
Teollisuuden, infrastruktuurin 
ja kiinteistöjen hankkeisiin

Rakenne- 
suunnittelu



Asiantunteva ja 
kokenut rakenne-
suunnittelu luo kiin-
teistölle, teolliselle 
prosessille ja liiken-
teelle tarkoituksen-
mukaisen, kestävän 
rungon, vaipan ja 
rakenteet.

Suunnittelemme rakenteet kohteen si-
jaintiin, aikatauluun, budjettiin, teknisiin 
tavoitteisiin ja käyttötarkoitukseen op-
timaalisesti sopivaksi. Palvelemme sekä 
uudis- että peruskorjauskohteissa. 

Erikoisosaamistamme ovat teollisuuden 
kunnossapito- ja investointirakenta-
minen, vaativien toimisto- ja liikekiin-
teistöjen suunnittelu sekä maanalainen 
rakentaminen. Teollisuuden ja maan-
alaisten rakenteiden rakennesuunnitte-
lussa olemme Suomen markkinajohtaja.

Rakennuskustannukset ovat merkit-
tävä osa projektin budjettia. Onnistu-
neella rakennesuunnittelulla pystytään 
vaikuttamaan kustannuksiin huomat-
tavasti. Aikataulullisesti rakentaminen 
on projekteissa pääsääntöisesti etu-
painotteista, mutta kokenut rakenne-
suunnittelija pystyy viemään eteenpäin 
suunnittelua tehokkaasti jo projektin 
alkumetreistä asti.  

 

Laajat resurssimme mahdollistavat 
suunnittelun vaativissa aikatauluissa 
pienissä ja suurissa hankkeissa, kaikissa 
rakennetyypeissä ja materiaaleissa: 

— Teräsrakenteet

— Betonirakenteet

— Betonielementtirakenteet

— Puurakenteet

— Liittorakenteet

— Erikoisrakenteet kuten liukuvalut 
     ja jännitetyt rakenteet sekä kallioon 
     liittyvät ja maanalaiset rakenteet

Teollisuuskohteet 

Rakennesuunnittelun ammattilaisem-
me suunnittelevat prosessin ympärille 
rakennukset ja rakenteet siten, että ne 
vastaavat prosessin vaatimuksiin ja 
huomioivat jokaisen laitoksen erityispiir-
teet. Tarjoamme asiantuntijapalveluja 
aina esisuunnittelusta ja investointi-
vaiheesta kunnossapito-, muutos- ja 
purkusuunnitteluun saakka.

Mitä vaativampi hanke, sitä parempia 
olemme. Erikoisosaamistamme ovat 
monimutkaiset ja vaativat prosessi-
teollisuuden laitokset. Dynaamisesti 
kuormitut laiteperustukset, maanjäris-
tysalueilla sijaitsevat laitokset ja muut 
tarkempaa analyysiä vaativat rakenteet 
ovat meille tyypillisiä kohteita. 

Olemme globaalisti lokaali toimija. Re-
surssiemme ja yhteistyökumppaniem-
me ansiosta meillä on kyky toimittaa 
suuriakin kokonaisuuksia. Toimitamme 
projekteja jatkuvasti kaikille mantereille. 
Suomessa paikallispalveluverkostomme 
palvelee lähipalveluna teollisuuslaitoksia 
pienistä suuriin toimeksiantoihin. 

Kiinteistöt ja liikennerakentaminen

Palvelemme kiinteistösijoittajia ja kiin-
teistöjen omistajia, vuokralaisia, julkista 
sektoria sekä urakoitsijoita. 

Suunnittelukohteitamme ovat mm. 
toimistot, hotellit, ostoskeskukset, sai-
raalat, logistiikkarakennukset, urheilua-
reenat ja matkakeskukset. Kiinteistöjen 
lisäksi suunnittelemme liikennerakenta-
miseen liittyviä rakenteita kuten liiken-
neasemia, terminaaleja, varikkoja sekä 
laiturirakenteita. 

Maanalainen rakentaminen 

Maanalaisten tilojen rakennesuunnitteli-
jalta vaaditaan laajaa ymmärrystä poh-
ja- ja kalliorakentamisesta. Erityisesti 
kallioon liittyvät rakenteet ja kalliosta 
tukeutuvat rakenneosat vaativat omaa 
erikoisosaamista, johon me maan-
alaisten tilojen rakennesuunnittelussa 
olemme erikoistuneet.

Rakennesuunnittelun tarkastus-
palvelu 

Ulkopuolisen tarkastuksen palveluillam-
me asiakas varmistaa suunnittelun ja 
rakentamisen turvallisuuden projektin 
elinkaaren kaikissa vaiheissa. 

Tarkastuspalvelumme voidaan kohdis-
taa suunnitelmiin, rakenteilla olevaan tai 
olemassa olevaan rakennukseen. Kun 
kolmannen osapuolen tekemä ulkopuo-
linen tarkastus sisällytetään projektiin 
sen alusta alkaen, tiivistää se hankkeen 
eri osapuolten välistä yhteistyötä ja tuo 
esille suunnitelmien kriittiset kohdat. 

 

Linnanmäen Taiga-vuoristorata

Teimme paitsi varsinaisten rataperustusten 
rakennesuunnittelun myös radan vaatimien 
teknisten tilojen, huoltotilojen ja jonotus-
alueen rakennesuunnittelun. 

Projektista teki erityisen uuden vuoristo-
radan haastava geometria ja sen sijoit-
tuminen olemassa olevien rakennusten ja 
laitteiden välittömään läheisyyteen. Vuoris-
toradan perustukset ja uudet tilat mallin-
nettiin vanhojen rakenteiden lomaan.

Projekti oli menestyksekäs vuoden 2020 
Tekla BIM Awards -kilpailussa.



Laajat resurssimme mahdol-
listavat suunnittelun vaati-
vissa aikatauluissa pienissä ja 
suurissa hankkeissa, kaikissa 
rakennetyypeissä ja materiaa-
leissa.



AFRY on Euroopan johtavia 
suunnittelu- ja konsultointi-
yhtiöitä, joka edistää muu-
tosta kohti kestävämpää 
yhteiskuntaa.

Olemme 16 000 omistautu-
nutta rakennetun ympäristön, 
teollisuus- ja energia-alojen 
sekä digitalisaation asiantun-
tijaa, jotka kehittävät 
kestäviä ratkaisuja tuleville 
sukupolville ympäri maailman.
 
Making Future


