Ohjeita
arkkitehtisuunnitteluun
Kevytbetonista on helppo suunnitella
toimivia ja terveellisiä pientaloja
Jämerän karkaistuista kevytbetonituotteista on helppo
suunnitella toimivia ja terveellisiä pientaloja. Tuotteet
muodostavat yksinkertaisen pienelementtijärjestelmän
ja perehtymällä tähän ohjeeseen osaat ottaahuomioon
rakennusmateriaalin mahdollisuudet ja tunnet
ratkaisujen vaikutukset myös kantaviin r akenteisiin.
Jämerällä arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu
ja kustannusten laskenta kulkevat käsi kädessä. Näin
varmistamme, että talon arkkitehtisuunnittelu on tehty
niin, että asiakkaan rahat riittävät talon toteutukseen.
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Kellarit ja perusmuurit
•

Kellarin seinät suunnitellaan kevytsoraharkoille tai maanpaine-elementeille:
- 380 mm harkko 375/400 kevytbetoniharkolle
- 420 mm harkko 500 kevytbetoniharkolle
- 375 mm maanpaine-elementti on hyvä vaihtoehto, jos kellari on kokonaan
tai pääosin maanpinnan alapuolella.

•

Kellari on yleensä kustannusten kannalta järkevää tehdä saman kokoisena,
kuin yläkerta.

•

Perusmuurit eli sokkelit muurataan kevytsoraharkoista, sokkelipykälä on
tavallisesti 50 mm ja se on 100 mm valmiin lattiapinnan alapuolella.

Ulkoseinät
•

Ulkoseinät suunnitellaan 400 mm harkolle, joka on optimoitavissa desibeli
määräysten mukaan. Saatavana on myös harkkokoot 375 ja 500 mm, joiden
erona arkkitehtisuunnittelussa on mm. ikkunapenkien syvyys.

•

Kivi/puuverhoilujulkisivun voi tehdä kahta harkkovahvuutta käyttäen. Näin
puuverhous saadaan samaan tasoon rapatun pinnan kanssa. Noin 200 mm
ulokkeet, esim. ikkunoiden ympärillä, on myös helppo toteuttaa.

•

Nurkat tehdään normaaleilla seinäharkoilla. Eerillisiä nurkkaharkkoja ei tarvita.

•

Huonekorkeudet suunnitellaan harkkojakoon sopiviksi täysin harkoin (harkon
korkeus 200 mm). Valmiista lattiapinnasta mitattuna huonekorkeuden tulee
olla esim. 2700, 2900, 3100. Huom! Lattian pinta on 100 mm sokkelirajan
yläpuolella.

Kantavat väliseinät ja linjat
•

Kantavat väliseinät tehdään 200 mm harkosta, tai teräs palkeilla ja niitä
tukevilla pilareilla.

•

Kantavien seinien ja linjojen on oltava aina samalla kohdalla rakennuksen
kaikissa kerroksissa.

•

Edullisilla T-teräspalkilla voidaan ylittää tavallisesti noin 3 m aukkoja, järeillä
teräspalkeilla voidaan jopa 5-6 m aukkoja.

•

Ulkoseinään tukeutuvan kantavan linjan (teräspalkin) kohdalle ei saa suunnitella ikkunaa tai muuta aukkoa.

Kevyet väliseinät
•
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Ei-kantavat seinät tehdään 100 mm paksuista kevytbetonilaatoista. Keveitä
väliseiniä voidaan sijoittaa vapaasti.

Välipohjaelementit voidaan tukea teräspalkkiin.
Yläpohjaa t ukevien kantavien linjojen kohdalla pitää
olla kantavat linjat myös alemmissa kerroksissa.

Vaakamoduuli 2M, 400 mm paksu seinä

Kevytbetonielementin tukipinta on 100 mm.
Elementin max vapaan väli voi olla 5800 mm.

Ala- ja välipohjat
•

Kevytbetonielementin paksuus on 250 mm ja maksimipituus 6000. Vakio
pituudet ovat 200 mm välein.

•

Kevytbetonielementin tukipinta on 100 mm, jolloin maksimi vapaa väli voi o lla
5800 mm.

•

Jos käytetään 200 mm ontelolaataa, vapaa väli on maksimissaan 7500 mm.

•

Välipohjat tuetaan aukkojen kohdalla 200 mm paksulla kantavalla seinällä tai
teräspilareilla ja palkeilla. Tällaisia kohtia ovat esim. porrasaukot ja kahden
kerroksen korkuinen tila.

Yläpohja
•

Yläpohja on joko kevytbetoni- tai puurakenteinen ja se voi olla vino tai suora.

