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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 

SILLANRAKENNUSTÖIDEN YLEINEN TYÖSELITYS 

3600: B E T 0 N 1 E L E M E N T T 1 R A K E N T E E T 

	

1. 	YLEIST2 

	

1.1 	Soveltarnisalue 

Tätä työselitystä noudatetaan valmistettaessa betonista 

elementtejä sekä koottaessa niistä rakenteita. Työseli-

tystä laadittaessa on ajateltu ensisijaisesti siltoja, 

joten muissa rakenteissa sitä on noudatettava soveltuvin 

osin. 

	

1.2 	Käsitteiden 	määrittely 

Aineosa 	sementin, runkoaineiden, veden ja lisä- 

aineiden yhteisnirnitys 

Ankkuri 	jänteen osa, joka lukitsee jänneteräksen 

paikoilleen jännittämisen jälkeen ja 

siirtää jänteen voiman betonirakenteeseen 

Ankkurijänne 	jänne, jonka voima siirtyy betoniin ank- 

kureiden välityksell4 

Arvosteluerä 	yhtenä kokonaisuutena arvosteltava ra- 

kennekokonaisuus tai sen osa 

Betoni 	rakennusaineena käytettävä, betonimassas- 

ta kovettumalla syntyvä tekokivi 

Betonimassa 	sementin, runkoaineen, veden ja mandol- 

listen lisäaineiden seos ennen kovettu-

mistaan 

Betonin laatu 	yhteisnimitys betonin lujuus- ja kestä- 

vyysominaisuuksille tai niitä kuvaaville 

suureille ja koetuloksille 
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(1.2) Jänne 	rakenteen osa, jota jännittäxnällä beto- 

niin saadaan tarkoitettu jännitystila. 

Jänteeseen luetaan kuuluviksi jänneteräk-

set mandollisine jatkoksineen ja ankku-

reineen 

Jänneteräs 	rakenteen jännittämiseen käytettävä teräs- 

lanka, -tanko, -nippu, -punos tai -vaijeri 

Kanava 	jänteen suojaputken sisäpuolinen tila 

Katselmusmies 	katselmustoimituksen puheenjohtaja 

Katseinius- 
toimitus 	rakennuttajan ja urakoitsijan keskenään 

sopima virallinen toimitus urakkatyön 

tärkeän valmistusvaiheen toteamiseksi ja 

sopijapuolten keskinäisten suhteiden sel-

vittämiseksi 

Kelpoisuuden 
toteamjnen 	tuotteen ominaisuuksien vertaaminen ase- 

tettuihin laatuvaatiinuksiin 

Kelpoisuuskirja asiakirja, johon kootaan tuotteen orninai- 

suuksia koskevat tiedot ja todistukset 

Kiinnityslaite 	elementissä sen nostamista tai tukemista 

varten oleva laite 

Koekappale 	betoni-, teräs- tai raudoitusnäytteestä 

koetusta varten valmistettu kaopale 

Kuljetus- 
alusta 	ajoneuvon kiinteä tai irtain osa tai muu 

rakennelma, jossa elementit ovat kuljetuk-

sen aikana 

Kuljetus- 
väline 	elementin kuljettaniiseen käytetty ajoneu- 

vo tai vastaava 
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(1.2) Kutistuminen 	veden poistuxnisesta aiheutuva tilavuuden 
pieneneminen 

Laaduntarkkailu valmistajan suorittama tuotteen laatuun 
kohdistuva tarkastustoiminta 

Laadunvalvonta 	viranomaisen suorittama tuotteen laatuun 
kohdistuva tarkastustoiminta 

Lajite 	 on seulomalla tai muulla vastaavalla ta- 
valla erotettu runkoaineen osa 

Lisäaine 	 betonin aineosa, jota käytetään pienin 
määrin sementin, runkoaineen ja veden 
ohella vaikuttamaan fysikaalisesti ja 
kemiallisesti betoniinassan tai kovettu-
neen betonin ominaisuuksiin 

Lujuusluokka 	betonin puristuslujuuden nimellisarvon 
perusteella määritelty materiaalitunnus 

Muokkautuvuus 	yhteisnimitys niille betonimassan omi- 
naisuuksille, jotka vaikuttavat beto-
noinnin onnistumiseen. Näitä ovat: 
betonimassan notkeus, tiivistyvyys ja 
koos sapysyvyys 

