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WSP on eri osaamisaloja ennakkoluulottomasti 
yhdistelevä yhdyskuntarakentamisen asiantuntijayritys.

Autamme asiakkaitamme luomaan uutta ja korjaamaan 
vanhaa. Suunnittelemme, tutkimme, konsultoimme ja 
muotoilemme rakennettua ympäristöä viihtyisäksi niin, 
että se kestää ja luo kilpailukykyä. 
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YLI 650 ASIANTUNTIJAA 
YMPÄRI SUOMEA

• Helsinki
• Oulu
• Jyväskylä
• Tampere
• Rovaniemi
• Kuopio
• Turku

• Espoo 
• Lahti
• Lappeenranta
• Vaasa
• Seinäjoki
• Joensuu
• Hämeenlinna



• Rakennetekniikka
• Sillat ja taitorakenteet
• Infrasuunnittelu
• Liikkuminen ja liikenne
• Ympäristö ja arkkitehtuuri 
• Muotoilu ja valaistus 
• Advisory Services

• Rakennuttamispalvelut
• Korjausrakentaminen
• Laboratoriopalvelut
• Geo- ja kalliotekniikka
• Kaivospalvelut
• Ohjelmistopalvelut

PALVELUMME



Rakennetekniikka

Rakennetekniikan palveluihimme sisältyvät betoni-, 
teräs-, liitto- ja puurakenteiden suunnittelu eri 
talonrakennus-, teollisuus-, silta- ja infrahankkeissa. 

Rakennesuunnittelupalvelumme kattavat hyvin laajan 
sektorin pienistä hankkeista suuriin ja usein 
suunnittelumme käsittää rakennesuunnittelun 
esisuunnittelusta toteutukseen. 
Vuorovaikutteinen mallipohjainen suunnittelu yhdessä 
sidosryhmien kanssa sekä toimiva laatujärjestelmä 
mahdollistavat asioiden oikea-aikaisen etenemisen 
kokonaisprosessin aikana.

Erikoisalaamme ovat suurien ja vaativien teräs- ja 
betonirakenteiden rakennesuunnittelu niin kotimaassa 
kuin ulkomaillakin: julkiset rakennukset, liike-, toimisto-
ja asuinrakennukset, teollisuusrakennukset ja -laitokset, 
sekä vaativat korjausrakennuskohteet. 
Laadimme myös rakennusten ja rakenteiden 
maanjäristys-, tuuli- ja tärinä-analyysit.

Yhteyshenkilö: 
Matti-Esko Järvenpää
Liiketoimintajohtaja, Rakennetekniikka 
Tel: +358 40 513 9117
matti-esko.jarvenpaa@wsp.com



Nostinpalkin mitoitus



Esimerkkinostin Esimerkkinostinpalkki
kattilarakennuksessa

Nostinpalkin mitoitus



Esimerkkikuva
käsikäyttöisestä
ketjunostimesta

Nostinpalkin mitoitus



Aikaisemmin käytetty ratapalkin
mitoitusohjelma

Ongelmia ohjelman kanssa
- Ratapalkki ohjelman laskenta-

aineisto saatavilla vain 
suomenkielellä

- Virheitä
- Alalaipan paikallisten

jännitysten mitoitus
- Uuman kestävyys

vaakakuormalle
- Kiepahduskestävyys

- Kuorman sijainti
alalaipalla

- Epäsymmetrisen palkin
mitoitus

- Puutteita
- Ulokkeen mitoittaminen

puuttuu
- Kaksiuumaisen palkin

mitoitus

Nostinpalkin mitoitus



Nostinpalkin mitoitus

Käyttöastevertailu
eurokoodimitoituksen ja Ruukin
Ratapalkki ohjelman välillä



Nostinpalkin mitoitus

Käyttöastevertailu
eurokoodimitoituksen ja AISC 
–mitoituksen välillä



Käyttöliittymä
Käyttöasteet päivittyvät reaaliajassa

Halutun raportin saa
nappia painamalla

Harmaalla olevat
lähtötiedot annettava



Valmis raportti



Valmis raportti



Valmis raportti



OTA YHTEYTTÄ! 

WSP Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1 d

90400 Oulu

wsp.com


