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RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA EUROKOODISUUNNITTELU  
 

 

Yleistä Eurokoodeja käytettäessä 
 

Eurokoodeilla on voinut suunnitella jo usean vuoden ajan sitä mukaa, kun eurokoodien kansalliset 

liitteet on annettu ympäristöministeriön asetuksina. Kaikki talonrakentamista koskevat kansalliset 

liitteet ovat yhtä osaa, siilojen ja säiliöiden kuormat, lukuun ottamatta käytössä.    

  

Kantavien rakenteiden suunnittelu voi perustua joko eurokoodien ja niiden kansallisten liitteiden tai 

Suomen rakentamismääräyskokoelman määräysten ja ohjeiden mukaiseen suunnitteluun. Yhtenä 

kokonaisuutena toimivat rakenneosat on suunniteltava käyttäen vain jompaakumpaa suunnittelujär-

jestelmää, ts. niitä ei saa käyttää ristiin. Rinnakkaiskäyttökauden ennakoidaan päättyvän 

30.06.2013, jolloin eurokoodien kanssa päällekkäiset suunnittelusäännöt poistetaan rakentamismää-

räyskokoelmasta.  

 

On huomattava, että suunniteltaessa Eurokoodeilla muut rakentamismääräyskokoelman määräykset 

ja ohjeet kuten A2 "Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat" mukaan lukien niihin sisältyvät 

ohjeet suunnittelutehtävien vaativuudesta ja suunnittelijan pätevyydestä ovat voimassa. Seuraamus-

luokan CC3 rakenteiden suunnittelu tapahtuu suunnittelutehtävän vaativuusluokan AA mukaisesti. 

Seuraamusluokan CC2 rakenteiden suunnittelu tapahtuu vähintään suunnittelutehtävän vaativuus-

luokan A mukaisesti. Tavanomaisten yksinkertaisia rakenteita sisältävien enintään kaksi kerroksis-

ten pientalojen suunnittelu voidaan kuitenkin tehdä suunnittelutehtävän vaativuusluokan B mukai-

sesti.  
 

Rakennustuotteiden tuotehyväksynnän osalta noudatetaan voimassaolevan rakentamismääräysko-

koelman B-sarjan määräyksiä ja ohjeita siltä osin, kun voidaan varmistaa niiden yhteensopivuus 

eurokoodien kanssa.  

 

 

 

Rakentamismääräyskokoelman ohjeiden käyttö eurokoodisuunnittelussa ja lisä-

ohjeita toteutusstandardien soveltamisesta 

 

Yleistä 
 

Suunnitteluperusteiden ja kuormien määrityksen osalta eurokoodisuunnittelussa noudatetaan euro-

koodeissa esitettyjä ohjeita. 

 

Betoni-teräsliittorakenteiden osalta noudatetaan soveltuvilta osin alla esitettyjä ohjeita koskien be-

toni- ja teräsrakenteita.  

 

Muurattujen rakenteiden osalta noudatetaan eurokoodeissa esitettyjä ohjeita sekä tuotehyväksynnän 

osalta rakentamismääräyskokoelman osien B5, B8 ja B9 ohjeita. Valettujen betoniharkkorakentei-

den osalta noudatetaan rakentamismääräyskokoelman osaa B9 kokonaisuudessaan. 

 

 

 



 

 

Betonirakenteiden suunnittelu  
 

Eurokoodisuunnittelussa standardin SFS-EN 13670 mukainen betonirakenteiden toteutusluokka 

esitetään suunnitelmissa. Seuraamusluokan CC2 rakenteet kuuluvat vähintään toteutusluokkaan 2 ja 

seuraamusluokan CC3 rakenteet kuuluvat toteutusluokkaan 3. Toteutusluokan 1 betonirakenteiden 

kantavuutta suunniteltaessa saadaan käyttää korkeintaan betonin lujuusluokkaa C20/25.  

 

Ne rakenteet ja rakenneosat, joiden toteutus katsotaan erityisen vaativaksi tai joiden valmistaminen 

niiden rakenteellisen toiminnan varmistamiseksi edellyttää erityistä huolellisuutta, kuuluvat toteu-

tusluokkaan 3. Tällaisia ovat mm. jännitetyt tai korkealujuusbetonista valmistetut rakenteet. Jos 

rakenteiden suunnittelussa on käytetty toleranssiluokkaa 2 ja sen mahdollistamia pienennettyjä osa-

varmuuslukuja, rakenteen toteutus kuuluu toteutusluokkaan 3. 

 

Eurokoodi ei tunne rakenneluokkakäsitettä. Standardin SFS-EN 1992-1-1 kohdassa 2.4.2.4 annetut 

materiaalien osavarmuusluvut, jotka vastaavat standardin EN 13670-1 toteutusluokkaa 2 ja tole-

ranssiluokkaa 1, vastaavat Suomessa RakMK B4 rakenneluokkaa 2. Toteutusluokka 3 ja toleranssi-

luokka 2 vastaa rakenneluokkaa 1.  