•

Kevytbetonielementeillä on helppo toteuttaa vinoja yläpohjia.Vinon yläpohjan
sijaan kannattaa kuitenkin miettiä avaruuden tunnun luomista huonekorkeutta kasvattamalla, jolloin t alotekniikka on helpompi toteuttaa. Talotekniikan toteutus on hyvä muutoinkin ottaa huomioon suunnittelussa, sillä IV-tekniikkaa
ei voi sijoittaa rakenteiden sisään, vaan ne sijoitetaan alaslaskuihin ja kotelointeihin.

•

Vinon puuyläpohjan ristikon korkeus on noin 10 % sen pituudesta eli esim.
10 metrin ristikon vaatima korkeus on yksi metri.

•

Kevytbetoniyläpohjassa on huomioitava elementtien kannatus. Kantavat seinälinjat tarvitaan myös yläkerrassa ja linjojen on oltava aina samalla kohdalla rakennuksen kaikissa kerroksissa.

•

Vinossa kiviyläpohjassa kantavat linjat suunnitellaan katon kaltevuuden suuntaisesti. Loivissa katoissa kantavat linjat voivat olla myös kohtisuorassa kaltevuuden suuntaan. Tällöin on huomioitava, että kantavat seinät on sijoitettu
niin, että elementit yltävät seinän päälle vähintään 100 mm.

IV-tekniikkaa ei sijoiteta kevytbetonielementtien sisään, vaan
alaslaskuihin ja kotelointeihin. Yläpohjassa IVS-tekniikka voidaan
asentaa elementtien päälle.

Putkikuiluille on varattava riittävä tila suunnitelmissa, sillä ilmastointi- ja viemäriputkia ei asenneta kevytbetoniseinien sisään.

HUOM! RAKENNUKSEN MITAT ILMOITETAAN 50 MM:N TARKKUUDELLA

Sähköputkituksia sijoitetaan tavallisesti pintavaluihin, josta ne voidaan tuoda tarvittaessa elementin
läpi alapuoliseen kattoon.
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Ikkuna- ja oviaukkojen ylityspalkit
•

Aukkojen ylitykset on suositeltavaa tehdä kevytbetonipalkeilla.

•

Aukon ylityksiä voidaan tehdä myös teräsrakenteilla, mutta ne nostavat
kustannuksia ja materiaalien rajapinnat aiheuttavat haasteita pinnoituksessa.

•

Palkeille on varattava 300 mm tukipinta. Lyhyen palkin tukipinnaksi voi
riittää 200 mm.

•

Kevytbetonipalkit ovat 200, 400 ja 600 mm korkeita niiden pituudesta ja
kantavuudesta riippuen.

•

Aukkojen yläpuolelle on varattava vähintään 400 mm tilaa, jotta tarvittaessa
voidaan käyttää suurten kuormien 400 mm korkeaa kevytbetonipalkkia.

•

Ikkunoiden ja ovien asennussyvyys seinän ulkopinnasta mitattuna on
100 mm, kun seinä on 375/400 mm ja 150 mm, kun seinä on 500 mm.
Ikkuna ja oviaukkojen vaakasijoittelu 400 mm ulkoseinällä.
palkin korkeus (mm)

palkin pituus (mm)

max aukko (mm)

200

1600-3000		

2400

400

1600-4800		

4200

600

5200-6000		

5400

Aukonylityspalkin tukipinnan on oltava 300 mm. Aukon maksimi leveys voi olla5 400 mm.
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Kattoterassit, katokset, parvekkeet
•

Lämpimän tilan päällä oleva parveke/kattoterassi suositellaan toteutettavaksi
katettuna.

•

Terassien katokset tuetaan pilareilla. Katosten ripustuksia seinästä ei suositella.

•

Parvekkeet suunnitellaan 200 mm ontelolaatoilla teräskannatteisina.

•

Katosten pilarit voivat olla terästä, puuta tai kevytsoraharkkoja.

Parvekkeet suunnitellaan 200 mm ontelolaatoilla.

Vesikate
•

Peltikaton minimi kaltevuus on 1:7.

•

Tiilikaton minimi kaltevuus on 1:4. Suoran kattotiilen 1:3.

•

Bitumikermikaton (”huopakatto”) minimikaltevuus on 1:20.

•

Suunnittelussa on huomioitava sadevesien johtaminen katoilta, katoksista,
parvekkeilta ja kattoterasseilta: kallistukset, vesikourut ja syöksytorvet.

Katosten pilarit voivat olla terästä, puuta tai kevytsoraharkkoja.