Nimellis- 
lujuus 	 normitettu tai muuten määritelty aineen 

lujuusarvo, jota käytetään mm suunnitte-
lun perustana (suunnittelulujuus) 

Normikoe 	 koe, jossa käytetään normikappaleita 

Norinikoe- 
kappale 	 yksikäsitteisten määräysten mukaan val- 

mistettu ja säilytetty koekappale 

Normi luj uus 	normikoekappaleen luj uus yksikäsittei sten 
määräysten mukaan suoritetussa kokeessa 
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(1.2) 	Nostoapulaite 	elementin nostoon tarkoitettu, yleensä 

kiinnityslaitteisiin kiinnitettävä ir-

tain laite 

Nostolajte 	elementin nostamiseen tai siirtämiseen 

tarkoitettu kone tai muu laite 

Näyte 	tarkastuserästä hyvää edustavuutta sil- 

mällä pitäen valittu otos, jonka perus-

teella tarkastuseräri ominaisuuksia ar-

vose11aan 

Näytekappa 1 e 	tarkastu skappa leesta irroitettu yhtenäinen 

kappale, josta valmistetaan yksi tai useam-

pia koekappaleita 

Pakkasen- 
kestävyys 	betonin kyky säilyttää alkuperäiset omi- 

naisuutensa toistuvan jäätymisen ja sula-

misen vaikutuksen alaisena 

Pohjatäyte 	saumaan sovitettava kimrnoinen täyte, joka 

tukee saumamassaa 

Pohjuste 	saurnamassan tartuntaa parantava aine, 

käytetään myös nimitystä primer 

Punos 	jänne tai jänteen osa, joka on muodostet- 

tu punomalla loivassa kulmassa yhteen 

kaksi tai useampia lankoja saman akselin 

ympäri 

Rakennekoe 	koe, jossa käytetään rakennekoekappaleita 

Rakerjnekoe- 
kappale 	rakenteesta irroitetusta näytteestä val- 

mistettu koekappale 

Rakennelujuus 	rakennekoekappaleen lujuus yksikäsitteis- 

ten määräysten mukaan suoritetussa kokees-

sa 



(1.2) 	Rakennuskohde 	valmistajan suorituksen kohde sen eri 
valmistusvaiheissa 

Rakennus- 
suoritus 	 valmistajan suoritus 

Rakennus- 
suunnitelma 	aslakirjakokonaisuus, joka käsittää työ- 

kohtaisen työselityksen, sopimuspiirus-
tukset ja yleisen työselityksen 

Rakennuttaja 

	

	juridinen henkilö, joka työn teettäjänä 
tekee urakkasopimuksen 

Rakennuttaj an 
edustaja 	 henkilö, joka edustaa rakennuttajaa viral- 

lisissa sopixnusasioissa saamansa valtuu-
tuksen nojalla 

Raudoite 	 betoni- tai järineteräksestä katkaisemalla 
ja usein myös taivuttaxnalla ja yhteen-
liittäinäl].0 valmistettu kappale, joka on 
tarkoitettu raudoitus ten va imistukseen 

Raudoitus muodostuu jänteitä lukuunottamatta kai-
kista muista rakenteessa olevista teräk-
sistä 

Relaksaatio 	ajan mukana tapahtuva jännityksen piene- 
neminen pituudeltaan muuttumattomassa 
sauvassa esim. jänteessä 

Runkoaine 	betonin rakeinen, mineraalinen aineosa 

Sauinaznassa 	sauman tiivistämiseen tarkoitettu massa, 
joka mukautuu sauman liikkeisiin 