 

Standardi SFS 5975 antaa suosituksia betonirakenteiden toteuttamista koskevan standardin SFS-EN 

13670 soveltamisesta Suomessa. 

 

Seuraavat ohjeiden B4 kohdat eivät ole voimassa Eurokoodi-suunnittelussa ja SFS-EN 13670 

mukaisessa toteutuksessa:    

     

- Luku 1 kohdassa 1.1 korkealujuusbetonin käyttöä koskevat ohjeet lukuun ottamatta tuotehyväk-

syntäasioita sekä kohdassa 1.3.1 olevat viittaukset lukuun 2 sekä rakenneluokkia koskevat tekstit. 

- Luku 2 Rakenteiden suunnittelu rajatilamitoitusta käyttäen 

- Luvut 4 ja 5 lukuun ottamatta kohtaa 4.1.2.4 tai kohtia, joissa käsitellään tuotehyväksyntää tai 

henkilöpätevyyksiä 

- Luku 8 Palotekninen mitoitus 

- Liite 1 "Määritelmät" ja liite 2 "Merkinnät" niiltä osin kuin vastaavat määritelmät/merkinnät on 

annettu eurokoodeissa 

 

 

Puurakenteiden suunnittelu  
 

Muutamissa RakMk:n osan B10 kohdissa on esitetty Eurokoodi 5:ttä yksityiskohtaisempia ohjeita, 

joita sovelletaan näiltä osin myös Eurokoodeilla suunniteltaessa. Nämä Eurokoodi -suunnittelun 

lisäohjeiksi sovellettavat ohjeiden B10 kohdat ovat seuraavat: 

- kohdassa 2.1 määritelty pyöreän puutavaran lujuusluokka sovellettuna seuraavasti: Suoma-

laisen pyöreän puutavaran lujuusluokaksi voidaan olettaa C30 .   

- kohta 3.1 Rakennesuunnitelmien sisältö.  

- kohdassa 5.1.1 maininta: Naulalevyrakenteen tukipainekapasiteettia voidaan korottaa paar-

teen naulalevyvahvistuksella. 

- taulukko 5.4 Puristussauvan nurjahduspituudet. 

- kohta 5.2.2 Liimaliitokset 

- luvusta 6 Lahontorjunta kohdat: 6.1 Sovellutusalue ja 6.2 Rakenteellinen suojaus 

 
 

 



 

 

Sahatuottoisen havupuusahatavaran lujuusluokkaa ei tarvitse selvittää, kun rakennushankkeeseen 

ryhtyvä hankkii tukit ja sahaa tai sahauttaa ne omaan käyttöönsä tulevaa pientaloa tai maatalousra-

kennusta varten. Tällaisen sahatavaran lujuusluokaksi voidaan olettaa enintään C18 edellyttäen, että 

puu vastaa laadultaan Suomessa kasvanutta puuta.  

 

Sahatuottoinen sahatavara tarkoittaa, että sahaus on tehty moitteettomista tukeista eikä puutavaraa 

ole lajiteltu sahauksen jälkeen muutoin kuin dimensioiden perusteella ja vikoja sisältäviä kappaleita, 

kuten vajaasärmää tai lahoa, poistamalla. Lujuuslajittelematonta sahatavaraa ei voida käyttää sormi-

jatketun sahatavaran, liimapuun tai naulalevyrakenteen raaka-aineena. 

 

Havupuutukeista valmistetun pyörö-, höylä- ja massiivipuuhirren lujuus- ja jäykkyysominaisuuksi-

en voidaan katsoa vastaavan sahatavaran lujuusluokkaa C24 edellyttäen, että puu vastaa laadultaan 

Suomessa kasvanutta puuta. Tällainen puutavara ei saa sisältää liimausta eikä sormijatkoksia. 

 

 

 

Teräs- ja alumiinirakenteiden suunnittelu  

 
Teräsrakenteiden suunnittelussa sovelletaan ainoastaan rakentamismääräyskokoelman osissa B6 ja 

B7  tuotehyväksynnästä  annettuja ohjeita. 

 

Teräs- ja alumiinirakennekokoonpanojen toteuttamisessa sovelletaan seuraavia standardeja: 

 

SFS-EN 1090-2:2008+A1:2011 "Teräs- ja alumiinirakenteiden toteuttaminen. Osa 2: Teräsraken-

teita koskevat vaatimukset" 

 

SFS-EN 1090-3:2008 "Teräs- ja alumiinirakenteiden toteuttaminen. Osa 3: Alumiinirakenteita kos-

kevat tekniset vaatimukset" 

 


