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Eurokoodien käyttöönotto rakenteiden suunnitte-
lussa lähestyy. Eurokoodien ensimmäinen paketti
otetaan käyttöön 1.8.2007. Tällöin keskeisten ta-
lonrakentamisessa tarvittavien eurokoodien kään-
nökset sekä niihin liittyvät kansalliset liitteet ovat
valmiit ja saatettu voimaan. Muut eurokoodit ote-
taan käyttöön yksitellen sitä mukaa kuin ne valmis-
tuvat. Tavoiteaikataulun mukaan vuonna 2010 siir-
rytään yksinomaan eurokoodien käyttöön ja nykyi-
set kansalliset määräykset kumotaan.

Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry käyn-
nisti marraskuussa 2005 yhdessä eurokoodeista
vastaavien toimialajärjestöjen, Suomen standar-
doimisliitto SFS ry:n sekä ympäristöministeriön
kanssa selvitysprojektin eurokoodien käyttöönoton
nykytilasta. Selvitysmiehen raportti valmistui kesä-
kuussa 2006. Raportissa todettiin, että eurokoodien
ja niitä edeltäneiden esiversioiden ENV-eurokoodi-
en käyttö suunnittelussa sekä opetuksessa on ollut
vielä vähäistä. Suomessa EN-eurokoodien kansalli-
sia liitteittä ei ole vielä saatettu voimaan sekä EN-
eurokoodien käännökset ovat tekeillä. Eurokoodi-
pohjaisten apuvälineiden kuten mitoitustaulukoi-
den ja -ohjelmien kehittäminen on parhaillaan me-
neillään.

HELP DESK KÄYTTÖNOTON TUEKSI
Selvitysmiehen raportissa esitetään, että eurokoodien
käyttöönoton tueksi luotaisiin internetissä toimiva
help desk. Raportin pohjalta ympäristöministeriö, Ra-
kennusteollisuus RT ry, Metsäteollisuus ry, Tiehallinto,
Suomen standardoimisliitto SFS ry ja Suomen raken-
nusinsinöörien liitto RIL ry päättivät perustaa Eurokoo-
di help deskin. Rakennusteollisuus RT ry toimii help
deskin kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Sivusto avattiin
7.9.2006 osoitteessa www.eurocodes.fi.
Help deskin toiminta-ajatus:
– antaa yleistä tietoa eurokoodeista
– pitää yllä ajan tasalla olevaa tietoa eurokoodien

eri osien valmistumistilanteesta, päivitystilan-
teesta sekä Suomen kansallisten liitteiden val-
mistelutilanteesta

– kerätä tietoa sekä suomenkielisistä että euroop-
palaisista eurokoodipohjaisista suunnitteluoh-
jeista, käsikirjoista ja suunnitteluohjelmista

– kerätä tietoa Euroopan maiden kansallisista liit-
teistä

– kerätä tietoa eurokoodien eri osien tausta-aineis-
tosta (ns. background dokumentit)

– pitää yllä linkkejä muiden maiden ja komission
eurokoodisivuille

– vastata teollisuuden, rakennesuunnittelijoiden,
tutkijoiden ja opettajien esittämiin kysymyksiin
eurokoodeista ja niiden tulkinnasta

– kerätä palautetta puutteista ja mahdollisista vir-
heistä toimitettavaksi kansallisille tukiryhmille

– pitää yllä ”Usein kysyttyä” -palstaa
– pitää yllä ja kehittää eurokoodi terminologiaa.

JOKAISELLA EUROKOODILLA OMA TIETOSIVU
Help deskin etusivu ja rakenne on esitetty kuvassa
1. Jokaiselle eurokoodin pääosalle (10 kappaletta)
on olemassa oma sivu, jolle kootaan tieto kirjalli-
suudesta ja ohjelmista. Tältä sivulta pääsee yksit-
täistä eurokoodiosaa (58 kappaletta) koskevalle si-
vulle. Eurokoodikohtaiselta sivulta (kuva 2) löytyy
tieto kyseisen osan hyväksynnästä jäsenvaltioiden
kesken, hyväksynnästä kansallisesti sekä suomen-
kielisen käännöksen tilanne. Sivulta voi ladata itsel-
leen Suomen kansallisen liitteen tai alkuvaiheessa
sen lausuntokierrosversion. Sivulta löytyy myös tie-
dot virallisista korjaussivuista (corrigendum) sekä
muutossivuista (amendment). Eurokoodien laadin-
nassa käytetty tausta-aineisto linkitetään sivuille,
jos se on tekijänoikeudellisesti mahdollista.