Portaat
•

Kevytbetoniportaat voivat olla suorat, lepotasolliset tai kiertävät.

•

Porrasaskelmat tuetaan väliseinien tai L-teräksien päälle.

•

Porrasaukon tulee olla suorakaiteen muotoinen.

•

Lepotasollisen portaan porrasaukon on oltava vähintään 2000x2650 ja
kiertävän 2000x2400, kun huonekorkeus on 2700 tai 2900 mm. Esimerkkikuvissa huonekorkeudet ovat 2700 mm, jolloin kerroskorkeus on 3050 mm.

Suorat portaat tuetaan L-terästen päälle.
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Mallikuvat suunnitelmista
Pohjapiirustukset

Esimerkkikuvat eivät ole mittakaavassa.

3D-kuvat

Leikkauspiirustukset
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Julkisivupiirustukset

Asemapiirustus

Rakenteiden U-arvot, paloluokitukset ja ääneneristävyys
Ilmaääneneristävyys (dB)
Tuote
		

Paksuus
(mm)

Kevyet väliseinä

ELEMENT

Kantavat väliseinät

CLASSIC

Ulkoseinät

ECOTERM+

300

ECOTERM+

Valmiin seinän
U-arvo

Paloluokka

Rw

Rw+C Rw+Ctr

100

EI 120

37

200

REI 180

43

0,25

REI 240

44

375

0,20

REI 240

47

46

42

ECOTERM+

400

0,19

REI 240

48

47

43

ECOLIGHT

400

0,24

REI 240

50

49

45

ECOTERM+

500

0,15

REI 240

51

50

46

							
Maanvarainen alapohja

0,11

Tuulettuva kevytbetonialapohja

0,15

Tuulettuva ontelolaatta-alapohja

0,16

Kevytbetoniyläpohja (vaaka/ tiili)

0,09

REI 90

57

56

52

Kevytbetoniyläpohja (vaaka/pelti)

0,09

REI 90

61

58

52

Kevytbetoniyläpohja (vino/tiili)

0,09

REI 90

55

54

50

Kevytbetoniyläpohja (vino/pelti)

0,09

REI 90

60

57

51

*

*

*

*

Puuyläpohja
0,09
							
* Arvoihin vaikuttaa mm. kipsilevyjen määrä
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Jämerä hoitaa suunnittelun
Luonnossuunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu kuuluu Jämerän talotoimitukseen ja Jämerä huolehtii,ettäsuunnittelu
tehdäänasiakkaan budjetin mukaan. Jämerällä arkkitehti-, rakennesuunnitteluja kustannusten
laskenta ja k ulkevat käsi kädessäja siksi talon kokonaiskustannukset tiedetään jo
arkkitehtisuunnitteluvaiheessa.
Luonnossuunnitelmat ovat tarkat kuvat talosta ja eroavat rakennuslupakuvista vain vähän.
Luonnoskuvissa ei oteta kantaa mm. lopullisiin korkoihin tai rakennusmateriaaliin.
Luonnossuunnitteluun kuuluu:
• asemapiirustus 1:500
• pohjapiirustukset 1:100
• leikkauspiirustukset 1:100
• julkisivupiirustukset 1:100
Arkkitehti toimii usein myös talon pääsuunnittelijana. Pääsuunnittelija huolehtii kaikkien rakentamisessa t arvittavien suunnitelmien yhteensopivuudesta ja laadusta. Sopimus pääsuunnittelusta
kannattaa tehdä arkkitehdin kanssa jo hetisuunnittelun alussa.

Rakennuslupakuvat
Myös rakennuslupakuvat, energiaselvitys ja -todistus sekä hiilijalanjälkilaskelma kuuluvat Jämerän talotoimitukseen. Lisäksi huolehdimme energiatodistukseen tarvittavan ilmantiiveysmittauksen tekemisestä, kun talo on valmis.

Muut suunnitelmat
Rakennesuunnitelmat kuuluvat Jämerän runkovalmiiseen talotoimitukseen ja niiden laatiminen
aloitetaan, kun rakennuslupa on saatu. Suunnittelun tekevät kokeneet rakennesuunnittelijat.
Rakennesuunnittelussa otetaan huomioon LVIS-talotekniikka- ja muut erikoissuunnitelmat, sillä
mm. välipohjaelementteihin tehtävät tekniikan läpiviennit on huomioitava elementtien suunnittelussa ja valmistuksessa. Siksi erikoissuunnitelmat tarvitaan jo varsin aikaisessa vaiheessa ja
saat ne yhteistyökumppaneidemme kautta.
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Terveellisen rakentamisen puolesta
www.jamera.fi