Seinentti 	 betonin hydraulinen aineosa 

Sementtikivi 	sernenttiliimasta kovettumalla syntyvä 
mineraalinen aine 
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(1.2) 	Sementtiliima 	sementin ja veden seos, joka muodostaa 

betonin sideaineen 

Sopimus- 
asiakirjat 	urakkasopimus siinä noudatettavaksi rnää- 

rättyine asiakirjoineen 

Suhteitus 	betonin aineosien keskinäisten suhteiden 

valitseminen silmällä pitäen edellytetty-

jä betonimassan ja betonin ominaisuuksia 

Sulatus 

	

	panoksittaisessa teräksen valmistuksessa 

kerralla valettava uunipanos 

Suoj ahuokos- 
suhde 	normaalipaineessa vesisäilytyksessä ilma- 

täytteisinä pysyvien huokosten suhde be-

tonin koko huokostilavuuteen 

Tarkastettu 
valmistus 	betonin valmistusta koskeva nimitys, joka 

edellyttää, että valmistuslaitoksen si-

säinen laadunvalvonta on sisäasiainminis-

teriön hyväksymän tarkastuksensuorittajan 

tarkastuksen alainen 

Tarkastuserä 	yhdessä paikassa sijaitseva tuote--erä, 

joka ulkonaisesti on samaa laatua, tuo-

tetta ja nimellismitta 

Tarkastus- 
kappale 	tarkastuserästä tarkastuksen kohteeksi 

valittu kappale tai tuoteyksikkö 

Tartuntajänne 	jänne, jonka voima siirtyy betoniiri yksin- 

omaan tartunnan välityksellä 

Toimituserä 	yhdestä valmistuserästä samalle asiakkaal- 

le samassa lähetyksessä tai kuormassa 

toimitettu tuote-erä 

Tunnusmerkki 	elementissä oleva merkintä, josta ilme- 

nevät elementin tunnistarniseen tarvittavat 

tiedot 



(1.2) Tuote 	 valmistajan aikaansaama työntulos, joka 
on osa rakennussuorituksesta tai työn- 
tulos kokonaisuutena 

Työmaapäivä- 
kirja 	 muistiinpanct työmaan tapahtumista 

Täydennysvalu 	paikallavalettavien rakenneosien beto- 
noiminen 

Urakkasopimus 	rakennuttajan ja urakoitsijan välinen so- 
pimus tietyn työntuloksen aikaansaainisek- 
si sovittua hintaa vastaan 

Urakoitsija 	rakennuttajan sopijapuoli, joka on otta- 
nut urakkasopimuksessa määritellyn työn 
suor ittaakseen 

Vaijeri 	 jänne tai jänteen osa, joka on muodostet- 
tu punomalla yhteen useita punoksia 

Valmistaja 	urakoitsija tai rakennuttajan organisaa- 
tioyksikkö, joka urakkasopimuksen tai 
tolineksiannon nojalla tekee asiakirjoissa 
määritellyt tuotteet tai työt 

Valmistuserä 	yhdestä raaka-ainepanoksesta samassa vai- 
mistusprosessissa samaan nimellismittaan 
valmistettu tuote-erä 

Valvoja 	 henkilö, joka urakkatöissä suorittaa tuot- 
teen valmistukseen liittyviä tarkastuksia 
rakennuttajan edustajan apulaisena 

Valvontakirja 	asiakirja, johon valvoja merkitsee tuot- 
teen valmistuksesta tekemänsä havainnot 
sekä valmistajalle antamansa huomautukset, 
kehoitukset ja ilmoitukset 

Vastaan- 
ottaminen 	 rakennuttajan toimesta tapahtuva rakennus- 

suorituksen hyväksyminen 



(1.2) Vedenpitävyys 	betonin kyky vastustaa toispuolisen ve- 

denpaineen vaikutuksesta tapahtuvaa ve-

denkulkua betonin läpi 

Vertailulujuus 	lujuuskokeiden tuloksista laskettava ti- 

lastollinen testisuure 

Viruminen 	ajan mukana tapahtuva muodonmuutos jänni- 

tyksen pysyessä vakiona (käytetään myös 

nimitystä hiipuminen) 
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1.3 	Asiakirjat 

Tässä sillanrakennustMden yleisen tyselityksen osassa esi-
tetään betonielexnenttejä ja niistä koottavia rakenteita kos-

kevat yleiset laatutasoa ja dokuinentointia koskevat vaatimuk- 

set sekä tyStapakuvauksia ja muita ohjeluonteisia asioita. 

