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Tämän työn tarkoituksena on tutkia seinäelementtien mallintamisen tehostamista 

algoritmiavusteisen suunnittelun avulla. Työssä tutkitaan, miten seinäelementtien 

detaljointeja voidaan algoritmien avulla mallintaa sekä miten tarkasti ja luotettavasti 

mallintamista voidaan algoritmien avulla tehdä. Algoritmiavusteista mallintamista 

tutkitaan sandwich-ulkoseinäelementtien avulla. Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään 

kirjallisuustutkimusta ja tapaustutkimusta. 

Kirjallisuustutkimuksessa käydään läpi elementtisuunnittelun taustaa tietomallintamisen 

näkökulmasta, seinäelementtien suunnitteluprosessia, sandwich-elementtien toimintaa ja 

niissä käytettäviä liitos- ja varusteluosia. Lisäksi kirjallisuustutkimuksessa käydään läpi 

seinäelementtien tietomallintamista, käytettävien liitos- ja varusteluosien 

tietomallintamista sekä algoritmiavusteisen suunnittelun teoriaa ja käytettäviä 

ohjelmistoja. 

Tapaustutkimuksessa luodaan algoritmeja sandwich-elementeissä käytettävien liitos- ja 

varusteluosien mallintamiseen algoritmiavusteisesti. Luotuja algoritmeja testataan jo 

toteutuneeseen asuinkerrostalokohteeseen. Tietomallinnusohjelmistona tutkimuksessa 

käytetään Tekla Structures -ohjelmistoa, algoritmiseen suunnitteluun Rhinoceros 3D -

ohjelmistoa ja sen Grasshopper -lisäosaa sekä Grasshopperin ja Tekla Structuresin 

linkittävää Grasshopper-Tekla Live Link -lisäosaa. 

Tutkimuksen tuloksena saatiin luotua toimivia mallinnusalgoritmeja työssä tutkittujen 

liitos- ja varusteluosien mallintamiseen sekä tutkittua algoritmiavusteisen mallintamisen 

toimivuutta seinäelementtien detaljoinnissa. Algoritmiavusteisella suunnittelulla saadaan 

tehostettua seinäelementtien mallintamista – algoritmien käyttö nopeuttaa elementtien 



 

detaljoimista manuaalisen työn ja mallintamiseen käytettävän ajan vähentymisellä. 

Algoritmiavusteinen mallintaminen on toimiva mallinnustapa ja algoritmien avulla 

pystytään mallintamaan yhtä tarkasti ja luotettavasti kuin perinteisellä 

tietomallintamisella. 

Asiasanat: elementtisuunnittelu, algoritmiavusteinen suunnittelu, algoritmi, 
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The aim of this study is to examine how to increase the effectiveness of modelling precast 

concrete wall elements with algorithm-aided design. The study examines how to model 

the details of precast concrete wall elements with algorithms and how precisely and 

reliably modelling can be done with algorithms. The algorithm-aided modelling is 

examined with precast concrete sandwich wall panels. Research methods of this study are 

a literary research and a case study. 

In the literary research the study goes through the theory of precast concrete design from 

the perspective of building information modelling, the design process of precast concrete 

wall elements and the functioning and details of precast concrete sandwich wall panels. 

Additionally, the literary research goes through the modelling of precast concrete wall 

elements and the details of them and the theory of algorithm-aided design and design 

software that are being used in the study. 

The aim of the case study is to create algorithms to model details of precast concrete 

sandwich wall panels. Created algorithms were studied using a case study. Design 

software used in the case study were Rhinoceros 3D and its add-on Grasshopper and 

Grasshopper-Tekla Live Link add-on. 

The results of the study were functioning algorithms for modelling and the knowledge of 

the using of algorithm-aided modelling in detailing of precast concrete wall elements. 

The effectiveness of the modelling of precast concrete wall elements can be increased 

with algorithm-aided design – the use of algorithms reduces the time and the work used 

in the detailing of precast concrete wall elements. Algorithm-aided modelling is a 



 

functioning way to model and the modelling can be made as accurately and reliable as in 

the traditional way of modelling.  

Keywords: precast concrete design, algorithm-aided design, algorithm, Grasshopper, 

Tekla Structures 



 

ALKUSANAT 

Tämä diplomityö on tehty A-Insinöörit Suunnittelu Oy:lle osana Oulun yliopiston 

rakennus- ja yhdyskuntatekniikan maisteriohjelman opintoja. 

Haluan kiittää Petteri Karjalaista A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä työn aiheesta ja 

ohjauksesta sekä Antti Niemeä Oulun yliopistosta työn ohjauksesta. 

Helsinki, 15.06.2022 

Juho Tyni 



 

SISÄLLYSLUETTELO  

1 JOHDANTO .............................................................................................................. 8 

1.1 Tutkimuksen tausta ............................................................................................. 8 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset ..................................................................... 9 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus ...................................................... 9 

2 ELEMENTTISUUNNITTELU ................................................................................ 10 

2.1 Elementtirakenteet............................................................................................. 10 

2.2 Tuoteosakauppamallit ....................................................................................... 11 

2.3 Rakennesuunnittelu ........................................................................................... 14 

2.4 Valmisosasuunnittelu ........................................................................................ 15 

3 SEINÄELEMENTTIEN SUUNNITTELUPROSESSI ............................................. 16 

3.1 Seinärakenteiden toimintaperiaate ..................................................................... 16 

3.2 Julkisivuelementit ............................................................................................. 17 

3.3 Varusteluosat .................................................................................................... 18 

3.3.1 Vaijerilenkit ............................................................................................. 18 

3.3.2 Vaarnatapit ............................................................................................... 19 

3.3.3 Ansaat ja pistokkaat ................................................................................. 20 

3.3.4 Nostolenkit ............................................................................................... 20 

3.3.5 Valuankkurit ............................................................................................ 21 

4 SEINÄELEMENTTIEN TIETOMALLINTAMINEN.............................................. 22 

4.1 Tekla Structures ................................................................................................ 22 

4.1.1 Komponentit ............................................................................................ 24 

4.1.2 Plugin....................................................................................................... 26 

4.2 Geometrian mallintaminen ................................................................................ 26 

4.3 Varusteluosien mallintaminen ........................................................................... 29 

4.3.1 Vaijerilenkkiliitoksen mallintaminen ........................................................ 30 

4.3.2 Vaakasaumaliitoksen mallintaminen......................................................... 32 

4.3.3 Ansaiden mallintaminen ........................................................................... 33 

4.3.4 Nostolenkkien mallintaminen ................................................................... 34 

4.3.5 Valuankkurien mallintaminen................................................................... 35 

4.4 Algoritmiavusteinen mallintaminen ................................................................... 36 

5 CASE: SEINÄELEMENTTIEN ALGORITMIAVUSTEINEN DETALJOINTI ...... 39 

5.1 Lähtötiedot ........................................................................................................ 39 

5.2 Varusteluosien algoritminen mallintaminen ....................................................... 41 



 

5.2.1 Vaijerilenkkiliitos ..................................................................................... 43 

5.2.2 Vaakasaumaliitos ..................................................................................... 47 

5.2.3 Ansaat ...................................................................................................... 50 

5.2.4 Nostolenkit ............................................................................................... 51 

5.2.5 Valuankkurit ............................................................................................ 52 

6 TULOSTEN TARKASTELU .................................................................................. 54 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET .............................................................. 58 

8 YHTEENVETO ....................................................................................................... 59 

LÄHDELUETTELO................................................................................................... 62 



8 

 

1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Algoritmiavusteisen suunnittelun soveltuvuutta rakennesuunnitteluun on tutkittu useissa 

opinnäytetöissä viime vuosien aikana. Algoritmiavusteisen suunnittelun hyödyt tulevat 

parhaiten esille geometrisesti monimutkaisten rakenteiden mallintamisessa, toistuvien 

rakenteiden mallintamisessa sekä erilaisten suunnitteluratkaisujen vertailussa.    

Elementtisuunnittelua toteutetaan tänä päivänä hyvin paljon 3D-tietomallintamalla ja 

tahtotilana on usein, että elementtien varustelut (raudoitteet, liitososat ja asennusosat) 

mallinnetaan tietomalliin, jonka suunnittelija tekee manuaalisesti, ja joka koetaan 

toisteisena, työläänä ja aikaa vievänä työnä.  

Tämän työn tarkoituksena on tutkia, miten betonisten seinäelementtien mallintamista 

voitaisiin tehostaa algoritmiavusteisen suunnittelun avulla; miten erilaisia detaljointeja 

kannattaa algoritmien avulla mallintaa sekä miten tarkasti ja luotettavasti mallintamista 

voidaan algoritmien avulla sääntöpohjaisesti tehdä. 

Tämä diplomityö on jatkoa Hirvikosken (2019) A-Insinöörit Suunnittelu Oy:lle tekemälle 

diplomityölle ”Korkeiden rakennusten hankekehitysvaiheen stabiliteettimallin luonti 

algoritmiavusteisesti”. Hirvikoski (2019) tutki työssään korkeiden rakennusten 

hankekehitysvaiheen stabiliteettimallin luontia algoritmiavusteisesti. Työssä 

jatkotutkimuskohteeksi nousi esiin analysoida liitosten mallintamista ja koko tietomallin 

luomista yksityiskohtaisemmin elementtisuunnittelun tueksi, koska stabiliteettimalli 

onnistuttiin luomaan kiitettävästi. Työn pohjana voidaan myös pitää Erkkilän (2017) 

diplomityötä ”Algoritmiavusteisen suunnittelun hyödyntäminen 

betonielementtirakenteiden suunnittelussa”, jossa tutkittiin elementtisuunnittelun 

kehittämistä algoritmiavusteisen suunnittelun avulla. 



9 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Työn päätavoitteena on tutkia, miten betonisten seinäelementtien detaljoimista voitaisiin 

tehostaa algoritmiavusteisen suunnittelun avulla. Työssä tutkitaan, miten 

seinäelementtien tyypillisimmät varusteluosat kannattaa algoritmien avulla mallintaa 

sekä miten tarkasti ja luotettavasti mallintamista voidaan algoritmien avulla 

sääntöpohjaisesti tehdä. Tavoitteena on tarkastella seinäelementtien ominaisuuksia ja 

osakomponentteja ja määritellä niiden algoritmiavusteisessa mallintamisessa tarvittavat 

lähtötiedot.  

Työ painottuu algoritmiavusteiseen mallintamiseen ja työssä perehdytään rasitusten ja 

varustelun väliseen yhteyteen taustoittavana teoriana, mutta varsinaiseen mitoittamiseen 

työssä ei oteta kantaa. 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 

Tutkimusmenetelmänä käytetään sekä kirjallisuus- että tapaustutkimusta. 

Kirjallisuustutkimuksessa käydään läpi seinäelementtien suunnitteluprosessi, yleisesti 

käytettävät raudoitteet ja varusteluosat sekä näiden mitoitusperiaatteet. Lisäksi 

kirjallisuustutkimuksessa käydään läpi seinäelementtien tietomallintamista sekä 

algoritmiavusteisen suunnittelun teoriaa. Kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena on antaa 

tiedot tapaustutkimuksen suorittamiseksi oikein. 

