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- Teollisuuden rooli suunnitteluprosessissa 

- Suunnittelunohjaus

- Laatastosuunnittelu, case: Parman tekniikkalaatta 

- Palkki ja laatasto/ flexible- ilmiö

- Eurokoodien ja CE- merkinnän aiheuttamat muutokset 

- Laattojen käsittelyn työturvallisuus



Ontelolaataston suunnittelun prosessi 

ARK:
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Luonnossuunnittelu Toteutussuunnitteluvaihe

RAK:
Laattajako 
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hyväksyttäminen 
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RAK: 
Reikäkierto, pää-

rakennesuunnittelija 
koordinoi

VALMISTAJA:
Kommentoi 
tarvittaessa

RAK: 
Varaukset 

suunnitelmiin / malliin
suunnitteluohjeen
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DA
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VALMISTAJA:
Laattojen 

täydennyssuunnittelu
(punostus ym.)

RAK/ ELE:
Laatastosuunnittelu:
geometrian mallin-
nus, ”lappukuvat”, 
saumaraudoitukset



VALMISTAJAN 
LAATTASUUNNITTELU

=     “PUNOSSUUNNITTELU”

+ “TÄYDENNYSSUUNNITTELU”

”Esijännitettyjen betonivalmisosien raudoitusten suunnittelu ja 

työpiirustusten laadinta kuuluvat valmisosien valmistajalle. 

Suunnittelun lähtötietoina ovat valmisosasuunnittelijan laatimat 

elementtikaaviot (mitat ja kuormat) ja elementtien 

mittapiirustukset sekä asennusurakoitsijan asennustyön 

toteutuksesta antamat tiedot.”



RAK -SUUNNITTELU

Kohdekohtaisissa rakennesuunnitelmissa määritetään laattojen

mitat, kuormitukset, varaukset, tuenta ja asennuksen

jälkeen saumoihin ja rengasvaluun sijoitettavat, rakennuksen

jäykistyksen vaatimat raudoitteet sekä mahdollisten

onnettomuustilanteiden vaatimat raudoitukset.

Kohteen ontelolaatastojen rakennesuunnittelun tekee vastaava

rakennesuunnittelija ja laattojen punos- ja muun

täydennyssuunnittelun valmistaja.



VALMISTAJAN 
LAATTASUUNNITTELU

• Punossuunnittelu =  laattojen rakenteellinen mitoitus:

(murto- ja käyttörajatila, onnettomuusrajatila, palotila) 

• Täydennetyt valmistussuunnitelmat

Valmistettavuus,käsiteltävyys ja laatan asennettavuus

-> Punostiedot, esijännitys, betonilujuudet, 

nostotapa, vanneraudat tms., umpeenvalut=NOK

syvät tulpat, flexible-tarkastus

• Täydennetyt elementtikaaviot:

Tunnusten täydennys/ uudelleen tunnustelu tarvittaessa

Asennustukien sijainnit, jos puuttuu (OL) ja tukien mitoitukseen 

tarvittavat kuormitustiedot (KL).

• Asennussuunnitelman tarkastus ja hyväksyntä tarvittaessa 

Turvalaitteiden vaatimat tartunnat?



Laattasuunnittelun lähtötiedot

Palolaatta tulee ilmetä elementtien tunnuksesta!

Kuormissa myös ulokeparvekkeet 

ja ylempien laatastojen tukilinjat !



Teollisuuden rooli

• VALMISTAJAKOHTAISET:   

TUOTEREKISTERIT, TUOTEHYVÄKSYNNÄT (CE)

KAPASITEETTIKÄYRÄSTÖT

SUUNNITTELUOHJEET, TEKNINEN TUKI

• ALAN YHTEISET OHJEET / VALMISTAJAKOHTAISET

KÄSITTELY- JA KULJETUSOHJEET 

VARASTOINTIOHJEET 

NOSTO-OHJEET 

ASENNUSOHJEET



PARMA Oy:n tuotetoimitus toimintaohje   
 
1. JÄNNEBETONI -TUOTTEET;  
       RAUDOITUS- / PUNOSSUUNNITTELUN  LÄHTÖTIEDOT  

Parma Oy:n suunnitteluohjeen mukaiset suunnittelun lähtötiedot  toimitetaan Parma Oy:n 
Projektikeskukseen  www.projektikeskus.fi  

Eurokoodin mukaisin kuormitustiedoin 
mitoitetut tasopiirustukset AutoCAD DWG-tiedosto 

Elementtien valmiit mittapiirustukset pdf – tiedosto 

Elementtiluettelot 
excel- tiedostoina 

(saatavana osoitteesta www.parma.fi ) 