Valmistajaa sitovat vaatimukset on kirjoitettu leveä'alstai-

sella ja ohjeluonteiset kapeapaistaisella tekstillä. Valmis- 

tuksessa ei tarvitse nitäytyä ohjeellisina kuvatuihin tyme-

netelmiin, vaikka ne ovatkin tarkoitettu osaltaan määrittele-

mään työn laatutasoa. Sitä vastoin valmistaja on velvollinen 

harkitsemaan, soveltuuko ty?selityksessä kuvattu menetelmä 

hänen tuotantomenetelmiinsä ja -laitteisiinsa sekä ottamaan 

työtekniikassa tapahtuva kehitys huomioon. 

Rakennekohtaiset laatuvaatimukset esitetään 

piirustuksissa ja tySkohtaisessa ty?selityksessä. 

Ne voivat olla yleistä tyiselitystä täydentäviä 

tai siitä t,oikkeavia. 

Asiakirjojen nätemisjärjestys määräytyy urakka- 

asiakirjojen perusteella. Viittausten lähdelul-

kaisuiden katsotaan olevan samalla tasolla 

kuin asiakirjan, jossa viittaus esitetään. 

Valmistajan tulee laatia velvollisuuksiinsa kuuluvat tylnsuo- 

ritusta ja apulaitteita koskevat suunnitelmat selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti sekä esittää ne hyvissä ajoin tarkastetta-

vaksi ja/tai hyväksyttäväksi. Niitä ei saa muuttaa ilmoittamatta 
siitä etukäteen valvojalle. 

Urakkatöissä osarmolten oikeudet -ja velvollisuu-

det määräytyvät yleisten sopimusehtojen ja urakka- 

ohjelman perusteella. Laitoksen omassa johdossa 

suoritettavissa t?issä määritellään valmistajan 

asema ja tehtävät organisaation rerusteella. 

Suunnitelmien laatuun, laajuuteen ja esitystanaan 

liittyvistä yksityiskohdista vol valmistaja sonia 

valvojan kanssa tämän tyselityksen ja muiden 

urakka-asiakirjojen asettamissa nuitteissa. 
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1.4 	Valini in 	tuotteen 	laatuvaatjmuk- 
 
- 

set 	ja kelpoisuuden osoittaminen 

1.41 Yleistä 

Suunnitelmassa ja yleisessä tySse1ityksessä esitettyjen laatu-

vaatimusten lisäksi on valmistuksessa otettava aina huomioon 

myös tuotteen käyttökeinoisuutta koskeva yleisvaatimus eli 

toiminnalljnen vaatimus. 

Yksityiskohdissaan voivat laatuvaatimukset olla 

johdannaisia yleisiä ominaisuuksia koskevista 

tai e.m. toirninnalljsista vaatimuksista. 

Kaikissa valmistuksen vaiheissa on hankittava ja taltioitava 

sellaiset mandollisuuksien mukaan oikeiksi todistetut tiedot, 

joilla pystytään osoittamaan, että tuotteella on ne ominaisuu-

det, jotka asiakirjat ja toiminnallinen vaatimus edellyttävät. 

Tässä tarkoituksessa onvalmistajan nidettävä k e 1 r 0 	- 

s u u s k 1 r j a a , johon merkitään käytetyt rakennusaineet 

ja tarvikkeet sekä kaikki tärkeimmät työvaiheet. Koetustodis-

tukset, pöytäkirjat ja muu kelpoisuutta osoittava tositeaineis--

to taltioidaan kelpoisuuskirjan liitteinä. 

Tuotteen kelpoisuus todetaan ensisijaisesti asiakirjoissa mää-

riteltyjen kokeiden tulosten perusteella. Valmistuksen yhtey- 

dessä havaittu, työsuorituksee liittyvä epävarmuus saattaa 

kuitenkin antaa aihetta tarkempiin tutkimuksiin ja laajemniin 
koesarjoihin. 

1.42 Betonjn ominaisuudet 

Betonin omjnajsuuksjlle asetetut laatuvaatimukset esitetään 

suunnitelmassa, jossa ominaisuuksille annetaan nimellisarvot. 

Kelpoisuus todetaan lähteen (1/5) mukaisesti. Normikoekannaleis- 

ta määritetystä vertailulujuudesta tulee vähentää epäedulli-

sista kovettumisolosuhteista (vrt. 2.52) mandollisesti aiheutu-

va lujuuskato, ennenkuin sitä verrataan suunnitelmassa esitet-

tyyn nimellislujuuteen. Rakennekoekapnalejssa katsotaan lujuus- 
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(1.42) kadon tulevan huomioonotetuksi, ellei koekannaleiden sijain-

nista tai käsittelystä muuta johdu. 