Tapaustutkimuksessa tutkitaan seinäelementtien detaljoimista algoritmiavusteisesti ja 

tuloksena saadaan tietoa algoritmiavusteisen mallintamisen toimivuudesta, hyödyistä 

sekä haitoista. Tapaustutkimuksen osana tuotetaan myös mallintamista helpottavia 

algoritmeja yrityksen käyttöön. 
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2 ELEMENTTISUUNNITTELU 

2.1 Elementtirakenteet 

Elementit ovat teollisesti tuotettuja esivalmisteisia osia, joilla pyritään rakentamisessa 

mahdollisimman suureen tehokkuuteen rakentamisen nopeudessa ja materiaalien 

käytössä. Elementtirakentamisessa pääperiaatteena on, että elementtien suunnittelija 

mitoittaa elementit rakennesuunnittelijan vaatimuksien mukaisesti, mutta lopullisen 

valmiin rakennuksen kantavat rakenteet ja julkisivut ovat tavallisesti usean eri 

elementtitoimittajan tuotteista koottuja kokonaisuuksia. (Leskelä 2008, s. 519) 

Elementtirakentaminen soveltuu aina talonrakentamisesta infrarakentamiseen ja sillä on 

monia eri käyttökohteita. Rakennuksien osalta elementtirakentaminen soveltuu varsinkin 

suorakulmaisen pohjaratkaisun omaaviin rakennuksiin, joiden säännöllinen muoto 

toistuu eri kohdissa rakennusta, muttei epäsäännölliset pohjaratkaisutkaan ole este 

elementtirakentamiselle, sillä niistäkin löytyy helposti elementtirakenteisena toteutettavia 

osia. Rakennusten käyttötarkoituksesta riippuen on olemassa erilaisia 

rakennejärjestelmiä, joihin liittyy enemmän tai vähemmän rakennuksen 

kokonaissuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Jotta elementtirakentamisella päästäisiin 

parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, tulee eri elementtien tehokkaat käyttötavat ja 

elementtirakenteisen rakennuksen toimintaperiaatteet tuntea. Erityisesti on kiinnitettävä 

huomiota elementtien välisiin liitoksiin, elementtirakennuksen jäykistämiseen ja 

rakennusaikaiseen jäykistämiseen ja tukemiseen. (Leskelä 2008, s. 519) 

Elementtirakentamisella voidaan vaikuttaa rakentamisen nopeuteen, laatuun, 

elinkaarikustannuksiin ja materiaalitehokkuuteen, mikä pienentää rakentamisen 

ympäristövaikutuksia. Rakentamisen nopeuteen vaikuttaa sekä elementtien asennuksista 

johtuva lyhyempi rakennusaika työmaalla verrattuna paikallavalurakentamiseen että 

elementtien samanaikainen valmistus tehtailla, kun työmaalla rakennetaan 

paikallavaluosia. Elementeissä käytetään korkeampia betonilujuuksia kuin 

paikallavalutöissä, joilla saadaan säilyviä ja pitkäikäisiä rakenteita: korkeampi betonin 

lujuusluokka hidastaa betonin karbonatisoitumista, mikä taas vaikuttaa hidastavasti 

betoniraudoituksen syöpymiseen. Hyvä laatu varmistaa energiaa säästävän ja 
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kosteusteknisesti toimivan rakennuksen, jolla on pitkä käyttöikä ja alhaisempi 

ympäristökuormitus. (Leskelä 2008, s. 519-520; Betoniteollisuus ry 2020h) 

2.2 Tuoteosakauppamallit 

Elementtirakentamisessa suunnittelun vaatima kokonaisaika pitenee 

paikallavalurakenteiden suunnitteluun verrattuna. Aikataulua pidentävät elementtien 

liitosten, varustelujen ja detaljien suunnittelu, mutta taas työmaalla tehtävän työn kesto 

lyhenee merkittävästi elementtitekniikan ansiosta. (Betoniteollisuus ry 2020f) 

Betonielementtirunkojen tuoteosakaupat mahdollistavat rakentamisen nopeamman 

aloittamisen sekä koko rungon optimoinnin yksittäisten rakennusosien sijaan. 

Tuoteosakaupoissa elementtisuunnittelua tehdään yhtä aikaa muiden alojen 

toteutussuunnittelun kanssa, joka mahdollistaa suunnittelun kokonaisajan lyhentymisen 

ja elementtien asennustyön aikaistamisen. (Betoniteollisuus ry 2020g) 

Elementtikauppamallit jaotellaan elementtisuunnittelun hankinta-ajankohdan perusteella. 

Elementtisuunnittelu voi olla mukana jo yleissuunnitteluvaiheessa tai vasta 

toteutussuunnitteluvaiheessa, kun muut osapuolet ovat jo tehneet suunnittelutyönsä. 

Elementtikauppaan sisältyvä suunnittelun määrä riippuu siitä, missä vaiheessa 

suunnitteluprosessia elementtisuunnittelun hankinta tehdään. (Betoniteollisuus ry 2020g) 

Tavanomaisessa suunnittelu- ja rakentamisprosessissa rakenteiden pääsuunnittelija 

vastaa suurimmasta osasta rakenteiden suunnittelusta. Pääsuunnittelija tai rakennuttajan 

erikseen valitsema elementtisuunnittelija tekee elementtisuunnittelun joko hankintoja 

palvelevan suunnitteluvaiheen suunnitelmilla tai valmiilla toteutusvaiheen 

elementtisuunnitelmilla. Tätä kauppamallia kutsutaan elementtikaupaksi tilaajan 

suunnitelmin. (Betoniteollisuus ry 2020f) 

Hankintoja palvelevassa suunnittelussa tietomalli kehitetään hankintakyselyjen 

edellyttämälle tasolle ja sen pohjalta laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat hankintakyselyjä 

varten. Tässä vaiheessa tietomallista saadaan suuri osa elementtiteollisuuden 

tarvitsemista määristä, kun mallinnuksessa kiinnitetään huomiota elementtien 

äärimittojen oikeellisuuteen ja ikkunoiden, ovien ja suurien aukkojen mallintamiseen. 
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Osasta elementeistä on laadittava hankintakyselyiden vaatimat tyyppielementit ja 

tyyppielementtipiirustukset, joiden mallinnuksen tarkkuustaso vastaa 

toteutussuunnittelun tarkkuustasoa. (Betoniteollisuus ry 2016, s. 12-13) 

Toteutussuunnitteluvaiheessa elementtien tietosisällöt tulee vastata perinteisiä 

piirustusdokumentteja. Elementtien tulee sisältää tietomallissa kaikki tarvittava tieto joko 

mallintamalla tai tekstitietona. (Betoniteollisuus ry 2016, s. 13) 

Tuoteosakauppamalli 1:ssä elementtisuunnittelu aloitetaan yleissuunnitteluvaiheessa 

ehdotussuunnittelun pohjalta, joka perustuu arkkitehdin tilaohjelmaan, tilamalliin sekä 

pääsuunnittelijan rakennejärjestelmäehdotukseen. Tässä tuoteosakaupassa rakennuttaja 

ostaa rakennekokonaisuuden, esimerkiksi rakennuksen rungon tai julkisivun ja sen 

suunnittelun sekä usein myös asennuksen. (Betoniteollisuus ry 2020g) 

Yleissuunnitteluvaiheessa elementit pitää mallintaa alustavien suunnitelmien mukaisesti. 

Elementtien pitää olla perusgeometrian osalta oikean kokoisia ja oikeissa paikoissa, jotta 

alustavaa määrälaskentaa ja suunnitelmien yhteensovittamista voidaan tehdä tietomallin 

avulla. (Betoniteollisuus ry 2016, s. 12) Ehdotussuunnittelun pohjalta tehtävään 

rakennekauppaan soveltuvat parhaiten rakennukset, joiden rungot toteutetaan pääosin 

pilarein ja palkein, ja joissa runko muodostaa suuren osan hankkeen kustannuksista, kuten 

teollisuushallit sekä liike- ja toimistorakennukset (Betoniteollisuus ry 2020g). 

Tuoteosakauppamalli 2:ssa sopimus rakenteiden toimituksesta tehdään yleissuunnittelun 

pohjalta, jolloin kantavien rakenteiden paikat on jo määritelty, mutta dimensiot voivat 

vielä muuttua. Tämä antaa rakennetoimittajalle mahdollisuuden suunnitella ja kehittää 

rakennusosia omaan suunnitteluun ja tuotantoon soveltuviksi sekä vaikuttaa esimerkiksi 

seinäelementtien saumojen paikkoihin. Tuoteosakauppamalli 2:ssa pääsuunnittelija 

valitsee toteutettavan runkoratkaisun, joka toimii oleellisena reunaehtona 

rakennekaupalle. Kauppamalli soveltuu parhaiten asuinrakennuksiin ja kohteisiin, joissa 

on paljon betonisia kantavia seiniä. (Betoniteollisuus ry 2020g) 

Tuoteosakauppamalli 3:ssa rakennetoimittaja valitaan hankintoja palvelevan suunnittelun 

jälkeen, samaan aikaan pää- ja taloteknisten urakoitsijoiden kanssa. Rakennesuunnittelija 

arvioi rakenneosien vaadittuja paksuuksia esimerkiksi valmistajien diagrammeista, jotta 
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elementtisuunnittelijalla olisi tarkemmat lähtötiedot suunnitteluun. (Betoniteollisuus ry 

2020g) 

Nykyisin laajimmin käytössä on sekamalliksi kutsuttu malli, jossa elementtisuunnittelun 

tekee tilaajan valitsema elementtisuunnittelija elementin mittojen, kuormien, vaatimusten 

ja tartuntaosien osalta, mutta punostuksen ja mahdollisesti myös raudoituksen 

suunnittelee eri tuoteosatoimittaja (Betoniteollisuus ry 2020g). 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1.) on kuvattu päärakenne- ja elementtisuunnittelijan 

tehtävien jakoa tavanomaisessa suunnitteluprosessissa (elementtikauppa tilaajan 

suunnitelmin). (Betoniteollisuus ry 2020f) 
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Taulukko 1. Päärakenne- ja elementtisuunnittelun välinen tavanomainen työnjako. 

Päärakennesuunnittelija Elementtisuunnittelija 

• Käytettävä mitoitusnormisto 

• Kokonaisstabiliteettilaskelmat ja 

jäykistysvoimia välittävät liitokset 

• Rungon työnaikainen 

kokonaisvakavuus 

• Kuormitustiedot ja vaatimukset 

• Reikätietojen antaminen ja reikien 

sijoittelun koordinointi 

• Paikallavalurakenteet 

• Tyyppielementit 

• Rakennusfysikaalinen suunnittelu 

• Tyyppiliitokset 

• Koordinoi ja yhteensovittaa eri 

valmisosasuunnittelijoiden työtä 

• Riittävä elementtien 

rakenteellinen tarkastus 

• Viranomaishyväksyntä 

• Asennussuunnitelman tarkastus ja 

hyväksyntä 

• Suunnitteluratkaisujen 

työturvallisuudesta huolehtiminen 

• Rakennuksen käyttö- ja huolto-

ohje rakenteiden osalta 

• Rakenteellinen turvallisuuden 

riskien arviointi 

• Lähtötietojen yhteensopivuuden 

varmistaminen 

• Elementtien lujuuslaskelmat 

(murto- ja käyttörajatila, 

onnettomuusrajatila, palotila) 

• Jäykistysvoimia välittämättömät 

liitokset 

• Kaikki elementtien 

valmistussuunnitelmat 

• Elementtien liitos- ja 

asennusdetaljit 

• Yksittäisten elementtien 

asennusaikainen vakavuus ja 

tuentasuunnitelmat 

• Turvalaitteiden vaatimat tartunnat 

• Elementtikaaviot 

• Elementti- ja valutarvikeluettelot 

• Elementtien vaatimat 

tartuntasuunnitelmat 

• Asennussuunnitelman tarkastus ja 

hyväksyntä tarvittaessa 

 

2.3 Rakennesuunnittelu 

Rakennesuunnittelija selvittää varsinaiseen rakennesuunnitteluun liittyen rungon 

jäykistyssysteemin ja sen mahdolliset vaikutukset valmisosien mitoitukseen. 

Rakennesuunnittelija laatii tarvittavat yleissuunnitelmat ja kuormituskaaviot sekä 

valmisosien tyypilliset liitos- ja kiinnitysdetaljit valmisosasuunnittelun pohjaksi ja 

määrittelee rakenteiden suunnitellun käyttöiän vaatimukset. Rakennesuunnittelija 
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suorittaa valmisosasuunnitelmien rakenteellisen tarkastuksen siinä laajuudessa, että 

rakenteen toiminta ja urakkalaskenta-asiakirjoissa määritelty laatutaso varmistetaan. 

Rakennesuunnittelija antaa elementtien asennussuunnitelmaa varten riittävät tiedot 

asennusjärjestyksestä, asennusaikaisesta tuennasta ja lopullisesta kiinnittämisestä siten, 

että rakenteellinen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön vaiheissa. (Betoniteollisuus ry 

2013, s. 5-6; Rakennusteollisuus RT ry 2006) 

2.4 Valmisosasuunnittelu 

Elementtisuunnittelija varmistaa aluksi suunnitteluun tarvittavien lähtötietojen 

oikeellisuuden ja yhteensopivuuden. Arkkitehti toimittaa elementtisuunnittelijalle 

tarvittavat detaljisuunnitelmat sekä aukko- ja mittatiedot, LVIS-suunnittelija toimittaa 

LVIS-reikä- ja varustelutiedot ja rakennesuunnittelija toimittaa lähtötiedoiksi edellisessä 

kappaleessa mainitut suunnitelmat. Elementtisuunnittelija laatii rakennesuunnittelijan, 

arkkitehdin ja kohteen erikoissuunnittelijoiden suunnitelmiin perustuen elementtien 

lopulliset rakenne-, työ- ja mittapiirustukset lujuuslaskelmineen, elementtien sijainti-, 

kiinnitys- ja liitosdetaljit sekä kuljetus- ja asennusaikaiset tuennat.  Elementtisuunnittelija 

tekee elementtikaaviot, -luettelot ja muut erikseen sovitut luettelot sekä merkitsee 

elementteihin liittyvät detaljit ja tartunnat elementtikaavioihin ja paikalla valettavien 

rakenteiden piirustuksiin tai erillisiin detalji- ja kaaviopiirustuksiin. (Betoniteollisuus ry 

2013, s. 5-6; Rakennusteollisuus RT ry 2006) 
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3 SEINÄELEMENTTIEN SUUNNITTELUPROSESSI 

3.1 Seinärakenteiden toimintaperiaate 

Seinät toimivat ensisijaisesti rakennusrungon pystykannattajina ja jäykistysrakenteina, 

lisäksi niitä käytetään myös maanpaineseininä. Seinäelementtejä käytetään ulkoseinän 

sisäkuoressa, väliseininä sekä kellarin maanpaineseininä. Seinät ovat pääasiassa 

puristettuja rakenteita, jolloin ne toimivat pilarin tavoin. Jäykistävillä seinillä esiintyy 

myös leikkaus- ja taivutusrasituksia, jolloin rakennetta tarkastellaan levy- tai 

palkkirakenteena. Maanpaineseinillä voi esiintyä merkittäviä vaakakuormituksia, jolloin 

niitä tarkastellaan laattarakenteena. SFS-EN 1992-1-1 -standardin mukaan seinän 

määritelmänä on, että seinän leveyden b suhde paksuuteen h on oltava vähintään 4, eli b 

> 4h. Eurokoodissa ei ole määritelty seinien paksuudelle vähimmäisrajaa. Seinien 

paksuus määräytyy rakenteellisen kestävyyden, palonkestävyyden ja 

ääneneristysvaatimusten mukaan. 

