
Teräsrakenneyhdistys ry
-työtä jäsenten äärellä 50 vuotta



Teräsrakenneyhdistys ry toimii teräsrakenteita valmistavien ja 
suunnittelevien yritysten edun-valvontayhdistyksenä. 

Toiminta-ajatuksena on teräksen ja muiden metallien käytön 
edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen 

kehittäminen.



Teräsrakenneyhdistys pähkinänkuoressa
 Teräsrakenneyhdistyksessä on 92 yritysjäsentä sekä noin 40 oppilaitosta 

ammattilaisjäseninä. 

 Teräksen ja muiden materiaalien käytön edistämistä ja jäsenten edunvalvontaa 
toteutetaan alaan liittyvällä tiedotustoiminnalla, koulutuksella ja teknisellä 
neuvonnalla sekä osallistumalla tutkimus- ja kehitysprojektien toteutukseen ja 
alaa koskevien rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä 
ylläpitämällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä.

 TRY on Rakennustuoteteollisuus RTT:n yhdistysjäsen ja toteuttaa sen 
Teräsrakennejaostona osaltaan myös RTT:n toimintasuunnitelmaa.



Toiminta



TRY − Metallirakentamisen osaamiskeskus

 Standardisointi
 Eurocode-neuvonta
 Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA:n komiteoihin 

osallistuminen
 Suunnittelustandardien (Eurocode 3 ja 9) SR103
 Toteutuksen standardisoinnin SR135

 Seuranta RTT:n TC250, SC10 ja SC1-ryhmissä.
 Roofing and Cladding CEN/TC 128/SC7 kansainväliseen komiteaan osallistuminen

 Normitoimikunta
 Sandwich paneleiden tuotehyväksyntä, Teräsnormikortit, teräsrakenteisiin 

liittyvien määräysten ja normien kehitystyö



TRY − Metallirakentamisen osaamiskeskus
 Kansalliset asiantuntijaryhmät

 Infraryhmä 
 Sillat ja pohjarakenteet

 Pintakäsittelyryhmä
 Pintakäsittelyalan kehittämiseen osallistuminen, seminaarit, artikkelit Teräsrakenne-lehteen

 Runkoryhmä
 Keskittyy runkorakenteisiin ja pyrkii parantamaan kilpailukykyä teknisillä ratkaisuilla ja 

tulkinnoilla
 Vähähiilisyys (Moduli D, kiertotalous, uudelleenkäyttö)

 Opetuksen asiantuntijaryhmä
 Kokoontuu vuosittain keskustelemaan alan opetuksen tarpeista ja kehityksestä



TRY − Metallirakentamisen osaamiskeskus

 Pätevyydet
 Teräsrakenteiden FISE-pätevyyksien arviointi ja ylläpito

 Teräsrakenteiden suunnittelijan, teräsrakenteiden asennustyönjohtajan sekä 
teräsrakennetehtaan työnjohtajan pätevyydet

 Palosuojamaalarin, palosuojaustarkastajan ja teräsrakenteiden pintakäsittelyn 
tarkastajan pätevyydet

 Kehityshankkeet
 Oppikirjat, tekniset julkaisut ja -ohjeet

 ECCS:n (European Convention for Constructional Steelwork) jäsen



Edunvalvonta
 Vaikuttaminen

 Ka ojärjestötason edunvalvonta − Rakennusteollisuus RT / RTT 
 Yhteiskuntavaikuttaminen
 Yhteistyö rakennusalan muiden järjestöjen, viranomaisten ja valtion hallinnon kanssa
 Osallistuminen ja vaikuttaminen eurooppalaiseen standardisointityöhön

 Viestintä ja Tiedottaminen
 Teräsrakennelehti
 Tekniset ohjeet ja -kirjat
 Jäsentiedotteet ja uutiskirjeet
 Some ja kotisivut
 Markkinaselvitykset



Koulutus

 Eurocode 3 
 Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus SFS-EN 1993 -standardien ja niiden 

kansallisten liitteiden mukaan
 FISE-hyväksytty kurssi

 EN 1090 teräsrakenteiden toteutus
 Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus
 FISE-hyväksytty kurssi

 Webinaareja vaihtuvista ajankohtaisista aiheista
 Liittorakenne -kurssi yhteistyössä BY:n kanssa 



Tapahtumat

 Teräsrakennepäivä ja Teräsrakenne-palkinto vuosittain

 Teräsrakentamisen T&K-päivät (viimeksi 26.-27.8.2021, Oulu)

 Asiantuntijaryhmien järjestämät koulutukset                                                     
ja webinaarit

 Hiilijalanjälki ja kiertotalous                                                  
-tietoiskut

 TeräsMies



Ajankohtaista

 Teräs/Alumiini Eurokoodien kansallisten valintojen valmistelu

 Teräksen asema uudessa Maankäyttö- ja Rakennuslaissa
 Kierrätysedut ilmastoselvityksen arviointimenetelmässä kansallisesti sekä 

yleiseurooppalainen Moduli D:n huomiointi uusissa elinkaaristandardeissa

 Kiertotalous ja uudelleenkäyttö
 Osallistuminen tutkimusprojekteihin, rakennusalan seminaareihin                                

ja työryhmiin



Viimeaikaisia julkaisuja

 Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus, Eurocode 3 -oppikirja (2020)

 Ohjeita toteutuseritelmän laatimiseksi, SFS-EN 1090-2 liite A (2021)
 Ohjekirjan ajan tasalle päivitetty versio erityisesti teräsrakenteiden suunnittelijoiden käyttöön 

auttamaan toteutuseritelmän laatimisessa

 Ontelolaatan pään leikkauskestävyyden parantaminen joustavalla tuella, 
lisäohje Betoninormikortin 18EC mukaiseen mitoitukseen (2021)



Teräsrakenneyhdistys kiittää jäseniä työmme 
tukemisesta jo 50 vuoden ajan!