*Mallinnuskohteissa, TS- malli db1- tiedosto projektikeskukseen 

* Sovitaan erikseen viimeistään tuotesuunnittelun aloituskokouksessa 
 
2. TILAAJAN SUUNNITELMIEN AIKATAULU  
      Jännebetonituotteet: lähtötiedot, teräsbetonituotteet: tuotantosuunnitelmat        

 
Asennuslohkokohtaisesti 

suunnitteluohjeiden mukaiset suunnitelmat 
ja elementtityöselitys: 

toimitus: 
www.projektikeskus.fi 

 

 
-5 vko toimituksesta: ONTELOLAATAT (ks.kohta 1) 
-6vko toimituksesta: RUNGOT JA SEINÄT  
-8vko toimituksesta: JÄNNITETYT PARVEKEET  
Laaditaan kohdekohtaisesti erillinen kalenteriin 
sidottu suunnitteluaikataulu 



Suunnittelun ohjaus 

Puuttuminen mahdollisimman varhain…





Suunnittelun ohjaus

• SUUNNITELMIEN TARKASTUSKÄYTÄNTÖ

• PROJEKTIKOHTAISET SUUNNITTELUVASTAAVAT

• VALMISTAJAN LAATASTOSUUNNITTELU

• SUUNNITTELUOHJEET  (EC, CE) JA -KOULUTUS

• SUUNNITTELUKEHITYS (BIM)

• TIEDONSIIRTO (PROJEKTIKESKUS, BIM) 

• ALAN YHTEINEN KEHITYS, VAKIOINTI JA KOULUTUS

mm. BEC 2012,

Uusi laatastosuunnitteluohje 21.05.2012!
Adobe Acrobat 

Document



LAATASTOSUUNNITTELU
VALMISTAJALLA

UUSI PROSESSI !

(KOMMENTOINTI/ TEKNINEN TUKI KAIKISSA KOHTEISSA) 



Case Parman tekniikkalaatta 

= VÄLIPOHJARATKAISU  P27R + T27

•toimitus sisältää aina 

laatastosuunnittelun

-mm. laatastojako Parmalta



Tekniikkalaatta

Tekniikkalaatta on 
asuntojen märkätila-alueella 
käytettävä välipohjalaatta. 

Tekniikkalaattaan on 
tehtaalla asennettu 
tarvittavat lvs-tarvikkeet ja 
valettu suunnitelmien 
mukaiset kaadot

Tekniikkalaatta korvaa 
ontelolaataston
kylpyhuonelaatat



Tekniikkalaatan varustelu



Tekniikkalaatan perusperiaate
märkätilojen kohdalla, kantavalta seinältä kantavalle 
kuten muu ontelolaatasto
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Parma Oy, Laatastosuunnittelu
– vakio sisältö

- ennakkokommentointi laattajakoon ja isojen reikien 
sijoitukseen

- laattakaaviot punostettuna
(sis. Laattasuunnittelun tehtävät) 

- mittapiirustukset
- tekniikkalaattojen osalta tarvittavat LVIS-tarvikkeet
elementteihin merkittynä
- varausten siirto elementtikuviin reikäkuvien perusteella
- kopiot laattakaavioista RAK, Työmaa.



Lähtötiedot laatastosuunnittelu
 
 
 

Parman laatastosuunnittelu (OL,KL,Tekniikkalaatat),           vakiosisältö:  
C:\Documents  and 

Settings\cns juram\Omat tiedostot\Data\2011 2012\HANKE 15\KS 4 SUUNNITTELU\2012 Suunnitelmat\Suunnittelun ohjaus \toimintaohjeet\toimenpideaikataulut\lates t version\laatastosuunnittelu sisältö.doc 

Tilaaja toimittaa: 
Rakennetyypit (pdf) 
Rakenneleikkaukset (pdf/dwg) 
Rakennedetaljit (pdf)  
Rakennetasot kerroksista (dwg) 
               - Eurokoodin mukaisin kuormitustiedoin   
                   - Sidontapisteet esitettynä kaaviossa  
                   - Sisältäen päätypalkit ja POK-kannakkeet, 
                                                  saumaraudoitusket tms 
Elmenttityöselostus 
Reikäpiirustukset 
LVIS-suunnitelmat  (dwg) (Tekniikkalaatat) 
ARK-suunnitelmat  (dwg) (Tekniikkalaatat)  
 
 

 
Parma Oy:n käytössä viimeistään 

 
ontelolaatastot: -8 vko 

 tekniikkalaatat: -12 vko 
 toimituksesta. 

