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ScaleCAD-suunnitteluohjelmisto laajenee katta-
maan myös seinätuotteet. Nyt suunnittelijalla on jo
käytössä ohjelmisto laatastojen sekä pilari-palkki-
runkojen suunnitteluun. Seinäelementtiosio on vii-
meistelyvaiheessa ja se tulee markkinoille vuoden
2005 lopulla.

ScaleCAD -elementtisuunnitteluohjelmisto luo
samalla mahdollisuudet sujuvaan tiedonvälityk-
seen elementtivalmistajan kanssa.

OHJELMAN TAUSTAA
Parma Oy aloitti vuonna 2000 yhdessä Finnmap
Consulting Oy:n, JP-Kakko Oy:n, Magnus Malmberg
Oy:n , Insinööritoimisto RJ Heiskanen Oy:n sekä
Jidea Oy:n kanssa uuden elementtisuunnitteluoh-
jelmiston kehittämisen.

Aluksi valmistuivat laatasto- ja runkoelementti-
en suunnitteluun soveltuvat ohjelmat. Ohjelmisto-
projektin toinen vaihe, jossa kehitetään seinäele-
menttien suunnitteluohjelma, aloitettiin vuonna
2002 ja se valmistuu vuoden 2005 aikana.

Seinäelementtien kehityksessä ovat olleet mu-
kana Tampereen Juva Oy, Ylimäki & Tinkanen Oy,
Finnmap Consulting Oy Optiplan Oy, Jidea Oy sekä
RT:n jäsenyritykset.

ScaleCAD:llä on koko elementtiteollisuuden tuki
takanaan ja Betonitieto Oy vastaa ohjelmiston jatko-
kehityksestä, markkinoinnista sekä koulutuksesta.

SUUNNITTELU TEHOSTUU
ScaleCad-ohjelmistossa on valmiiksi mallinnettuna
ne elementtiobjektit, vakioliitokset ja tarvikkeet,
joita suunnittelijat käyttävät suunnittelussa. Suun-
nittelija rakentaa näistä elementeistä rakennuksen
mallin ja voi tarkastella lisäksi taso- ja kaavionäyt-
töjä sekä yksittäisten  elementtien mittapiirustuk-
sia ja tarvikelistoja.

 Ohjelmisto vähentää merkittävästi kokonaistyö-
tä, kun suunnittelijoiden ei tarvitse tarkistaa eri ele-
menttien mittoja, reikiä, kiinnityksiä ym. ominai-
suuksia erillisistä kansioista. Samalla myös virhe-
mahdollisuudet pienenevät.

Ohjelmiin lisättyjen elementtiobjektien ominai-
suuksien koonnissa on otettu huomioon suunnitte-
lun, valmistuksen ja rakentamisen näkökulma.

ScaleCADin avulla elementtien tuotetieto, tieto
tarvittavista elementeistä, niiden tarvikkeista ja
materiaaleista tulee elementtitoimittajalle aikai-
semmin, parempana ja vähemmällä työllä, mikä
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puolestaan helpottaa, suunnittelun lisäksi, myös
valmistuksen ja kokonaisprosessin hallintaa.

ScaleCAD on kehitetty sellaiseksi, että suunnit-
telun eri vaiheissa voidaan tuottaa halutuntasoista
informaatiota. Esimerkiksi tehtaalle voidaan tuot-
taa jo ennakkoon tietoa materiaaleista, poikkileik-
kauksista sekä määristä.

PÄÄMÄÄRÄNÄ TUOTEMALLI
Tuotemallin hallinta on tuottavuuden paranemisen
edellytys. Kun tietoa ei tarvitse etsiskellä, esimer-
kiksi laataston pystyy ohjatusti suunnittelemaan
nopeasti ja tehokkaasti.

Erityisen tärkeää on tiedon kulku suunnittelijan
ja valmistajan välillä.

Koko uudistuksen perusajatus on se, että kaikes-
ta tarpeellisesta on olemassa suunnittelumalli, eikä
ainoastaan viivajoukkoa.

RUNKO- JA LAATASTO -OHJELMA
Runko-osuudella voidaan suunnitella teräsbetonipi-
lareita ja palkkeja sekä jännebetoni- ja liittopalkke-
ja. Myös Betemi-pilarit ovat mukana tuotevalikoi-
massa. Tuotepoikkileikkaukset noudattavat betoni-
teollisuuden suosituksia.

Laatasto-osuudella voidaan suunnitella TT-, HTT-,
ontelo-, kuori- ja liittolaatastoja.

Suunnitelmia voidaan edelleen täydentää erilli-
sillä raudoitusohjelmilla.

SEINÄELEMENTTIOHJELMA
Ohjelmalla voidaan suunnitella ulko- ja väliseinä-
elementtejä sekä parveke- ja porrastasoelementte-
jä. Ulkoseinät voidaan suunnitella joko sandwich-
rakenteisina tai ns. sisäkuoriratkaisuina.

ScaleCAD seinäosio sisältää työkalut seinäele-
menttien suunnitteluun liitoksineen sekä tarvikkei-
neen. Lisäksi ohjelma sisältää työkalut projektien
sidosryhmien hallintaan sekä tarvike- ja detaljiedi-
torit.

Ohjelman käyttämät yli 50 vakioseinäelementti-
liitosta ovat betoniteollisuuden kehittämiä. Myös
uudemman sisäkuoritekniikan vaatimat liitokset
ovat mukana. Vakioteräsosien mallit ovat valmiina
ohjelmassa.
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ScaleCAD lyhyesti:

– Elementtisuunnitteluohjelmisto

– Toimii yhdessä muiden Cad-ohjel-
mien kanssa, mutta voi käyttää
myös itsenäisenä.

– Sisältää  tarvittavat elementtiob-
jektit ominaisuuksineen.

– Ohjaa mittojen, aukkojen, reikien,
liitosten, tarvikkeiden valinnassa
ja alustavan kapasiteetin arvioin-
nissa.

– Sisältää rakenneluonnosten ja
leikkausten aputyökalut.

– Automaattinen piirustusten, luet-
teloiden ja määrätietojen gene-
rointi.

– Ohjelmassa on huomioitu valmi-
udet IFC-standardin mukaiseen
tiedonsiirtoon.

– Luo mahdollisuudet integroituun
tiedonsiirtoon  elementtitoimitta-
jan kanssa.
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