Seinien raudoitus suunnitellaan SFS-EN 1992-1-1 -standardin mukaan. Elementtiseinät 

voidaan tehdä sekä raudoittamattomana että raudoitettuna – asuinrakennuksissa seinien 

rasitukset ovat usein niin pieniä, että seinät voidaan toteuttaa raudoittamattomina, kun 

taas toimisto- ja liikerakennuksissa jäykistävät betoniseinät joudutaan usein 

raudoittamaan. Raudoittamattomien seinäelementtien reunat varustetaan reunan 

suuntaisilla pieliraudoilla, joiden halkaisija on suurempi kuin 10 mm, halkeilun 

estämiseksi. Lisäksi on syytä käyttää vaakaraudoitusta kutistumahalkeilun 

rajoittamiseksi. Raudoitetut seinäelementit raudoitetaan molemmilta pinnoilta sekä 

vaaka- että pystysuunnassa vähintään minimiraudoitusta vastaavalla teräsmäärällä 

standardin SFS-EN 1992-1-1 mukaisesti. Pienet raudoitusmäärät on helppo toteuttaa 

verkkoraudoituksella. (Leskelä 2008, s. 425-429; Suomen Betoniyhdistys ry 2014, s. 155-

173; Suomen Betoniyhdistys ry 2018, s. 441-442; Betoniteollisuus ry 2021b) 
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3.2 Julkisivuelementit 

Rakennuksen uloin vyöhyke jaetaan ulkoseinään ja julkisivuun, jossa ulkoseinällä 

tarkoitetaan rakennuksen teknistä ulkokuorta ja julkisivulla sen toiminnallista sekä 

esteettistä puolta. Julkisivuelementteihin kuuluvat ulkoseinät ja niitä täydentävät 

rakenteet, joita ovat muun muassa parveke-elementit, terassit ja erkkerit. Ulkoseinät ovat 

joko sandwich-elementtejä, eriytettyjä rakenteita eli kuorielementtejä tai 

yhdistelmärakenteita, joissa ulkoseinän sisäosa on betonia ja varsinainen julkisivu eri 

materiaalia. Tämä työ rajataan koskemaan pelkästään sandwich-elementtejä. 

Sandwich-elementti koostuu betonisesta ulko- ja sisäkuoresta sekä niiden välissä olevasta 

lämmöneristeestä. Elementin ulko- ja sisäkuori valmistetaan ja lämmöneriste asennetaan 

samassa tuotantoprosessissa ja valmis elementti asennetaan työmaalla valmiina 

komponenttina paikoilleen. Sisäkuori toimii sandwich-elementissä kantavana 

rakenneosana ja ulko- ja sisäkuoren välinen yhteistoiminta saadaan aikaan 

diagonaaliansailla ja pistokkailla. 

Sandwich-elementin ulkokuoren raudoitteet ovat joko ruostumattomia B600KX tai 

B500B ja B500K. Tavanomaisissa elementeissä ulkokuoren raudoituksena käytetään 

verkkoa T4#150 B600KX ja pieliteräksiä T7 B600KX. Sisäkuoressa käytettävät 

raudoitteet ovat B500B ja B500K. Kantavan sisäkuoren raudoitus tulee mitoittaa aina 

kohdekohtaisesti. Lisäksi kantavan sisäkuoren raudoitus tulee mitoittaa erikseen ikkuna- 

ja ovipalkeissa sekä pielipilareissa. Sandwich-elementin betonin lujuusluokka ja 

betonipeitteen vähimmäisarvo määräytyvät julkisivun rasitusluokan ja 

suunnittelukäyttöiän mukaan.  

Sandwich-elementtejä käytetään tyypillisimmin rakennuksissa, joissa runkojärjestelmänä 

on kantavat seinät ja laatta -järjestelmä. Kyseisessä runkojärjestelmässä laatat tukeutuvat 

seinäelementin kantavan sisäkuoren ja kantavien väliseinien varaan. (Suomen 

Betoniyhdistys ry 2018, s. 449-460; Betoniteollisuus ry 2020d) 
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3.3 Varusteluosat 

Elementtiseiniin lisätään varusteluosia muun muassa seinän liitoksia, nostoja, kuljetuksia, 

asennuksia ja tukemista varten. Koko rakennusrungon toiminta riippuu liitoksien 

toiminnasta. Liitoksien päätehtäviä ovat elementtien kytkeminen muihin rakenteisiin tai 

toisiin elementteihin, elementeistä koostuvan rakenteen toiminnan varmistaminen 

esimerkiksi levyjäykisteenä tai leikkausseinänä ja voimien siirtäminen 

vaikutuskohdastaan jäykistysrakenteisiin. Liitoksilla voi olla myös vaatimuksia 

vesitiiviydestä, palonkestävyydestä, kulutuskestävyydestä ja ulkonäöstä ja niiden 

suunnittelussa pitää huomioida säänkestävyys, ympäristörasitukset sekä elementtien 

valmistus, kuljetus ja asennus. Liitoskokonaisuuden muodostavat erilliset liitoskappaleet 

ja teräsosat, liitoksien liittymäpinnat ja elementtien päät sekä saumavalut ja niiden 

yksityiskohdat. Elementtiseinissä vaikuttavien voimien siirto tapahtuu elementtien päissä 

saumavalujen ja mahdollisten kuormia siirtävien metalliosien kautta. Liitokset 

suunnitellaan SFS-EN 1992-1-1 -standardin mukaan. (Leskelä 2008, s. 530) 

Elementtien liitosten suunnittelussa tulee käyttää ensisijaisesti vakioratkaisuja ja 

vakioteräsosia, jotka ovat tutkittuja ja käytännössä kokeiltuja. Vakioteräsosille on useita 

eri valmistajia ja osille on yleensä kansallinen tuotehyväksyntä, esimerkiksi 

varmennustodistus, käyttöselostus ja käyttöohje, joista suunnittelija voi tarkistaa 

materiaalit, tuotteen käyttötavat ja kestävyydet erilaisille rasituksille. Suunnittelijan 

tehtäväksi jää kuitenkin selvittää liitoksen rakenteellinen toiminta ja rasitukset, 

vakioteräsosien valitseminen ja niiden ominaisuuksien varmistaminen käyttöselosteista 

sekä liitoksen muiden osien ja niiden toimivuuden suunnittelu. (Suomen Betoniyhdistys 

ry 2018, s. 453; Betoniteollisuus ry 2021a) 

3.3.1 Vaijerilenkit 

Vaijerilenkkejä käytetään betonielementtiseinien pystysuuntaisiin liitoksiin. Ne 

koostuvat teräksisestä vaarnakotelosta ja sen läpi pujotetusta korkealujuusteräksisestä 

vaijerilenkistä. Vaijeri on yhdistetty lenkiksi ankkurikappaleena toimivalla 

puristeholkilla. Vaijerilenkit itsessään ovat halkaisijaltaan 6, 8 tai 9 mm valmistajasta 

riippuen. Elementtiseinän liitos muodostuu lenkkiraudoituksesta, valusaumasta ja 

betonivaarnasta. Lenkkiparien muodostamien silmukoiden sisään sijoitettu harjateräs ja 
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vaijerilenkit muodostavat yhdessä kovettuneen betonivalun kanssa pystysuuntaista 

leikkausta ja vetoa välittävän liitoksen. (Betoniteollisuus ry 2012, s. 1; Peikko Finland 

Oy 2019, s. 4-5; Semtu Oy 2021b, s. 2-3) 

Vaijerilenkit asennetaan tarvittavan leikkauskestävyyden vaatimalla jaolla 

seinäelementtien reunamuottiin sauman alueelle ennen valua. Suositeltava maksimi 

vaijerilenkkijako asuinrakennuksessa on 600-700 mm, jolloin vaijerilenkkejä tulee 

elementtiin minimissään 3-4 kpl/sauma. Alimman vaijerilenkin suositeltava lähtötaso on 

600 mm elementin alapinnasta, jolloin saumaterästen limitys on helpompaa elementtiä 

asennettaessa.  Vaijerilenkit tulee olla samalla korkeudella ja samoin päin kummallakin 

puolella saumaa ja niiden mittapoikkeama korkeussuunnassa saa olla maksimissaan 20 

mm. Vaijerilenkit on suositeltavaa asentaa siten, että lenkit aukeavat alaspäin, jolloin 

saumaterästen asentaminen on helpompaa työmaalla. Raudoittamattomassa 

seinäelementissä seinän minimipaksuus on 120 mm ja vaijerilenkkien minimijako 350 

mm, jotta lenkkien ankkurointi olisi riittävä. Kun seinäelementti on vähintään 150 mm 

paksu, lenkkien ankkurointi on riittävä kaikilla jakoväleillä. (Betoniteollisuus ry 2012, s. 

3-4). 

3.3.2 Vaarnatapit 

Elementtiseinien vaakasaumassa yleisesti käytettävä liitos on yhdistetty juotos- ja 

tappiliitos, jota kutsutaan myös vaarnatappiliitokseksi. Vaarnatappiliitos koostuu 

alemman seinäelementin yläreunaan valetuista harjaterästapeista ja ylemmän 

seinäelementin alareunan koloista, jotka valetaan umpeen. Tapit ja juotosbetoni 

muodostavat yhdessä leikkausvoimia siirtävän liitoksen. Vaarnatappiliitosta käytetään, 

kun elementtiseinä pysyy koko pituudeltaan puristettuna, eli seinien omasta painosta 

aiheutuva puristus seinäelementtien vaakasaumassa on suurempi kuin ulkoisten 

vaakavoimien, esimerkiksi tuulikuorman, aiheuttama vetorasitus. Jos vaakasaumassa 

vaikuttaa vetorasitusta, seinäelementit kytketään toisiinsa seinäkengillä ja pulteilla. 

(Leskelä, 2008 s. 530-533, s. 556; Suomen Betoniyhdistys ry 2018, s. 453-454; 

Betoniteollisuus ry 2020e) 
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3.3.3 Ansaat ja pistokkaat 

Diagonaaliansaat ja pistokkaat ovat metallirakenteita, joita käytetään sitomaan sandwich-

elementtien betonikuoret toisiinsa kuorien välissä olevan lämpöeristeen läpi. Sisäkuori 

toimii sandwich-elementissä kuormaa kantavana rakenneosana ja diagonaaliansaita 

käytetään ripustamaan ja kiinnittämään ulkokuori kantavaan sisäkuoreen. 

Diagonaaliansas on rakenteeltaan yksikerroksinen ristikko, joka koostuu kahdesta 

paarrelangasta ja niiden väliin hitsatusta yhtenäisestä diagonaalista. Pistokkaat ovat 

yksittäisiä sideraudoitteita, joita käytetään yhdessä diagonaaliansaiden kanssa 

esimerkiksi aukkojen reunoilla. Ansailla ja pistokkailla saadaan aikaiseksi sandwich-

elementin betonikuorien välinen yhteistoiminta, joka lisää elementin puristus- ja 

taivutuskestävyyttä. Ansaat ja pistokkaat toimivat vedettyinä ja puristettuina sauvoina, 

joiden avulla muun muassa ulkokuorelta tuleva oma paino ja tuulikuorma sekä elementin 

kuljetuksesta aiheutuvat kuormat viedään sisäkuorelle. Ansaat ja pistokkaat estävät myös 

kuivumiskutistumasta ja ilman kosteus- ja lämpötilavaihteluista johtuvat ulkokuoren 

liialliset kaareutumiset elementin reunoilla ja keskikohdalla. 

Ansaan reunaetäisyys elementin reunasta vaakasuunnassa tulee olla 100-300 mm ja 

pystysuunnassa ylä- ja alareunasta 50-200 mm. Ansaiden keskiöetäisyys vastaa yleensä 

lämpöeristeen leveyttä, mikä helpottaa asennusta ja minimoi materiaalihukkaa. 

Suositeltava keskiöetäisyys on 100-600 mm. Aukkojen pielissä ja kapeissa elementeissä 

on suositeltavaa käyttää aina vähintään kahta ansasta. Esimerkiksi ikkunoiden välisissä 

pilarimaisissa rakenteissa (pilarin leveys 300-600 mm) suositellaan käytettäväksi kahta 

ansasta, millä estetään pilarin nurjahdusvaara. Jos pieli on kapeampi kuin 300 mm, tulee 

käyttää vain yhtä ansasta, sillä tupla-ansastus lisää tässä tilanteessa halkeiluriskiä. 