 
Tilaaja  toimittaa: 

www.projektikeskus.fi  
AutoCAD DWG-tiedosto (2008) 

 
 

 



PALKKI JA LAATASTO/ FLEXIBLE- ILMIÖ

• Betoninormikortti 18,
• Flexibl –mitoitusohjelma  
• Leikkauskapasiteetti pienenee, kun
laatta tuetaan taipuisalle tuelle
= kaikki palkit

• RAK –suunnittelija suunnittelee kokonaisuuden ja 
mitoittaa palkin (jos ei palkin toimittaja),  huom! palkkia 
ei tule minimoida laataston kustannuksella 
���� ylipunostus, kaarevuus, mahdolliset reikävaraukset…

• Valmistajan punossuunnittelija mitoittaa laatan 
palkin lähtötietojen perusteella. Tarvittaessa 
ennakkotarkastelu. 



LÄHTÖTIEDOT/ FLEXIBLE- ILMIÖ

tiedot merkitään tasopiirustukseen:

• palkkityyppi (betonipalkki, HQ-palkki tai muu palkki) 
poikkileikkaustietoineen;

• teräspalkeista myös levypaksuudet
• palkin jänneväli
• palkin kuormitus

• pintabetonin paksuus ja raudoitus (pintabetonissa suositellaan
käytettäväksi raudoitusta palkkikaistalla)

• palkin tuentaperiaate asennusaikana



Eurokoodien ja CE- merkinnän 
aiheuttamat muutokset 

• Ontelolaatat CE-merkittyjä (Parmassa alkaen 31.03.2010)
Tyyppihyväksynnät ovat päättyneet 31.12.2009.

• Vaatimusten mukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä
rakennustuotedirektiivin mukaisesti:

• Tuote on suunniteltu ja valmistettu hyväksytyn 
eurooppalaisen EN tuotestandardin mukaisesti.
- EN 1168:2005 + A2:2009 liite ZA ->A3:2012
- kansallinen soveltamisstandardi
(NAS) SFS 7016  



CE-merkintä ontelolaatat

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
www.parma.fi

Tehdaskohtaiset CE-merkinnän
varmentamispäätökset

www.sertifiointi.fi

Tehtaiden laadunvalvonta on Inspecta
Sertifiointi Oy:n jatkuvan tarkastuksen 
piirissä:  FI + CE.      





CE-merkintä / suunnittelu

Ontelolaattojen tuotestandardissa on tarkat 

suunnittelusäännöt mm.

• Ontelolaatan pään halkaisulle

• Leikkaus- ja vääntökestävyydelle, sekä näiden 

yhdistelmälle

• Saumojen leikkauskestävyydelle

• Lävistyskestävyydelle

• Pistekuormakestävyydelle

• Liitteessä G olevan palomitoitusohjeen sijasta 

Suomessa käytetään standardin SFS7016 

kansallisesti hyväksyttyä menetelmää.



CE-merkintä / suunnittelu

Mitoitussäännöt pohjautuvat eurokoodiin. 
Suomalaiset CE-merkityt
ontelolaatat täyttävät standardin EN 
1168:2005 + A2:2009 liitteen ZA ja kansallisen 
soveltamisstandardin (NAS) SFS 7016 
vaatimukset.
-> ontelolaatat mitoitetaan eurokoodin 
mukaisesti
-> lähtötiedot tulee antaa eurokoodin 
mukaisesti
KH-laatat ja ontelosokkelielementit toistaiseksi 
FI-merkittyjä, mitoitus kuitenkin Eurokoodin 
mukaan.



Valintakäyrät,
elementtisuunnittelu.fi

Seuraamusluokka: CC2 ( KFI=1.0 ).



Kuvatiedot

• Kuormaluokka (A, B, C…),
• seuraamusluokka (CC3…CC1)
• suunnittelukäyttöikä
• rasitusluokka 
• paloluokka.



Laattojen käsittelyn työturvallisuus 

- Uudet rei’itysohjeet
-> Noudatettava ehdottomasti mittakuvissa.

- Normaalisti saksinosto; punossuunnittelija suunnittelee 
tarvittaessa laattaa tarvittavat nostoelimet tai 
vanneraudat ja umpeenvalut varmistaakseen turvallisen 
noston.

- Kaltevuus > 1:5 -> kaikkiin laattoihin nostoelimet

- Kavennetut laatat -> Parmassa kaikkiin laattoihin 
nostoelimet



Laattojen käsittelyn työturvallisuus 





Turvavaljaiden kiinnityspisteet

Valjasankkurit tulee esittää mittakuvissa.
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Kiitos!