Puristuslujuuden toteamista varten on kutakin arvosteluerää 

kohti tehtävä lähteen (1/5) kohdassa 5.1 määrätty määrä koe- 

kappaleita. Samaan arvosteluerään ei saa ottaa aineosiltaan 

oleellisesti erilaisia betonieriä, vaikka niiden nimellislu-

juus olisikin sama. 

Aineosiltaan oleellisesti erilaisiksi katsotaan 

betonierät, joissa on eri sementtilaatu, erilai-

sia lisäaineita tai saman lisäaineen määrät vaih-

televat huomattavasti taikka runkoaine on oleel-

lisesti erilaista. Hidastinta sisältävät betoni-

erät saa kuitenkin laskea kuuluvaksi samaan ar-

vosteluerään kuin muu samaafl rakerineosaan käytettävä 

saman lujuusluokan betoni edellyttäen, että kel-

poisuuskokeita tehdään sekä hidastetuista että 

hidastamattomista betonieristä. 

Jos vedenpitävyydelle, pakkasenkestävyydelle tai muulle 

betonin ominaisuudelle on asetettu vaatimus, on koekaopaleita 

tehtävä vähintään 3 kpl eikä valmistusväli saa ylittää 300 be- 

toni-m3 , ellei asiasta työkohtaisesti muuta määrätä tai sovita. 

Kelpoisuuden toteamisessa vesitiiviyden ja pakkasenkestävyyden 

suhteen voidaan noudattaa lähteessä (8/1) esitettyjä oerustei-

ta. Jako arvostelueriin on tehtävä samoin perustein kuin ouris-

tuslujuuden toteamisessa. 

1.43 Pintojen laatu 

Betonipintojen, joille on suunnitelmassa asetettu 1 a a t u - 

1 u o k k a a 1 koskeva vaatimus, tulee täyttää valuhuokosten 

ja harvavalun osalta lähteessä (3) luokalle 1 asetetut vaatimuk-

set. Muita laatutekijöitä koskevat vaatimukset ovat luokan 2 

mukaiset, ellei suunnitelmassa ole muuta mainittu tai toirninnal-

unen vaatimus edellytä oaremoaa valmistustarkkuutta. Halkeamien 

suurin sallittu leveys on 0,1 mm. 
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(1.43) L a a t u 1 u o k a s s a 	2 ovat kaikkia lähteessä (3) rnai- 
nittuja laatutekijöitä koskevat vaatimukset luokan 2 mukaisia, 
ellei toiminnallinen vaatimus edellytä oaremDaa laatutasoa. Hal-
keamien suurin sallittu leveys on 0,2 iran. 

Ellei pintojen laatuluokkia ole määritelty suunnitelmassa, on 
elementtien käyttötarkoituksen perusteella otaksuttava, että 
rakenteessa tiesuolan tai muun syövyttävän vaikutuksen alaisik-
si. joutuvat pinnat edellyttävät laatuluokkaa 1. Muiden pintojen 
tulee yleensä täyttää laatuluokalle 2 asetetut vaatimukset. 
Sellaisissa pinnoissa, jotka eivät rakenteessa jää näkyviin, 
voivat lähteessä (3) luokalle 3 asetetut laatuvaatimukset olla 
riittävät, ellei yhteensopivuus tai muu toimirinallinen vaatinus 
edellytä parempaa. 

Avopintoja arvosteltaessa on ohjetta (3) , joka or 
varsinaisesti tarkoitettu muottia vasten valetui]-
le pinnoille, noudatettava soveltuvin osin. Hal-
keamien leveys on tarkoitettu mitattavaksi elemen-
teistä, kun ulkoisen kuorman vaikutus halkearnaari 
on merkityksetön. 