(Betoniteollisuus ry 2020b; Peikko Finland Oy 2015, s. 2-19; Anstar Oy 2013, s. 3-6) 

3.3.4 Nostolenkit 

Nostolenkkejä käytetään seinäelementtien siirtoihin ja asennuksiin sekä mahdollisesti 

kuljetuksen aikaiseen kiinnittämiseen ja rakenteelliseen tuentaan lopullisessa 

rakenteessa. Nostolenkit tehdään pääsääntöisesti pyörötangoista ja pyöröteräslenkkien 

lisäksi käytetään jännepunoslenkkejä, jotka valmistetaan kylmävedetystä 
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jännepunoksesta. Useilla elementtien teräsosavalmistajilla on myös omia nostolenkkejä 

ja -osia valikoimissaan. 

Nostolenkit asennetaan seinäelementin muottiin ennen valua ja ne ankkuroituvat betoniin 

omilla tartunnoillaan. Nostolenkit tulee asentaa siten, että elementin saa nostettua 

suorassa asennossa. Tähän vaikuttavat oleellisesti elementin paino, muoto ja kuormien 

epätasainen jakautuminen. Nostolenkkien tulee sijaita elementin keskitasossa ja niiden 

sijoittelussa tulee myös huomioida riittävät etäisyydet elementin sekä mahdollisten 

aukkojen reunoista, jotta saavutetaan riittävät betonipeitteet. (Leskelä, M.V. 2008, s. 572-

579) 

3.3.5 Valuankkurit 

Valuankkurit ovat teräskiinnikkeitä, joihin voidaan tehdä erilaisia kiinnityksiä ankkurin 

metristä sisäkierrettä hyödyntäen. Valuankkurit asennettaan seinäelementin muottiin 

ennen valua ja niihin voidaan tehdä kiinnityksiä vasta betonin kovettumisen jälkeen. 

Valuankkurin rakenteellinen toiminta perustuu siihen, että se siirtää siihen kohdistuvan 

kuormituksen rungossaan olevalla tartunnalla ympäröivään betoniin. Valuankkurin 

tartuntaosa on yleensä kavennus tai vino taite ankkurin varren lopussa ja valuankkurin 

kuormituskestävyys on suurelta osin riippuvainen tartuntaosan syvyydestä 

betonipinnasta. (Semtu Oy 2021a, s. 2.) 

Seinäelementeissä valuankkureita käytetään seinien asennusaikaisessa tuennassa 

valuankkureihin kiinnitettävien elementtitukien avulla. Yli 1,5 m leveät seinäelementit 

tuetaan vähintään kahdella säädettävällä elementtituella ja elementtitukien yläpäiden 

kiinnityspisteiden tulee olla seinäelementin painopisteen yläpuolella. Tuentapisteen 

ohjeelliseksi korkeudeksi on annettu ≥0,7 x elementin korkeus. Jos elementtitukien 

kiinnityspisteitä ei saada seinäelementin painopisteen yläpuolelle, esimerkiksi korkeissa 

seinäelementeissä, tulee seinäelementti tukea muuten riittävästi. (Betoniteollisuus ry 

2020a; 2020c) 
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4 SEINÄELEMENTTIEN TIETOMALLINTAMINEN 

Elementit tulee mallintaa tietomalliin siten, että niistä saadaan raportoitua 

betonielementtiteollisuuden tarvitsemat tiedot. Mallintamisen täytyy olla johdonmukaista 

ja samankaltaista elementtityypeittäin, jotta sovitut määrätiedot saadaan raportoitua ja 

jotta raportointi voidaan tehdä oikealla tavalla elementtityypin mukaan. Tietomallissa 

olevat elementit, niiden tiedot ja tarvikkeet pitää olla tunnistettavissa mallista. 

Automaattisen tiedonsiirron ja tietomallin hyödyntämisen takia on tärkeää, että 

suunnittelutoimistot ja suunnittelijat käyttävät sovittuja määritelmiä virheiden 

välttämiseksi. 

Tässä työssä on tarkoitus tutkia sandwich-elementtien detaljitason mallintamisen 

tehostamista algoritmien avulla, joten on perusteltua keskittyä toteutussuunnitteluvaiheen 

mukaiseen mallintamiseen, jossa tietomalli on tarkimmalla tasolla. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa tietomallin tulee sisältää kaikki tarvittava tieto ja 

tietosisältöjen on vastattava perinteisiä piirustusdokumentteja. (Betoniteollisuus ry 2016, 

s. 13) 

4.1 Tekla Structures 

Tekla Structures on rakennesuunnittelun tietomalliohjelmisto, jonka omistaa Trimble 

Solutions Corporation. Tässä työssä tietomallintamista rajaudutaan tutkimaan Tekla 

Structures -ohjelmiston avulla. Rakennuksen tietomallilla tarkoitetaan rakennuksesta 

digitaalisesti luotua todellisuutta vastaavaa virtuaalimallia. Tietomalli tukee rakennuksen 

ja rakentamisen suunnittelua kaikissa rakennusprosessin vaiheissa ja mahdollistaa 

paremman analytiikan ja hallinnan kuin manuaaliset prosessit.  Tietomallit sisältävät 

rakennuksen täsmällisen geometrian ja tiedot, joita tarvitaan rakentamisen, osien 

valmistuksen ja hankintatoimen tukena rakennushankkeessa. 

Tekla Structures -ohjelmistolla voi luoda tarkkoja, paljon tietoa sisältäviä tietomalleja, 

jotka sisältävät kaikki rakennuksen rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvittavat 

rakennetiedot ja sitä voidaankin käyttää koko rakennushankkeen elinkaaren ajan 

suunnittelusta valmistukseen ja rakentamisesta ylläpitoon. Tekla Structures -
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ohjelmistolla voi tuoda ja viedä tietoja sekä linkittää niitä muihin ohjelmistoratkaisuihin, 

digitaalisiin rakennustyökaluihin ja valmistuskoneisiin IFC (Industry Foundation 

Classes) -tiedostomuodon avulla. IFC:n avulla tietomalli voidaan linkittää arkkitehti- ja 

talotekniikkamalleihin sekä tehdassuunnittelumalleihin, joka helpottaa suunnitelmien 

yhteensovittamista, ymmärtämistä ja suunnitelmien oikeellisuuden tarkastamista sekä 

mahdollistaa vaihtoehtojen visualisoimista ja vertailua kustannusten ja muiden 

muuttujien osalta. 

Tekla Structures -ohjelmisto sisältää kattavat mallinnustyökalut teräs- ja 

betonirakenteille, mutta ohjelmisto soveltuu myös kaikkien muidenkin 

rakennusmateriaalien käyttöön. Ohjelmisto sopii kaikentyyppisten betonirakenteiden 

mallintamiseen elementtisuunnittelussa, sisältäen liitokset, valutarvikkeet ja 

monimutkaisetkin raudoitukset. Tietomalli auttaa löytämään mahdolliset rakenneosien 

törmäykset ja muut ongelmakohdat jo suunnitteluvaiheessa, jolloin ne voidaan korjata jo 

varhaisessa vaiheessa. Toteutuskelpoinen tietomalli sisältää kaiken tiedon piirustusten, 

raporttien ja valmistustietojen luomista varten, kuten esimerkiksi elementti- ja 

kokoonpanopiirustukset, liitokset, 3D-visualisoinnit sekä materiaali- ja taivutusluettelot. 

Muuttuneet projektin tiedot voidaan päivittää automaattisesti tietomallista kaikkiin 

dokumentteihin, jolloin tieto pysyy yhtenäisenä ja inhimillisten virheiden mahdollisuus 

ja manuaalisen työn määrä vähenee. 

Tekla Structures -ohjelmistossa voi myös luoda omia työkaluja älykkäitä liitoksia, 

raudoituksia tai mallin osia varten. Myös dokumenttituotantoa voi tehostaa 

standardoimalla omat elementti- ja kokoonpanopiirustukset ja raporttipohjat. Tekla 

Structures Open API, lyhyemmin Tekla Open API, ohjelmointirajapinta mahdollistaa 

omien sovellusten integroinnin mallinnusympäristöön. (Trimble Solutions Corporation, 

2021) 

Tässä työssä tutkitaan sandwich-elementtien detaljoinnin tehostamista, joten seuraavissa 

luvuissa käydään läpi mitä varusteluosien mallintamiseen käytettävät komponentit ja 

pluginit Tekla Structures -ohjelmistossa tarkoittavat. Tekla Structures -ohjelmistoon 

viitataan tästä eteenpäin termillä Tekla. 
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4.1.1 Komponentit 

Komponentit (components) ovat työkaluja, joilla voidaan yhdistää mallin osia toisiinsa. 

Komponentit automatisoivat tehtävät ja ryhmittelevät objektit siten, että Tekla käsittelee 

niitä yhtenä kokonaisuutena. 

Komponentit mukautuvat tyypillisesti muutoksiin, joita tehdään pääosaan, johon 

komponentit kuuluvat. Esimerkiksi, jos teräsbetoniseinän geometriaa muutetaan, seinään 

lisätyt raudoitukset muuttuvat geometrian mukaan tai jos pääosaa siirretään tai 

kopioidaan mallissa, komponentit siirtyvät ja kopioituvat pääosan mukana.  

Komponenttien asetuksia voidaan muokata komponentin valintaikkunassa. Jokaisella 

komponentilla on oma valintaikkunansa, joka aukeaa tuplaklikkaamalla komponenttia. 

Valintaikkunassa keltaisella esitetyt osat ovat komponentin luomia osia ja sinisellä 

esitetyt osat tulee olla mallinnettuna ennen komponentin käyttöä. Valintaikkunassa 

voidaan valita komponentissa käytettävät asetukset esimerkiksi järjestelmän 

oletusarvoilla tai määrittämällä ne itse. Komponenttien asetukset voidaan tallentaa 

Teklaan, jolloin niitä voidaan käyttää myös muissa projekteissa. 

Tekla sisältää oletuksena useita Teklan omia ennalta määriteltyjä komponentteja, joita 

kutsutaan järjestelmäkomponenteiksi (system components). Järjestelmäkomponentit on 

jaettu kolmeen eri ryhmään ja ne on eroteltu toisistaan erilaisilla symboleilla. Kaikki 

komponentit löytyvät Teklasta Applications & components -valikon alta. 

Liitoskomponenteilla yhdistetään kaksi tai useampia osia toisiinsa ja ne luovat malliin 

kaikki liitoksen osat, kuten teräslevyt, pultit, hitsit, leikkaukset ja lyhennykset. Liitosta 

tehdessä valitaan ensin pääosa ja sen jälkeen yksi tai useampi sekundääriosa, jotka 

halutaan liittää pääosaan. Esimerkiksi Teklan Wall to wall connection -komponentti luo 

liitoksen kahden elementtiseinän välille (kuva 1). 
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Kuva 1. Wall to wall connection -komponentin valintaikkuna Teklassa. 

 

Detaljikomponentti luo yksityiskohdan tai raudoituksen pääosalle ja se liittyy ainoastaan 

yhteen osaan. Teräsrakenteiden detaljikomponentteja ovat esimerkiksi pohjalevyt, 

jäykisteet ja nostokoukut ja betonirakenteiden esimerkiksi palkin ja anturan raudoitukset. 

Detaljointikomponentit luovat ja kokoavat tarvittavat osat rakennetta varten 

automaattisesti, mutta ne eivät liitä rakennetta olemassa oleviin osiin. 

Detaljointikomponentti ei aina tarvitse pää- tai sekundääriosia, vaan riittää, että sille 

valitaan mallista sijainti. Teräsrakenteiden detaljointikomponentteja ovat esimerkiksi 

teräsrungot ja -tornit ja betonirakenteiden esimerkiksi betoniportaat. 

Teklassa voi myös luoda omia komponentteja (custom components), jos 

järjestelmäkomponenteista ei löydy omaan käyttötarkoitukseen sopivaa valmista 

komponenttia. Mukautetut komponentit luodaan Teklan sisällä. Mukautettuja 

komponentteja voi tehdä liitoksia, osia, saumoja ja detaljeja varten ja ne toimivat 

järjestelmäkomponenttien tavoin. Muokkaamalla mukautettuja komponentteja voidaan 
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luoda älykkäitä, parametrisia mukautettuja komponentteja, jotka mukautuvat 

automaattisesti mallin muutoksiin. (Trimble Solutions Corporation, 2021) 

4.1.2 Plugin 

Tekla mahdollistaa myös omien sovellusten integroinnin mallinnusympäristöön Tekla 

Open API ohjelmointirajapinnan avulla. Tällä tavoin luotuja komponentteja kutsutaan 

plugineiksi (plugin). Kustomoidusta komponentista plugin eroaa siten, että kustomoitu 

komponentti on tehty Teklan sisällä, kun taas plugin on tehty Teklan ulkopuolisella 

sovelluksella. Pluginilla voidaan tehdä sekä yleisiä komponentteja että liitos- tai 

detaljikomponentteja. Teklassa pluginit löytyvät myös Applications & components -

valikon alta. (Trimble Solutions Corporation, 2021) 

Useat tuoteosavalmistajat tarjoavat omia komponenttejaan plugineina osien 

mallintamiseen Teklassa. Myös A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä on käytössä useita omia 

plugineja varusteluosien mallintamiseen, joita tullaan käyttämään tässä työssä. 

