rakennustyömaalla. Elementtitehtaan kan-

nalta jokaisen betonielementin yksilöity numerointi aiheuttaa lisätyötä, sillä tun-

nuksista ei näe suoraan, mitkä betonielementit ovat identtisiä ja olisi mahdollista 

tehdä samaa muottia käyttäen. Betonielementtien suunnittelijalle tämä nimeämis-

tapa aiheuttaa myös lisätyötä. Toisaalta silloin, kun jokainen betonielementti on 

omana suunnitelmanaan, tiedetään aina tarkkaan, mistä elementistä on milloinkin 

kyse. Tällöin myös sähkövarausten suunnitteleminen helpottuu, koska sähkövara-

usten erilaisuus ei aiheuta revisiointia, eli muutoksien tekoa. /1; 8/ 

3.6.7 Betonielementit samoilla tunnuksilla 

Projekteissa, joissa käytetään useita identtisiä betonielementtejä, elementtien mer-

kitseminen samoilla tunnuksilla on hyvä vaihtoehto. Tämä ratkaisu nopeuttaa 

huomattavasti suunnittelua sekä helpottaa betonielementtien tuotantoprosessia. 

Elementtipiirustukseen merkitään tässä tapauksessa betonielementin tunnus, kap-

palemäärä sekä mahdolliset yksilölliset tunnukset. Tällaisessa numerointityylissä 

   

Porraselementit Porraselementti T 

 Kierreporras vasemmalle VT 

 Kierreporras oikealle VO 

 Suojaporras, alasyöksy AT 

 Suojaporras, yläsyöksy YT 

   

Erikoiselementit Hissikuiluelementti HK 

 Hissikuilun pohjaelementti HKA 

 Hissikuilun yläpään elementti HKY 

 Hormielementti H 

 Muu erikoiselementti X 
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betonielementtien lopulliset tunnukset pystytään päättämään vasta sähkö ja LVI-

suunnittelun jälkeen, jolloin voidaan olla varmoja siitä, että mahdolliset varauk-

setkin ovat identtisiä. /8/ 

Betonielementtien numerointia on esitetty seuraavissa kuvioissa (kuvio 44 ja ku-

vio 45). Kuviossa 44 ensimmäiset kolme numeroa kertovat betonielementin tun-

nuksen ja viimeinen numero on betonielementin yksilöivä tunnus. Kuviossa 45 on 

esimerkki tilanteesta, jossa elementit ovat täysin samanlaisia. Tällöin myös tunnus 

pysyy samana ja nimiöön lisätään vain valmistettavien elementtien kappalemäärä. 

/1; 8/ 

  

Kuvio 44. Elementtien numerointi samoilla tunnuksilla. 
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Kuvio 45. Elementtien numerointi kappalemäärän mukaan. 

 

3.6.8 Päällekkäisten betonielementtien tunnukset 

Useampikerroksisissa rakennuskohteissa tulee betonielementtien numeroinnissa 

pyrkiä siihen, että päällekkäisillä elementeillä on samat tunnukset. Ensimmäinen 

numero kertoo, mihin kerrokseen kyseinen betonielementti kuuluu ja loput nume-

rot ovat juoksevia numeroita, jotka yksilöivät elementit. Tämä merkintätapa hel-

pottaa esimerkiksi betonielementtien paikantamista eri kerrosten välillä. Seuraa-

vassa kuviossa (kuvio 46) havainnollistetaan, miten elementit voidaan nimetä. /1; 

8/ 

 

Kuvio 46. Päällekkäisten elementtien tunnukset.  
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4 POHDINTA 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia WasaPlan Oy:n rakennesuunnitteli-

joiden käyttöön piirustusohjeistus, jota noudattamalla rakennepiirustukset olisi 

mahdollista laatia yhtenäisellä ja yksiselitteisellä tavalla. Tarkoituksena oli myös 

koota yksien kansien väliin esimerkinomaisesti kaikki suunnitelmien toteuttami-

sen kannalta tarvittavat tiedot. Työn tuloksena saatiin ohjeistus piirustusmerkintö-

jen sekä elementtisuunnittelun pohjaksi. 

 WasaPlan Oy laajensi toimintaansa arkkitehtisuunnittelun alueelta myös rakenne-

suunnitteluun noin vuosi sitten ja suunnittelutavat eivät ole vielä ehtineet täysin 

vakiintua. Tämän vuoksi ohjeistuksen laatimiselle oli kysyntää ja sitä on myös 

helpompi lähteä noudattamaan suunnittelutyössä, kun poisoppimisprosessi ei vielä 

muodostu kovin hankalaksi. Työ soveltuu hyvin myös ohjeistukseksi yrityksen 

palvelukseen astuville uusille suunnittelijoille. Ohjeistuksen perustana on käytetty 

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton, eli RIL ry:n julkaisemaa kirjallisuutta, Ra-

kennustieto Oy:n ohjekortteja, asiayhteyteen sopivia Internet-lähteitä sekä Wasa-

Plan Oy:n rakennesuunnittelijoiden tietotaitoja.  

Rakennesuunnittelun piirustusohje on laaja nimike, joka kattaa alleen käsittämät-

tömän paljon tietoa. Aiheen laajuuden vuoksi ohjeistuksessa on keskitytty yleisiin 

piirustusmerkintöihin ja betonielementtipiirustusten laadintaan. Opinnäytetyön 

tarkoituksena on myös toimia runkona jatkotöille, jotka voivat tarkentaa kyseistä 

aihetta ja ohjeistaa esimerkiksi jotain pienempää kokonaisuutta tai käsitellä jotain 

muuta rakennesuunnittelun osa-aluetta.  
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