Sellaisia toiminnallisja vaatimuksia, jotka saat-
tavat vaatia yleisvaatimusten paremnaa valmistus-- 
tarkkuutta voivat olla mm: 
- kosketuspintojen yhteensoivuus (vrt. 4.3 ja 4' 
- saumojen leveydelle ja sauinaointojen laadulle 

asetetut vaatimukset (vrt. 5.1) 
- eristeen tai pinnoitteen alustalle asetetut 

vaatimukset (vrt. 5.2 ja 5.3) 

Muottia vasten valettujen pintojen tulee yleensä olla sileitä. 
Avopinnat viimeistellään puulla hiertäen tai muuta samankal-
taisen pinnan tuottavaa työtaoaa käyttäen, ellei kysymyksessä 
ole tartuntaa edellyttävä työsaumapinta. Niissä on tartunta 
varmistettava poistamalla sementtiliiina ja karhentainalla be-
tonipinta. 

Pintakäsittelyn tulee olla tasalaatuinen sekä yhdessä elemen- 
tissä että useista elementeistä koostuvissa näkyviin jääviss. 
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(1.43) pinnoissa. Tasalaatuisuutta arvosteltaessa otetaan myös väri- 

erot sekä likaantumisesta ja korjaustoimenpiteistä aiheutuvat 

haittavaikutukset huomioon. 

Häiritseviksi värieroiksi voidaan katsoa mm: 

- sementin tai runkoaineen vaihtumisesta aiheutu- 

vat värisävy- tai tummuuserot 

- värioigmenteistä aiheutuva kirjavuus 

Jos suunnitelma edellyttää betonininnan kuviointia, 

pesubetoniintaa tai muuta erikoiskäsittelyä, ovat 

tasalaatuisuutta koskevat vaatimukset myös korkealla. 

Pintakäsittelyn tasalaatuisuutta arvosteltaessa pi-

tää ottaa huomioon, että kosteudesta voi aiheutua tum-

muuseroja, jotka poistuvat elementtien kuivaessa. 

1.44 Elementin mittapoikkeamat 

Ellei suunnitelmassa esitetä muita toleransseja tai toiminnalli-

nen vaatimus aseta muita rajoituksia, on elementtien valmistuk-

sessa noudatettava jäljempänä taulukoituja tarkkuusvaatimuksia. 

Valmistajan on suoritettava mittatarkistukset ja merkittävä tu-

lokset kelpoisuuskirjaan. Tarkistettavista mitoista ja mittaus- 

väleistä on hänen sovittava valvojan kanssa. 

Jos elementeissä on sallittuja suurempia rnittaooikkeamia, voi 

valmistaja osoittaa niidenkäyttökelpoisuuden hankkimalla sellai-

sen suunnitelman muutoksen tai muun selvityksen, jonka rakennut-

taja hyväksyy. 

Käyttökelpoisuutta selvitettäessä on kiinnitettävä 

huomiota mm. elenienttien keskinäisiin mittaoc)ikk-

maeroihin ja yhteensooivuuteen. Mandollisina suun-

nitelman muutoksina voivat tulla kysymykseen esim. 

jännemittojen ja kokonaisleveyden muuttaminen sekä 

täytevalun mittojen muuttaminen. Saumarakojen le-

veyden muuttaminen saattaa olla, mandollista sau-

maustarvikkeita vaihtamalla. 



14 a 

(144) Suorakaide-, 1- ja T-nalkki: 

- -'1 	 1- --.1 

a. Kokonaispituus: ± 20 mm 
b. Laipan leveys: + 10 mm, - 5 mm 

c. Rakennekorkeus: + 15 mm, - 5 mm, ixrrastus rakenteessa 5 rrrn 
d. Uuman raksuus: + 10 mm, - 5 mm 

e. Laipan oaksuus: ± 5 mm 
+ 

f. Jannemitta: 	- 1 nimim  a - - 15 mm 

g. Käyryys sivusuunnassa: 1 nim/m ja ̂  25 mm 

h. Kaarevuuden poikkeama pystysuunnassa: 1 mm/m ja 	1 min 

1. 	Nostokijnnikkeiden asema: ± 150 mm 
in. 	Laakereiden etäisyys palkin näästä: ± 5 mm 
n. Reikien tai varausten asema: ± 15 mm 
o. Päiden vinous: 

- vaakatasossa: ± 5 min 
- pystytasossa: ± 10 mm 

p. Laakerin poikkeama tasosta: ± 2 mm 
s. 	Hitsauskiinnjkkejden asema: ± 20 mm 

Tarkoittaa vierekkaisten elementtien valista korkeuseroa 

rakenteissa, joissa elementtien päälle ei tule täyte- tai 

tasauskerrosta ja joilta käyttötarkoituksen perusteella 

vaaditaan tasaista ointaa. 