4.2 Geometrian mallintaminen 

Teklassa mallinnusosilla (parts) viitataan rakennuksen perusrakennusosiin, kuten seiniin, 

palkkeihin ja pilareihin. Mallinnusosat ovat fyysisen mallin rakennuspalikoita, joita 

voidaan muokata pidemmälle esimerkiksi muokkaamalla niiden geometriaa ja lisäämällä 

niihin detalji- ja muita osia. Jokaista betoniosaa käsitellään Teklassa omana valuosana 

(cast unit), joten useita betoniosia voi joutua liittämään yhdeksi valuyksiköksi, jotta 

saadaan todellisuutta vastaava rakenneosa. Jokaisella mallinnusosalla on omat 

muokattavat ominaisuudet (properties), kuten materiaali, profiili ja sijainti 

mallinnuspisteisiin nähden. Näiden lisäksi osille voi syöttää käyttäjän määrittämiä 

attribuutteja (user-defined attributes), joiden avulla voi antaa lisätietoja osasta. Osien 

ominaisuuksia voidaan käyttää esimerkiksi näkymä- ja valinta-asetusten suodattamiseen 

mallissa. Suodattamalla voidaan esimerkiksi valita, muokata, piilottaa tai näyttää vain 

haluttuja osia. Osien ominaisuuksista ja käyttäjän määrittämistä attribuuteista saatavat 

tiedot voidaan myös sisällyttää suoraan piirustus- ja raporttipohjiin. (Trimble Solutions 

Corporation, 2021) 
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Elementtisuunnittelun mallinnusohjeen mukaan sandwich-elementit tulee mallintaa siten, 

että tietomallista saadaan raportoitua taulukkoon (Taulukko 2.) listatut tiedot. Elementin 

paksuutena käytetään elementin pääosan paksuutta ilman ulokkeita. 

Elementtisuunnittelun mallinnusohjeen mukaan sandwich-elementtien perusgeometria 

mallinnetaan tietomalliin kerrosten mukaan osissa (sisäkuori, eriste, ulkokuori ja pieli) 

concrete panel -työkalulla, jotka yhdistetään yhdeksi elementiksi. (Betoniteollisuus ry 

2016, s. 26-27) Sandwich-elementtien mallintamiseen on myös olemassa valmiita 

komponentteja, joilla sandwich-elementit voidaan mallintaa suoraan yhtenä elementtinä 

– BecSandwich- ja Wall layout-komponentit, joista jälkimmäistä tullaan käyttämään tässä 

työssä. 

Sandwich-elementtien mallinnussuunta Teklassa on myötäpäivään. Wall layout -

komponentilla mallinnettaessa sandwich-elementit mallinnetaan yhtenä pitkänä osana 

klikkaamalla ensin seinän alkupiste ja sitten seinän loppupiste. Seinien elementtijako 

tehdään erikseen Wall layout seam -komponentilla, jolla määritetään seinien välisten 

saumojen mitat. 

Taulukko 2. Sandwich-elementin tiedot. 

Pituus 

Korkeus 

Paksuus 

Max. pituus 

Max. korkeus 

Max. leveys 

Sisäkuoren paksuus 

Eristeen paksuus 
 

Ulkokuoren paksuus 

Sisäkuoren tilavuus 

Ulkokuoren tilavuus 

Paino 

Bruttopinta-ala 

Nettopinta-ala 

Aukot 

Pintakäsittelyt (sopimuksen mukaan) 

 



28 

 

 

Kuva 2. Wall layout -komponentin valintaikkuna Teklassa. 

 

 

Kuva 3. Wall layout seam -komponentin valintaikkuna Teklassa. 
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4.3 Varusteluosien mallintaminen 

Elementtisuunnittelun mallinnusohjeen mukaan varusteluosat lisätään 

betonielementteihin siten, että elementistä pystytään listaamaan kaikki osat oikeilla 

tiedoilla ja yksiköillä. Teklassa osan yksikön ja raportoitavan tiedon määrittelee osan 

Class-attribuutin arvo (Betoniteollisuus ry 2016, s. 31-32). Jotta osat liittyisivät haluttuun 

pääosaan ja näkyisivät piirustuksissa ja luetteloissa, tulee ne lisätä samaan kokoonpanoon 

(assembly) pääosan kanssa. Komponenteilla luodut varusteluosat liittyvät kuitenkin 

automaattisesti samaan kokoonpanoon pääosan kanssa, joten lisäämistä ei käyttäjän 

tarvitse itse manuaalisesti tehdä. Kuvissa 4 ja 5 on esitetty esimerkit sandwich-elementin 

mittakuvasta sekä valutarvikeluettelosta. 

 

Kuva 4. Esimerkki sandwich-elementin mittakuvasta. 
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Kuva 5. Esimerkki sandwich-elementin valutarvikeluettelosta. 

4.3.1 Vaijerilenkkiliitoksen mallintaminen 

Sandwich-elementtien välinen vaijerilenkkiliitos luodaan A-Insinöörien omalla 

komponentilla AI Reunadetalji. Liitososat luodaan yhteen elementtiin kerrallaan 

valitsemalla joko sandwich-elementtikokoonpano Select assemblies -valinnalla tai pelkkä 

sisäkuori Select objects in components -valinnalla. 

Komponenttia voidaan käyttää seinien väliseen suoraan liitokseen, nurkkaliitokseen ja T-

liitokseen. Komponentin asetuksista voidaan valita käytettävä liitososa ja liitoksen suunta 

– suora, 45 astetta tai 90 astetta. Asetuksista voidaan valita kumpaan päähän seinää 

liitososat luodaan tai luodaanko osat molempiin päihin. Asetuksista voidaan muuttaa 

liitososien jakoa, etäisyyttä seinän alareunasta sekä vaarnauran mittoja. Näiden lisäksi 

komponentilla voidaan luoda hakaraudoitusta liitoksen kohdalle sekä lisäraudoitusta 

kääntyville lenkeille. 
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Kuva 6. AI Reunadetalji -komponentti. 

 

Koska AI Reunadetalji -komponentilla voidaan muokata vain sisäkuorien geometriaa, 

täytyy sandwich-elementtien muiden kerrosten, eristysten sekä ulkokuorien, geometria 

muokata toisella komponentilla – Wall layout connectorilla. Wall layout connector -

komponenttia käytetään sandwich-elementtien nurkkaliitosten geometrian 

mallintamiseen valitsemalla mallista Wall layout -komponentilla mallinnettu seinä Select 

components -valinnalla ja hyväksymällä valinta hiiren rullaa painamalla. Komponentilla 

voitaisiin mallintaa myös liitososat, mutta tässä työssä komponenttia käytetään vain 

geometrian mallintamiseen. 
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Kuva 7. Wall layout connector. 

4.3.2 Vaakasaumaliitoksen mallintaminen 

Vaakasaumaliitoksen mallintamiseen käytetään A-Insinöörien omaa komponenttia, AI 

Vaakasaumat. Liitososat voidaan luoda komponentilla joko yhdelle tai useammalle 

elementille kerrallaan. Liitososat luodaan valitsemalla yhden tai useamman sandwich-

elementin sisäkuori Select components -valinnalla ja päättämällä komento hiiren rullaa 

painamalla, jonka jälkeen komponentti luo sisäkuoren yläreunaan harjaterästapit ja 

alareunaan kolot. 

Komponentin asetuksista voidaan valita liitostyypiksi esimerkiksi tapit ja kolot tai 

seinäkengät ja pultit. Asetuksista voidaan muokata tappien ja kolojen mittoja, jakoa ja 

lisäraudoitusta. Asetuksista voidaan myös valita huomioiko komponentti elementissä 

olevat aukot, jolloin komponentti ei esimerkiksi luo koloja oviaukkojen kohdille ja 

ovipalkkien kohdilla olevat tapit se taivuttaa automaattisesti, jotta tapit eivät tule 

ovipalkista läpi.  
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Kuva 8. AI Vaakasaumat -komponentti. 

4.3.3 Ansaiden mallintaminen 

Sandwich-elementtien diagonaaliansaat ja pistokkaat mallinnetaan A-Insinöörien AI 

Ansaat -komponentilla. Ansaat luodaan valitsemalla sandwich-elementin sisäkuori Select 

objects in components -valinnalla, jonka jälkeen komponentti luo automaattisesti ansaat 

elementtiin. Komponentti huomioi elementin aukot, jolloin se osaa tehdä esimerkiksi 

palkkikaistoille palkkiansaat. Komponentin asetuksista voidaan muokata esimerkiksi 

ansaiden tyyppiä, reunaetäisyyksiä ja ansaiden jakoa. 
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Kuva 9. AI Ansaat -komponentti. 

4.3.4 Nostolenkkien mallintaminen 

Nostolenkit mallinnetaan LiftingInserts -komponentilla. Nostolenkit luodaan valitsemalla 

sandwich-elementin sisäkuori Select objects in components -valinnalla, jonka jälkeen 

komponentti luo automaattisesti nostolenkit elementtiin elementin painopisteen 

molemmin puolin. Komponentti huomioi aukot automaattisesti ja osaa taivuttaa 

nostolenkit niiden mukaisesti. Komponentin asetuksista voidaan valita käytettävä nosto-

osa, säätää molempien nosto-osien sijaintia painopisteeseen tai elementin reunoihin 

nähden sekä luoda tarvittaessa lisäraudoitusta nosto-osan kohdalle. Komponentilla 

voidaan myös luoda tarvittaessa pilari-, kääntöseinä- ja laattaelementtien nosto-osat. 

Tässä työssä nosto-osina käytetään pyöröteräslenkkejä. 
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Kuva 10. Lifting Inserts -komponentti. 

4.3.5 Valuankkurien mallintaminen 

Valuankkurit mallinnetaan AI Vemo Seinä -komponentilla. Valuankkurit luodaan 

valitsemalla sandwich-elementin sisäkuori Select objects in components -valinnalla, 

jonka jälkeen komponentti luo automaattisesti kaksi ankkuria elementtiin elementin 

painopisteen molemmin puolin. Komponentin asetuksista voidaan säätää molempien 

ankkurien sijaintia elementin painopisteestä sekä niiden korkeutta elementin alareunasta. 

Asetuksista voidaan valita huomioiko komponentti elementin aukot, jolloin komponentti 

luo ankkurin automaattisesti aukon ulkopuolelle, luoko komponentti kolmannen 

ankkurin, jota tarvitaan hyvin pitkissä elementeissä sekä luoko komponentti elementtituet 

näkyviin tietomalliin. 
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Kuva 11. AI Vemo Seinä -komponentti. 

4.4 Algoritmiavusteinen mallintaminen 

Algoritmiavusteisella suunnittelulla tarkoitetaan tietokoneavusteisesti tehtävää 

suunnittelua, jossa jokin suunnittelun osa-alue on ratkaistu algoritmisen prosessin 

tuloksena. Tietomallintamisessa suunnitteluprosessi voidaan digitalisoida tietokoneen 

laskettavaksi algoritmiavusteisien menetelmien avulla joko skriptaamalla tai 

parametrisen mallintamisen keinoin. (Tanska & Österlund 2014, s. 11-13) 

Parametrisellä mallintamisella tarkoitetaan riippuvuussuhteiden luomista tietomallin 

geometristen osien ja algoritmia ohjaavien parametrien välille. Parametrilla tarkoitetaan 

muuttujaa, joka ohjaa ja informoi suunniteltavan algoritmisen prosessin osaa. Algoritmia 

ohjaavia parametrejä voivat olla esimerkiksi seinäelementin geometria, liitoksessa 

käytettävä liitostyyppi tai liitososan jakoväli. Parametrisella mallintamisella suunnittelija 
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voi rakentaa algoritmiseen prosessiin perustuvan kolmiulotteisen mallin, jossa tietyn 

prosessin osan tai parametrin muuttaminen muokkaa mallin geometriaa reaaliajassa. 