Sivuston kautta voi esittää kysymyksiä eurokoo-
dien soveltamisesta ja tulkinnoista tai ilmoittaa ha-
vaitsemistaan virheistä. Kysymysten vastaukset
esitetään sivuilla, jos niillä on yleistä merkitystä.
Tiedot virheistä ja tulkinnoista kootaan eurokoodi-
kohtaiselle sivulle yhteen tiedostoon, jonka nume-
rointi vastaa eurokoodin otsikkonumerointia.

Help deskin tueksi kootaan asiantuntijaryhmä
eurokoodien laadinnassa mukana olleista tahoista
sekä luodaan tarvittavat kontaktit kansainvälisiin
asiantuntijoihin. Komission tutkimuslaitos Joint Re-
search Center (JRC) on myös perustamassa kansal-
lisille helpdeskeille oman Central Help Deskin.

www.eurocodes.fi – EUROKOODI HELP DESK

HELP DESKIN OHJAUSRYHMÄ TOIMII EURO-
KOODIEN KÄYTTÖÖNOTON KOORDINOIJANA
Helpdeskin toimintaa ohjaamaan perustetaan ohja-
usryhmä mukana olevista tahoista. Ryhmän tehtävä-
nä on help deskin ohjaamisen lisäksi toimia eurokoo-
dien käyttöönoton koordinaatioryhmänä 1.4.2010
saakka. Ohjausryhmä kokoontuu tarpeen vaatiessa,
alussa noin kolme kertaa vuodessa ja myöhemmin
kerran vuodessa. Ryhmälle raportoidaan toiminta-
jakson toiminnasta, sovitaan seuraavan jakson toi-
minta sekä sovitaan budjetista ja kustannusten jaos-
ta. Ohjausryhmän ensimmäisen kokous oli syyskuun
alussa 2006.
Ohjausryhmän koordinaatiotoiminta sisältää seu-
raavat tehtävät
– osapuolten keskinäinen informointi
– EU tapahtumien seuranta ja vaadittavat toimenpi-

teet Suomessa
– koulutuksen seuranta
– kansainvälisen julkaisujen seuranta ja niiden

kääntämistilanteen ja levityksen seuranta
– Suomessa julkaistavien suunnitteluohjeiden, kä-

sikirjojen ja oppikirjojen seuranta päällekkäisyyk-
sien ja ristiriitaisuuksien välttämiseksi

– tiedotustoiminta
– välitön reagointi rakenteelliseen turvallisuuteen

vaikuttaviin puutteisiin.

www.eurocodes.fi – EUROCODE HELP DESK

The enforcement of Eurocodes for structural design will
soon be reality. The first Eurocode package will be
adopted on 1 August 200, by which time the translations
and associated national annexes of the key Eurocodes
that apply to home building will have been prepared and
published. The other Eurocodes will be adopted gradually
upon their completion. According to the plans Eurocodes
will replace all national standards in 2010.

An Internet-based help desk has been opened to assist
in the adoption of the Eurocodes. The Confederation of
Finnish Construction Industries acts as the developer and
administrator of the help desk, which was opened on 7
September 2006 at www.eurocodes.fi.

The help desk provides general information about Eu-
rocodes, updated status information about the publicati-
on and revising of the different parts of the Eurocodes and
about the preparation of the Finnish national annexes,
collects information from both Finnish and European Euro-
code-based design guides, manuals and design programs,
and from the national annexes published in other Europe-
an countries. The help desk provides answers to questi-
ons made by the industry, structural designers, resear-
chers and teachers concerning the Eurocodes and their in-
terpretation, and gathers feedback about any deficiencies
and errors to be forwarded to the national support groups.
There is also a FAQ section on the help desk site.

A group that consists of expert representatives of the
parties involved in the preparation of the Eurocodes will
assist in the maintenance of the help desk, and internatio-
nal contacts will be established for this purpose, as well.
The Joint Research Center (JRC) of the Commission is
also about to set up a special Central Help Desk that can
be used by the national help desks.
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