14 b 

(1.44) Kaksois T-palkki: 

a. Kokonaispituus: 	15 mm 

b. Kokonaisleveys: ± 5 mm 
+ 

c. Rakennekorkeus: - 5 min, porrastus rakenteessa' 5 uni 

d. Uuman paksuus: 	± 3 mm 

e. Laipan paksuus: + 5 mm, - 3 mm 

f. Reikien ja varausten sijainta: ± 15 mm 

g. Käyryys sivusuunnassa: 1 mm/m ja 25 mm 

h. Kaarevuuden poikkama pystysuunnassa: 1 mm/m ja 15 mm 

k. 	Nostokiinnikkeiden asema: ± 150 mm 

m. Laipan uloke: 	± 5 mm 

n. Uumien etäisyys: 	5 mm 

p. 	Päätytason poikkeama: ± 5 mm 

kts. sivu 14a 



:i 1  c 

(1.44) Ontelopalkki 

a.  

b.  
c.  

d.  
e.  

f.  
g.  
h.  
1. 
rn. 
n . 

Kokonaispituus: ± 20 mm 
Kokonaisleveys: ± 5 min 

+ Rakennekorkeu s: - 5 mIn, Ixrrastus rakenteessa 5 niri 
Uuman paksuus: 	+ 10 mm, - 5 mm 
Ylälaatan paksuus: + 10 mm, - 5 mm 
Alalaatan paksuus: + 10 min, - 5 mm 
Käyryys sivusuunnassa: 1 mm/m ja 15 mm 
Kaarevuuden noikkeama pystysuunnassa: 1 mxn/m ja 	15 mm 
Nostokjjnnjkkejden asema: ± 150 mm 
Pojkkjlejkkauksen muoto: ± 10 mm 

Päätytasot (noikkeama suunnitellusta ninnanmuodosta): ± lOmm 
(Soviteliitosten tarkkuus aina suunnitelman mukaan.) 
Päätyleikkausten kulmakiertymä toistensa suhteen: 	0,50 

Kts. sivu 14a 
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1.45 Rakenteen laatuvaatimukset 

Elementeistä kootun rakenteen laatuvaatimukset ovat yleensä 

samat kuin paikallavaletun (vrt. SYT 3100, SYT 3500 ja SYT 3900) 

ja määräytyvät käyttötarkoituksen perusteella. Arvosteltavia 

seikkoja ovat: 

- hyötykuorman asettamat iujuusvaatirr!kset 

- kyky kestää käytöstä tai ympäristön vaikutuksesta johtuvia 

kuluttavia ja syövyttäviä rasituksia 

	

- 	- käyttötarkoitukseen liittyvät mitta- ja tasaisuusvaatimukset 

- kunnossapitonäkökohdat 

	

• 	- ulkonäkö. 

L u j u u s v a a t i m u s edellyttää mm. että 

- elementtien tukipinta on riittävä 

- tuenta ei ole liiaksi epäkeskeinen 

- laakerit on oikein asennettu ja niillä on riit-

tävä liikuntavara 

- juotosvalut tai liimaukset pystyvät tiiviytensä 

ja lujuutensa nuolesta siirtämään niille tulevat 

kuorma t 

- täydennysvaluilla on riittävät mitat ja lujuus- 

ominaisuudet 

- jännittämättömässä rakenteessa ei ole esim. oa-

kottamisesta tai tukien rainumisesta aiheutuvia 

haitallisia alkujännityksiä 

	

t. 	 - esijännitetyn rakenteen jännitystila on oikea. 

SyöPymiskestävyyteen vaikutta-

via ominaisuuksia ovat mm: 

- betonin laatu (pakkasen kestävyys javesitiiviys) 

- pintojen tiiviys ja tasaisuus 

- saumojen tiiviys 

- eristyksen laatu 



1 
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(1.45) 	K ä y t t ö t a r k o i t u s edellyttää, että 

- liikennöitävän pinnan muoto ja korkeustaso täyt- 

tävät liikenneväylälle asetetut vaatimukset 

- aukean tilan mitat ovat suunnitelman mukaiset 

(vrt. SYT 3100). 