(Tanska & Österlund 2014, s. 11-13) 

Skriptillä tarkoitetaan perinteistä tekstimuotoista ohjelmointikoodia, jonka avulla 

voidaan käskyttää ohjelmaa suorittamaan monimutkaisiakin toimenpiteitä, jotka 

suoritetaan, kun skripti käynnistetään.  Parametrisen mallintamisen toiminta perustuu 

visuaaliselle skriptaukselle, jossa perinteisen tekstimuotoisen ohjelmakoodin 

kirjoittamisen sijasta visuaalisia ohjelmakomponentteja linkitetään toisiinsa siten, että 

suorituksen aikana syntyvä tieto kulkee linkkejä pitkin komponentilta toiselle. Jokainen 

ohjelmakomponentti suorittaa oman tehtävän ja yhdessä ne määrittelevät algoritmisen 

prosessin. (Tanska & Österlund 2014, s. 11-13) 

Tässä työssä käytettävä visuaalisen skriptauksen ohjelma on McNeel Rhinoceros3D -

mallinnusohjelmaan ladattava Grasshopper-lisäosa. Grasshopperissa algoritmi luodaan 

linkittämällä valmiita visuaalisia ohjelmakomponentteja toisiinsa eikä käyttäjän tarvitse 

itse kirjoittaa tekstimuotoista ohjelmakoodia. (Tanska & Österlund 2014, s. 11-13) 

Grasshopperin ominaisuuksia on mahdollista laajentaa kolmansien osapuolien 

kehittämillä lisäosilla, joista yksi on tässä työssä käytettävä Grasshopperin ja Teklan 

yhdistävä Grasshopper-Tekla Live Link -lisäosa. Lisäosan avulla Grasshopperin 

komponenteilla voidaan luoda sekä olla vuorovaikutuksessa Teklan objekteihin 

reaaliajassa. (Trimble Solutions Corporation 2021; Robert McNeel & Associates 2022) 

Grasshopper-Tekla Live Link on Trimble Solutions Corporationin kehittämä lisäosa 

Grasshopperille, joka mahdollistaa linkityksen Teklan ja Grasshopperin välille. Lisäosa 

mahdollistaa parametrisen mallintamisen laajentamisen Tekla-mallinnukseen. Kuvassa 

12 on esitetty Tekla Live Link -valikko Grasshopperin käyttöliittymässä. 

 

Kuva 12. Grasshopper-Tekla Live Link -valikko. 
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Params -välilehdellä on näkyvissä komponentit, joilla voidaan tuoda Teklan objekteja 

Grasshopperiin. Steel- ja Concrete -välilehdillä on komponentit teräs- ja betoniosien sekä 

raudoitusten mallintamiseen Teklassa. Edit -välilehdellä on Teklan objektien 

muokkaamiseen käytettävät komponentit. Attributes -välilehdellä on Teklan profiili-, 

materiaali-, komponentti-, muoto- ja raudoituskatalogit sekä Teklan objektien asetuksien 

muokkaukseen käytettävät komponentit. Viimeisellä Extract -välilehdellä on 

komponentteja Teklasta tuotujen objektien tietojen hakemiseen. (Trimble Solutions 

Corporation 2021) 
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5 CASE: SEINÄELEMENTTIEN 

ALGORITMIAVUSTEINEN DETALJOINTI 

5.1 Lähtötiedot 

Tapaustutkimuksen kohteena on jo toteutuneen asuinkerrostalokohteen 

luonnossuunnitteluvaiheen tietomalli. Kohde on 5-kerroksinen asuinkerrostalo, jonka 

runkojärjestelmänä on kantavat seinät ja laatta -järjestelmä. Kantavina rakenteina 

toimivat sandwich-elementtien sisäkuoret sekä kantavat väliseinät, joiden varaan 

ontelolaattavälipohjat tukeutuvat. Kerroskorkeus on jokaisessa kerroksessa 3 metriä. 

Kohteen luonnossuunnitteluvaiheen tietomalli sisältää rakenteiden päägeometriat 

aukotuksineen. Ulkoseinät ovat pituuksiltaan ja aukotuksiltaan identtisiä kerroksittain 

pois lukien muutamat alimman kerroksen elementit, joissa aukotukset ovat hieman 

erilaiset. Ulkoseinät ovat kahta eri rakennetyyppiä olevia sandwich-elementtejä. 

Yksinkertaistuksien vuoksi molemmat rakennetyypit vastaavat kantavien sandwich-

elementtien rakennetyyppejä. Molempien elementtien sisäkuoret ovat 160 mm paksuja, 

eristeen paksuus on toisella elementtityypillä 160 mm ja toisella 140 mm sekä ulkokuoren 

paksuus on toisella elementtityypillä 70 mm ja toisella 90 mm. Yksinkertaistuksien 

vuoksi kaikkien sandwich-elementtien sisäkuorien yläpintoja on laskettu ontelolaatan 

paksuuden + 25 mm välin verran alaspäin, joka vastaa ontelolaatan ja kantavan sandwich-

ulkoseinän liitosdetaljia. Kohteessa ontelolaattojen paksuudet ovat 320 mm ja 370 mm. 

Kohteen tietomalli on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 13. Tapaustutkimuskohteen tietomalli Teklassa. 

 

Algoritmin luomisen lähtötietona on ulkoseinäelementtien geometriatieto aukotuksineen. 

Algoritmia lähdettiin luomaan aluksi sen mukaan, että geometriatieto on luotu 

Grasshopperilla luodun algoritmiavusteisen stabiliteettimallin pohjalta, joka generoidaan 

tietomalliksi Teklaan. Hirvikoski (2019) tutki työssään korkeiden rakennusten 

hankekehitysvaiheen stabiliteettimallin luontia algoritmiavusteisesti, jonka tuloksista 

voidaan luoda rakennuksen tietomalli Teklaan. Algoritmissa ulkoseinäelementtien 

geometria luodaan Teklaan Wall layout -komponentilla. Tämä komponentti sisältää 

kaikki rakennuksen ulkoseinäelementit ja tähän komponenttiin voidaan linkittää 

varusteluosien mallintamiseen luodut algoritmit, jolloin osat mallintuvat näihin kaikkiin 

komponentin sisältäviin ulkoseinäelementteihin. Työn edetessä kuitenkin todettiin, että 

varmempi tapa on tuoda ulkoseinäelementit Tekla-mallista Grasshopperiin, sillä joissakin 

kohteissa voi olla tilanteena se, että Tekla-malli on luotu perinteisesti käsin mallintamalla, 

eikä tietomallin luomiseen olevaa algoritmia olisi tällöin lähtötietona, sillä sitä ei ole 

luotu. 
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5.2 Varusteluosien algoritminen mallintaminen 

Tässä työssä pystysaumaliitokset luodaan Grasshopperilla luodun algoritmin luomiin 

ulkoseinäelementteihin, koska liitosten geometrian mallintamiseen täytyy valita 

komponentti, jolla seinä on mallinnettu, kuten luvussa 4.3 on käyty läpi. Muut 

varusteluosat luodaan Teklasta Grasshopperiin tuotuihin ulkoseinäelementteihin, sillä 

muut varusteluosat luodaan ulkoseinäelementin sisäkuoreen. 

Ulkoseinäelementit tuodaan Teklasta Grasshopperiin käyttämällä Grasshopperin Model 

object -komponenttia. Model object -komponentilla voidaan valita yksi tai usea 

elementtikokoonpano Teklasta Select assemblies -valinnalla. Luvussa 4.3 on käyty läpi 

varusteluosien mallintamista käsin ja sen pohjalta tiedetään, että varusteluosat 

mallinnetaan elementtien sisäkuoriin, pystysaumaliitoksia lukuun ottamatta. Teklassa 

sandwich-elementin sisäkuori toimii komponentin pääosana, johon muut osat liittyvät. 

Tällöin komponenteille, jotka tarvitsevat vain sandwich-elementin sisäkuoren, on 

yksinkertaista luoda algoritmi, joka mallintaa ne valittuun elementtiin. Koska Model 

object -komponentilla valitut elementit on valittu kokoonpanona, assemblynä, saadaan 

kokoonpanosta valittua pelkkä sisäkuori käyttämällä Deconstruct assembly -

komponenttia Grasshopperissa, joka purkaa kokoonpanon pääosaan ja sekundääriosiin, 

eli sisäkuoreen, eristeeseen ja ulkokuoreen. Tuodaan sandwich-elementin sisäkuoren 

Tekla-objekti Grasshopperiin Beam-komponentilla, joka liitetään Deconstruct assembly 

-komponentin Main part -osaan. Näin ollen valittuun sisäkuoreen voidaan liittää haluttuja 

varusteluosia liittämällä Beam-komponenttiin Plugin input -komponentti ja siihen 

Component -komponentti, joka luo komponentin, liitoksen tai detaljin valittuun 

sisäkuoreen. Component -komponentille annetaan inputtina komponentin nimi 

Component catalog -komponentista, jossa on valittavana kaikki käytössä olevan Tekla-

version komponentit. Lisäksi inputtina annetaan Plugin inputista valittu sisäkuori, jolloin 

Grasshopper ajaa algoritmin läpi ja varusteluosa mallintuu reaaliajassa Tekla-malliin. 

Component -komponentille annetaan inputtina myös käytettävän komponentin 

attribuuttitiedot, jolloin Grasshopper luo varusteluosan Tekla-malliin näiden 

attribuuttitietojen mukaisilla asetuksilla. Komponentin attribuuttitiedot sisältävät myös 

käytettävien osien ja mahdollisten lisäraudoitusten Prefix- ja Class-attribuuttien arvot, 

jolloin osien ja raudoitusten tiedot ja yksiköt näkyvät piirustuksissa ja luetteloissa oikein. 
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Kuva 14. Sandwich-elementin sisäkuoren tuonti Grasshopperiin: 1. Sandwich-elementin 

kokoonpanon tuonti Grasshopperiin, 2. Kokoonpanon räjäytys pääosaan ja 

sekundääriosiin, 3. Sisäkuoren eli elementin pääosan valitseminen. 

 

 

Kuva 15. Varusteluosan mallintaminen valittuun sisäkuoreen: 4. Sisäkuori inputtina 

komponentille, 5. Käytettävä komponentti Component Catalogista, 6. Käytettävän 

komponentin attribuuttitiedot, 7. Komponentin luonti Teklaan. 
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5.2.1 Vaijerilenkkiliitos 

Vaijerilenkkiliitosten mallintamisen algoritmissa lähdettiin liikkeelle siitä, että 

algoritmiin luodaan logiikka, joka tunnistaa elementtien välisen liitostyypin: onko 

kyseessä elementtien välinen suora liitos, nurkkaliitos oikealle tai vasemmalle vai kolmen 

seinän välinen liitos eli T-liitos. Koska sandwich-elementtien mallinnussääntönä on 

mallintaminen myötäpäivään, logiikkaa lähdettiin luomaan siten, että kaikkien sandwich-

elementtien geometrioista valittiin sisäkuorien alapintojen viivat ja näistä viivoista niiden 

loppupisteet. Algoritmilla haettiin kaikki viivat, joiden loppupisteisiin liittyi jokin toinen 

viiva, toisin sanoen seinän loppupisteeseen liittyvä seinä. Tämän jälkeen selvitettiin mihin 

suuntaan seinän loppupisteeseen liittyvä seinä lähtee eli mikä on seinien välinen 

liitostyyppi. Testaamalla löydettiin, että oikealle lähtevän seinän ja sitä ennen olevan 

seinän välinen kulma on 270º, vasemmalle lähtevän ja sitä ennen olevan seinän 90º ja 

suoraan menevien seinien 0º. 

Tämän lisäksi täytyi myös tutkia mahdolliset kolmen seinän väliset liitokset, jotka 

ulkoseinäelementtien kohdalla tarkoittavat ulkoseiniin liittyviä väliseiniä. Koska 

väliseinät eivät voi liittyä ulkoseinien nurkkaliitoksien kohdille, tutkittiin vain suorien 

liitosten kohdille mahdollisesti liittyviä väliseiniä. Liittyvät väliseinät löydettiin samalla 

logiikalla kuin ulkoseinissäkin: väliseinien alapintojen viivojen alku- ja loppupisteiden 

sijaintia verrattiin ulkoseinien sisäkuorien alapintojen viivojen alku- ja loppupisteiden 

sijaintiin, ja jos pisteiden välinen etäisyys oli tarpeeksi pieni määritetyn toleranssin 

mukaan, ulkoseinien suoran liitoksen kohdalle liittyi vielä väliseinä. Kolmen seinän 

välisessä liitoksessa ulkoseinien kohdalla vaijerilenkkiliitos tulee 45º kulmaan. Väliseinät 

on rajattu tämän työn ulkopuolelle, joten niiden liitoksia ei tutkittu. 

Kulmien ja mahdollisten kolmen seinän liitosten mukaan seinät jaettiin kahdeksaan eri 

tapaukseen: 

- Seiniin, joiden alkupisteeseen tulee liitos suoraan, 

- seiniin, joiden alkupisteeseen tulee liitos oikealle, 

- seiniin, joiden alkupisteeseen tulee liitos vasemmalle, 

- seiniin, joiden alkupisteeseen tulee 45º:n liitos, 

- seiniin, joiden loppupisteeseen tulee liitos suoraan, 
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- seiniin, joiden loppupisteeseen tulee liitos oikealle, 

- seiniin, joiden loppupisteeseen tulee liitos vasemmalle sekä 

- seiniin, joiden loppupisteeseen tulee 45º:n liitos. 

Jaottelun mukaan saatiin siis selville sekä seinän alku- että loppupisteeseen tulevan 

liitoksen suunta, jolloin algoritmilla voitiin luoda seinien välisten liitosten geometria 

ryhmittäin Wall layout connector -komponentilla sekä seinien väliset liitososat AI 

Reunadetalji -komponentilla. Pystysaumaliitokset luotiin kuvien 16 ja 17 detaljien 

mukaisesti poikkeuksena se, että lenkkijakona käytetään 700 mm jakoa jokaisessa 

kerroksessa. 

 

Kuva 16. Nurkkaliitosten ja suorien liitosten detaljit. 
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Kuva 17. Kolmen seinän liitoksen detalji. 

 

 

Kuva 18. Pystysaumaliitosten mallintamisen algoritmi: 1. Logiikka elementtien 

liitostyypeille, 2. Elementtien reunamuodot Wall layout connectorilla, 3. 

Pystysaumaliitokset oikealle ja vasemmalle AI Reunadetaljilla ja 4. Pystysaumaliitokset 

suoraan tai T-liitos AI Reunadetaljilla. 
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Kuva 19. Algoritmilla Teklaan luotu nurkkaliitos oikealle. 

 

 

Kuva 20. Algoritmilla Teklaan luotu nurkkaliitos vasemmalle. 
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Kuva 21. Algoritmilla Teklaan luotu suora liitos. 

 

 

Kuva 22. Algoritmilla Teklaan luotu T-liitos. 

5.2.2 Vaakasaumaliitos 

Elementtien väliset vaakasaumaliitokset toteutetaan tappikololiitoksilla kuvan 23 detaljin 

mukaisesti. Lähtökohtana on, että elementissä täytyy olla vähintään kaksi 

sidontapistekoloa. Sidontapistekolot luodaan 750 mm reunaetäisyyksillä ja 

sidontapisteiden jako on maksimissaan 2400 mm. Seinän yläpintaan luodaan tapit T16 

samoilla etäisyyksillä ja jaoilla sidontapisteiden kanssa siten, että joka toinen tappi yltää 

ylemmän seinän sidontapistekoloon. 
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Kuva 23. Vaakasaumaliitosten detalji. 

 

Vaakasaumaliitosten algoritmia lähdettiin luomaan siten, että sisäkuorien geometriat 

muunnettiin Grasshopperissa pisteiksi, viivoiksi ja pinnoiksi, ja muodostetuista viivoista 

tarkasteltiin sisäkuorien alapintojen viivoja, jolloin oviaukkojen muodostamat aukot 

saatiin siivottua tarvittavista viivoista pois. Viivat jaoteltiin pituuksien mukaan siten, että 

pilarimaisiin pieliin, jotka ovat lyhyempiä kuin neljä kertaa sisäkuoren paksuus, ei luoda 

sidontapistekoloja, alle 2000 mm pituisille pielille, mutta leveämmille kuin neljä kertaa 

sisäkuoren paksuus, luodaan yksi sidontapistekolo keskeisesti ja tätä pidemmille pätkille 

sidontapistekoloja luodaan maksimissaan 2400 mm jaolla. 

Tarkasteltavat viivat jaoteltiin pätkiin, jotta kolojen sijainnit elementeissä saataisiin 

selville. Yhden kolon pielien viivat jaettiin kahteen osaan, jolloin kolon sijainti tulee 

pieleen keskeisesti. Seinäosuuksien, joihin tulee kaksi tai useampi kolo, viivat jaettiin 750 

mm pituisiin pätkiin, jolloin muodostuneista pisteistä saatiin suodatettua viivan 

alkupisteestä ja loppupisteestä 750 mm päässä olevat pisteet, joiden kohdille kolot 

tulevat. Näiden kolojen väliin jäävä etäisyys jaettiin 2400 mm jaolla, jolloin saatiin 

selville mahdollisten lisäkolojen paikat. Kun kolojen sijainnit saatiin määritettyä, 

komponentille pystyttiin määrittämään attribuuttitiedot, joiden mukaan komponentti luo 
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ensimmäisen sidontapistekolon 750 mm seinän alkupisteestä tai keskeisesti pielen 

kohdalle ja sen jälkeen etäisyyksien mukaisilla jaoilla loppuelementille. 

 

Kuva 24. Vaakasaumaliitosten mallintamisen algoritmi: 1. Teklasta tuodun geometrian 

muutos viivoiksi ja viivojen jaottelu pituuksien mukaan, 2. Tarkasteltavien viivojen 

jaottelu sidontapistekolojen sijainteihin, 3. Attribuuttitietojen kokoaminen 

komponentille. 

 

 

Kuva 25. Algoritmilla Teklaan luodut vaakasaumaliitokset. 
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5.2.3 Ansaat 

Ansaat luotiin 160 mm reunaetäisyydellä elementin reunasta vaakasuunnassa sekä 50 mm 

reunaetäisyydellä pystysuunnassa. Ansaat luotiin 600 mm keskiöetäisyydellä ja 

pilarimaisien pielien minimileveydeksi määritettiin 300 mm. Komponentti huomioi 

automaattisesti aukot ja luo ikkunoiden ja ovien yläpuolisille palkkikaistoille 

palkkiansaat sekä ikkunoiden alapuolisille palkkikaistoille ansaat hakateräksinä. 

 

Kuva 26. Ansaiden mallintamisen algoritmi. 
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Kuva 27. Algoritmilla Teklaan luodut ansaat. 

5.2.4 Nostolenkit 

Nostolenkkejä mallinnettaessa huomattiin, että komponentti luo nostolenkit 

ulkoseinäelementtikokoonpanon painopisteen kohdalle, joka sandwich-elementeissä 

osuu usein eristeen kohdalle, ja tällöin nostolenkit eivät mallinnu elementtiin oikein. 

Algoritmia lähdettiin luomaan siten, että haettiin elementtien kokoonpanojen 

painopisteiden sijainnit ja kunkin elementin painopisteen etäisyyttä verrattiin kyseisen 

elementin sisäkuoren keskelle, jolloin nostolenkeille voitiin määrittää epäkeskisyyttä 

painopisteeseen nähden, ja täten luoda nostolenkit keskelle sisäkuorta. Komponentti 

huomioi elementin aukot automaattisesti ja luo nostolenkit sen mukaisesti. 

Attribuuttitiedoissa määritettiin nostolenkeille AI Mitoitus -attribuuttitieto, joka 

määrittää nostolenkin koon elementin painon mukaan automaattisesti. 

 

Kuva 28. Nostolenkkien mallintamisen algoritmi: 1. Painopisteiden sijainnit ja 

etäisyydet sisäkuoren keskelle, 2. Attribuuttitietojen määritys komponentille. 
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Kuva 29. Algoritmilla Teklaan luodut nostolenkit. 

5.2.5 Valuankkurit 

Valuankkurien mallintamisessa algoritmisesti törmättiin mallinnuskomponentin 

rajoitteisiin, sillä komponentti luo ankkurit automaattisilla etäisyyksillä elementin 

painopisteen yläpuolelle molemmin puolin, mutta tämä ei toiminut, kun komponentille 

syötettiin tekstimuotoiset attribuuttitiedot ankkurien luomiseksi. Komponentille annettiin 

tallennetut asetukset attribuuttitiedostona, jolloin automatiikka ankkurien mallintamiseen 

toimii. Asetuksiin lisättiin tekstimuotoisena attribuuttina aukkojen huomioiminen, jolloin 

komponentti ei luo ankkureita aukkojen kohdille. 
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Kuva 30. Valuankkurien mallintamisen algoritmi. 

 

 

Kuva 31. Algoritmilla Teklaan luodut valuankkurit. 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

Työn tavoitteina oli tutkia, miten betonisten seinäelementtien detaljoimista voitaisiin 

tehostaa algoritmiavusteisen suunnittelun avulla, miten seinäelementtien tyypillisimmät 

varusteluosat kannattaa algoritmien avulla mallintaa sekä miten tarkasti ja luotettavasti 

mallintamista voidaan algoritmien avulla sääntöpohjaisesti tehdä. 

Seinäelementtien detaljoimista voidaan tehostaa huomattavasti algoritmiavusteisen 

suunnittelun avulla tehtävän työn ja mallinnukseen käytettävän ajan vähentymisen 

johdosta. Yleinen tapa elementtien mallintamisessa on luoda elementistä tyyppielementti, 

joka vastaa mallinnustarkkuudeltaan mahdollisimman paljon valmista elementtiä. 

Suunnittelun edetessä tyyppielementistä kopioidaan varusteluosat käsin muille 

elementeille, joka on aikaa vievää ja toisteista työtä. Tämän lisäksi muiden elementtien 

geometriat ovat harvoin identtiset – elementtien mitoissa voi olla eroavaisuuksia ja 

aukotukset voivat sijaita eri kohdissa. Tästä syystä tyyppielementin varusteluosiin 

määritetyt asetukset eivät välttämättä enää suoraan toimi elementissä, johon varusteluosat 

kopioidaan ja tämän takia suunnittelija joutuu muokkaamaan kopioitujen varusteluosien 

asetuksia aina uudelleen. 

Algoritmiavusteisessa mallintamisessa elementtien varusteluosat voidaan mallintaa 

kaikkiin elementteihin samalla kertaa, joka nopeuttaa huomattavasti mallintamiseen 

käytettävää aikaa käsin mallintamiseen verrattuna, sillä jokaisen elementin klikkailu 

erikseen tietomallissa jää työvaiheista pois. Algoritmien avulla voidaan luoda sääntöjä ja 

reunaehtoja varusteluosien mallintamisen ja elementtien geometrioiden välille, jolloin 

käsin kopioinnista johtuvat mallinnuserot saadaan eliminoitua ja varusteluosat 

mallinnettua tarkasti jokaiselle elementille. Jotkut Teklassa käytettävät komponentit 

sisältävät jo itsessään automatiikkaa osien luontiin, joka jo nopeuttaa liitosten 

mallintamista käsin. Tällaisille komponenteille ei välttämättä tarvitse enää 

algoritmiavusteisesti luoda sääntöjä mallintamista varten, mutta tällaistenkin 

komponenttien kohdalla mallintamista saadaan tehostettua sillä, että kaikki elementit 

voidaan valita kerralla tietomallista ja luoda niihin osat yhdellä kertaa algoritmin avulla. 

Algoritmien avulla voidaan luoda myös logiikkaa, joka ottaa huomioon tarkasteltavan 
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elementin ulkopuolisia objekteja ja täten elementtien välille voidaan luoda 

riippuvuussuhteita, kuten pystysaumaliitoksien kohdalla onnistuttiin tekemään. 

Yksi työn tavoitteista oli tutkia, miten seinäelementtien tyypillisimmät varusteluosat 

kannattaa algoritmien avulla mallintaa sekä miten tarkasti ja luotettavasti mallintamista 

voidaan algoritmien avulla sääntöpohjaisesti tehdä. Kappaleessa 5.2 käytiin läpi 

varusteluosien algoritmista mallintamista ja tuloksista voidaan todeta, että varusteluosia 

voidaan mallintaa algoritmien avulla yhtä tarkasti ja luotettavasti kuin käsin 

mallintamalla. Osa varusteluosien mallintamisesta algoritmien avulla on sääntöpohjaista, 

sillä ne on sidottu yksittäisen seinäelementin geometriaan tai useiden seinäelementtien 

sijainteihin tietomallissa. Näitä varusteluosia ovat pystysaumaliitokset, 

vaakasaumaliitokset sekä nostolenkit. 

Tapaustutkimusosiossa onnistuttiin luomaan pystysaumaliitoksien mallintamiseen 

algoritmi, joka toimii luotettavasti ja oikein määriteltyjen detaljien mukaisesti. 

Pystysaumaliitoksien reunamuodot ja liitoksien suunnat ovat riippuvaisia siitä, missä 

suunnassa liittyvät seinät ovat toisiinsa nähden. Pystysaumaliitoksien mallinnusalgoritmi 

sisältää logiikan, joka tunnistaa seinien alku- ja loppupäihin liittyvien seinien suunnan 

itseensä nähden, jolloin seinien välinen liitos mallintuu oikein päin ja oikeilla detaljeilla 

tietomalliin. Tämän logiikan voidaan lähtökohtaisesti olettaa toimivan myös muissakin 

kohteissa, jos sandwich-elementit on mallinnettu mallinnusohjeiden mukaisesti. Työn 

tapaustutkimuskohteessa on kuitenkin tehty yksinkertaistuksia ulkoseinäelementtien 

rakennetyyppeihin, siten että rakennetyypit vastaavat kantavien sandwich-ulkoseinien 

rakennetyyppejä. Kantavilla ja ei-kantavilla ulkoseinillä on vaikutuksia käytettäviin 

liitosdetaljeihin, jonka vuoksi algoritmissa käytetyt liitosdetaljit toimivat oikein, kun 

kyseessä on kantavat sandwich-elementit. Jos kohteessa olisi sekä kantavia että ei-

kantavia sandwich-ulkoseiniä, ei tässä työssä luotu logiikka toimisi suoraan niiden 

tapauksessa. 

Vaakasaumaliitoksien mallintaminen on riippuvainen yksittäisen elementin geometriasta 

sekä elementtien geometrioista, joihin elementti liittyy. Tappikololiitosta mallinnettaessa 

liitososien sijainteihin voidaan vaikuttaa vain ensimmäisen liitososan sijainnilla seinän 

alkupisteestä sekä loppujen liitososien etäisyyksillä toisiinsa nähden, joihin vaikuttavat 
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esimerkiksi seinissä olevat aukot. Vaakasaumaliitosten mallintamiseen onnistuttiin 

luomaan toimiva algoritmi, joka sisältää sääntöjä, joiden mukaan se määrittää liitososien 

sijainnit jokaiseen yksittäiseen elementtiin elementin geometrian mukaisesti, jolloin 

liitososat mallintuvat tietomalliin oikeilla reunaetäisyyksillä ja elementin pituuksien 

mukaisilla tarvittavilla määrillä aukot huomioon ottaen. Algoritmi ei kuitenkaan toimi 

vaatimusten mukaisesti silloin, kun kohteessa on seinäelementtejä, jotka ovat alle 2000 

mm leveitä – tällöin algoritmi luo seinään vain yhden sidontapistekolon, joka ei vastaa 

vaatimusta vähintään kahdesta sidontapistekolosta elementissä. Jotta tämä puute 

saataisiin korjattua, pitäisi logiikkaa kehittää pidemmälle siten, että elementit, joihin tulee 

algoritmin mukaan vain yksi sidontapistekolo, suodatettaisiin muista elementeistä ja 

tutkittaisiin omana ryhmänä ja niille määritettäisiin omat reunaehdot sidontapistekolojen 

mallintamiseen. Työn ajan puitteissa tämä kuitenkin jätettiin tutkimatta. Työssä jätettiin 

myös tutkimatta pilarimaiset pielet, jotka ovat kapeampia kuin neljä kertaa sisäkuoren 

paksuus. Tällaisien pielien kohdalla ei käytetä sidontapistekoloja, vaan niiden sijasta 

voidaan käyttää spiraloputkien ja tappien liitosta, joka vie vähemmän tilaa elementissä ja 

mahtuu näin kapeampaan pieleen. Tässä työssä kuitenkin rajauduttiin tutkimaan vain yhtä 

liitostyyppiä. 

Vaakasaumaliitosten mallinnusalgoritmi ei ota huomioon elementtien välisiä 

riippuvuussuhteita. Tapaustutkimuskohteen ulkoseinäelementtien geometriat toistuvat 

kerroksittain, pois lukien muutamat alimman kerroksen elementit, jolloin päällekkäiset 

elementit ovat melkein aina geometrioiltaan identtisiä. Vaakasaumaliitosten algoritmi on 

luotu huomioimaan elementtien geometriat yksilöittäin, jolloin liitososien sijainneilla ei 

ole riippuvuussuhdetta niiden ylä- tai alapuolella olevien elementtien geometrioihin. 

Tästä syystä esimerkiksi päällekkäisten elementtien pituuksien tai aukotuksien vaihtelu 

vaikuttaisi liitososien sijainteihin eikä algoritmi osaisi huomioida tätä. 

Nostolenkkien mallinnuskomponentti sisältää jo itsessään automatiikkaa lenkkien 

mallintamiseen – komponentti osaa huomioida elementtien aukot ja luoda lenkit niiden 

mukaan sekä komponentti osaa määrittää nostolenkin halkaisijan elementin painon 

mukaan. Nostolenkkien oikein mallintuminen on kuitenkin riippuvainen siitä, että 

nostolenkille jää riittävästi etäisyyttä elementin sisäkuoren pinnoista molemmin puolin, 

jota komponentti ei osannut itse tehdä. Tässä työssä käytettävien pyöröteräslenkkien 
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mallintamiseen onnistuttiin luomaan toimiva algoritmi, jonka logiikka hakee koko 

elementin painopisteen sijainnin ja laskee sen etäisyyden elementin sisäkuoren keskelle, 

jolloin nostolenkit mallintuvat aina keskelle sisäkuoren paksuutta ja näkyvät näin oikein 

tietomallissa. Työssä ei kuitenkaan tutkittu muunlaisten nosto-osien algoritmiavusteista 

mallintamista. 

Varusteluosista ansaat ja valuankkurit ovat osia, jotka eivät sisällä sääntöjä tai 

riippuvuussuhteita niiden mallintamiseen. Ansaat ja valuankkurit toimivat hyvin pitkälti 

niiden mallinnuskomponenttien sisältämien automatiikoiden avulla, jolloin ne osaavat 

ottaa huomioon elementtien aukotukset eivätkä luo osia niiden kohdille. Ansaiden 

kohdalla komponentti osaa jakaa elementin geometrian aukkojen mukaan pilari- ja 

palkkikaistoihin, jolloin komponentti ei luo liian kapeisiin pilarikaistoihin ansaita ja 

aukkojen ylä- ja alapuolisiin palkkikaistoihin komponentti osaa käyttää palkkiansaita ja 

hakoja. Valuankkurien mallinnuskomponentti osaa huomioida automaattisesti elementin 

painopisteen sijainnin ja luoda valuankkurit painopisteen yläpuolelle molemmin puolin 

aukot huomioon ottaen. Näidenkin komponenttien osalta algoritmiavusteisella 

mallintamisella saavutetaan kuitenkin hyötyjä mallinnusajan ja manuaalisen työn 

vähentymisellä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Tapaustutkimuksen tavoitteena oli tutkia seinäelementtien detaljoimista 

algoritmiavusteisesti, sen toimivuutta, hyötyjä sekä haittoja. Lisäksi tutkimusosion 

tavoitteena oli tuottaa algoritmeja mallintamiseen yrityksen käyttöön.  

Tutkimusosiossa onnistuttiin luomaan toimivia algoritmeja tarkasteltavien liitos- ja 

varusteluosien mallintamiseen. Tutkimusosiossa saatiin tutkittua, miten seinäelementtien 

liitos- ja varusteluosia saadaan mallinnettua algoritmiavusteisesti sekä käytettävistä 

komponenteista saatiin listattua attribuuttitietoja, joilla komponenttien käyttämiä 

asetuksia saadaan muutettua algoritmin sisällä. Tuloksien pohjalta voidaan 

lähtökohtaisesti olettaa luotujen algoritmien toimivan muissakin kohteissa. 

Tämän työn jatkotutkimuskohteena voisi olla algoritmin uudelleenkäytettävyyden 

tutkiminen muissa kohteissa, esimerkiksi eri rakennetyyppien omaavien 

ulkoseinäelementtien välisissä liitoksissa sekä väliseinäelementtien detaljointi ja 

mukaanotto yhdessä ulkoseinäelementtien kanssa. Jatkotutkimuskohteena voisi olla 

myös algoritmiavusteisen detaljoinnin soveltuvuus muille elementtityypeille. 

Jatkotutkimuksena voisi olla myös FEM-laskennan mukaanotto mallinnusalgoritmin 

lisäksi esimerkiksi pystysaumaliitoksien kohdalla korkeissa rakennuksissa. 
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8 YHTEENVETO 

Työn aiheena oli tutkia betonisten seinäelementtien algoritmiavusteista detaljoimista. 

Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta ja tapaustutkimuksesta. 

Kirjallisuustutkimuksessa käytiin läpi elementtisuunnittelun taustaa; elementtirakenteita 

yleisesti, tuoteosakauppamalleja elementtien suunnittelun toteutustapoihin ja -ajankohtiin 

rakennusprojekteissa, elementtisuunnittelun ja rakennesuunnittelun tehtäviä sekä 

elementtien tietomallintamisen tarkkuustasoja eri rakennusprojektin vaiheissa. 

Kirjallisuustutkimuksessa käytiin läpi seinäelementtien suunnitteluprosessi; 

seinärakenteiden rakenteellinen toimintaperiaate sekä seinien raudoitus yleisesti, 

julkisivuelementtien taustaa ja työn rajauksena toimivan sandwich-ulkoseinäelementin 

rakenteellinen toimintaperiaate sekä yleisesti käytettävät raudoitteet. 

Varusteluosien teoriaa käytiin läpi pystysaumaliitoksissa käytettävistä vaijerilenkeistä, 

vaakasaumaliitoksissa käytettävistä vaarnatappiliitoksista, sandwich-elementtien kuorien 

välisen yhteistoiminnan mahdollistavista diagonaaliansaista ja pistokkaista, elementtien 

siirtoihin ja asennuksiin käytettävistä nostolenkeistä sekä asennusaikaiseen tuentaan 

käytettävistä valuankkureista. Teoriaosuudessa käytiin myös läpi seinäelementtien 

tietomallintamista, mallinnusohjelmana käytettävän Tekla Structures -

suunnitteluohjelmiston teoriaa, rakenneosien geometrian ja varusteluosien mallintamista 

sekä tutkittavien liitos- ja varusteluosien mallintamiseen tapaustutkimusosiossa 

käytettäviä komponentteja ja niiden asetuksia. 

Kirjallisuustutkimuksessa käytiin myös läpi algoritmiavusteisen suunnittelun taustaa sekä 

algoritmiavusteiseen suunnitteluun käytettävän ohjelmiston Rhinoceros 3D:n, sen 

lisäosan Grasshopperin sekä Tekla Structuresin ja Grasshopperin linkityksen 

mahdollistaman Grasshopper-Tekla Live Link -lisäosan taustaa. 

Kirjallisuustutkimuksesta saatiin tiedot tapaustutkimusosion suorittamiseen. 

Tapaustutkimusosiossa tutkittiin ja luotiin työssä käytettävien liitos- ja varusteluosien 

mallintamiseen käytettäviä algoritmeja. Tapaustutkimusosiossa luotuja algoritmeja 

testattiin jo toteutuneen asuinkerrostalokohteen luonnossuunnitteluvaiheen tietomalliin. 
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Tapaustutkimuksen lähtötietona oli tutkimuskohteen tietomallin luomiseen käytetty 

algoritmi. Varusteluosien mallintamista algoritmiavusteisesti testattiin suoraan 

geometrian luomisen algoritmin jatkeeksi sekä toisella tapaa, jossa sandwich-

ulkoseinäelementtien geometria tuotiin Teklan tietomallista Grasshopperiin. 

Varusteluosien mallinnusalgoritmit jaoteltiin siten, että pystysaumaliitokset luotiin 

suoraan geometrian luomisen algoritmin jatkeeksi ja vaakasaumaliitokset, ansaat, 

nostolenkit ja valuankkurit Teklasta Grasshopperiin tuotuihin geometrioihin. 

Geometrioiden käsittely onnistui molemmilla tavoilla, eikä niiden osalta ilmennyt 

ongelmia työn aikana. 

Varusteluosien mallinnusalgoritmit jaoteltiin kukin omiin ryhmiin, jolloin algoritmien 

ymmärtäminen ja hahmottaminen on helpompaa. Algoritmit luotiin niiden 

mallinnusjärjestyksessä, jossa pystysaumaliitokset luodaan ensin, sillä ne muokkaavat 

elementtien reunamuotoja. Toisena mallinnetaan vaakasaumaliitokset ja niiden jälkeen 

nostolenkit, ansaat ja valuankkurit voidaan mallintaa halutussa järjestyksessä. 

Kaikkien varusteluosien mallintamiseen onnistuttiin luomaan toimivat algoritmit 

määriteltyjen detaljien ja yksinkertaistuksien mukaisesti. Pystysaumaliitoksien 

algoritmin voidaan lähtökohtaisesti olettaa toimivan muissakin kohteissa, mutta algoritmi 

vaatii kehittämistä eri rakennetyyppien välisten liitosten detaljien vaihtelevuuden 

mukaisesti. Vaakasaumaliitoksien algoritmin voidaan myös olettaa toimivan 

lähtökohtaisesti muissakin kohteissa, mutta algoritmi vaatii kehittämistä, jossa 

seinäelementtien jaottelua viedään pidemmälle, jolloin liitososien mallintamisen 

reunaehtoja saadaan tarkennettua ja jokaiselle elementille luotua tarvittavat liitososat 

tarvittavilla määrillä. Vaakasaumaliitosten osalta on myös tarpeellista kehittää 

elementtien välisiä riippuvuussuhteita, joita algoritmille ei tässä työssä tehty. Ansaiden, 

nostolenkkien ja valuankkurien mallinnusalgoritmien voidaan olettaa toimivan muissakin 

kohteissa ilman suurempia ongelmia, sillä näiden varusteluosien mallinnuskomponentit 

sisältävät itsessään automaatiota osien mallintamiseen, jolloin ne eivät enää tarvitse 

algoritmipohjaisia sääntöjä niiden mallinnukseen. 

Tutkimusosion lopputuloksena saatiin luotua toimivia algoritmeja tutkittujen liitos- ja 

varusteluosien mallintamiseen sandwich-ulkoseinäelementteihin sekä lopputuloksena 
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voidaan todeta, että seinäelementtien algoritmiavusteisella detaljoinnilla saadaan 

tehostettua mallintamista ja algoritmiavusteinen mallintaminen soveltuu hyvin 

seinäelementtien varusteluosien mallintamiseen. 
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