Kunnossapitoa 	tai ulkonä- 
 
- 

k ö ä saattavat haitata: 

- väriltään tai tasaisuudeltaan epätasaiset beto-

nipinnat 

- porrastukset saumoissa 

- ruosteesta tai eristys-, saumaus- ja pinnoite- 

aineista aiheutuneet tahrat 

- irtoava tai muuten viallinen oinnoite. 



	

1.5 	Korjaustoimenniteet 

Elementtien korjaustoimenpiteisiin ei saa ryhtyä, ennenkuin 

valvoja on tarkastanut vikojen laadun ja hyväksynyt korjaus- 

suunnitelman. Valuhuokosten täyttämisen saa kuitenkin tehdä 

ilman korjaussuunnitelmaa valvojan kanssa sovittavassa laajuu-

dessa. (Vrt. 2.56). Korjattujen elementtien tulee täyttää sa-

mat laatuvaatimukset kuin muidenkin. 

Korjaussuunnitelman yhteydessä on varsinaisen toimennidesuun-

nitelman lisäksi selvitettävä yksityiskohtaisesti korjauksen 

vaikutus rakenteen lujuus- ja inuodonmuutosominaisuuksiin sekä 

korjatun rakenteen kelpoisuuden osoittaminen. Ellei korjatun 

rakenteen varmuutta voida osoittaa laskelmin, on se todettava 

koekuormitukseila. 

Vikojen korjaamisessa on aina noudatettava hyväk-

si tunnettuja työtapoja. Esim. (10). Vikolen 

oeittäminen rapoaamalla tai siammaamalla ei saa 

koskaan tulla kysymykseen. 

Korjaussuunnitelmassa on esitettävä yksityiskoh-

tainen selvitys mm. korjattavista vioista, t y? ss ä 

käytettävistä aineista, niiden seossuhteista, 

työmenetelmistä ja -välineistä, vmnäristo1osuh-

teista, työvaiheiden ajoituksesta, välitarkastuk-

sista tarkkuusvaatimuksineen ja jälkihoidosta se- 

kä keinoisuuden osoittamiseksi tehtävistä kokeista. 

	

1.6 	Valvoja 

Valvoja on yleisten sopimusehto -jen 41 §:ssä tarkoitettu raken- 

nuttajan edustajan apulainen. Ellei valvojaa ole nimitetty, 

hoitaa rakennuttajan edustaja valvo -jan tehtävät tarneelliseksi 

katsomassaan laajuudessa. 

Valmistajan on tehtävä ty siten, että ty?ntulos 

täyttää sopimusasiakirjoissa asetetut vaatimukset 

17 



(1.6) 	sekä todistettava sen keinoisuus asiakirjoissa 

määrätyllä tavalla, vaikka valvontaa ei suoritet-

taisi lainkaan. Missään tanauksessa ei saa edel-

lyttää, että valvoja suorittaisi osan valmistajan 

laaduntarkkailuun kuuluvista tehtävistä. 

Valvojalla on sopirnusasiakirjoihin nerustuva oikeus (vrt. 

Yleiset sopimusehdot 41 § 5 inom.) päästä kaikille tynsuoritus-

paikoille. Hänelle on myös annettava viivytyksettä kaikki tuot-

teiden laatutasoon vaikuttavat tiedot mm. rakennusaineista ja 

-tarvikkeista sekä työkoneista, -laitteista ja -menetelmistä. 

Laatutasoon vaikuttavia tietoja ei saa jättää an-

tamatta ammattisalaisuuteen vedoten, ellei samalla 

osoiteta, miten laatutaso on varmistettavisSa il-

man mainittuja tietoja. Valvojalle voidaan tiedot 

luovuttaa myös luottamuksellisesti, jolloin niitä 

ei anneta kolmannen tietoon. 



	

2. 	VALMISTUS 

	

2.1 	Rakennusaineet 	ja 	-tarvikkeet 

	

2.11 	Yleistä 

Rakennusaineiden ja -tarvikkeiden kelnoisuus on todettava, 

ennenkuin niitä kiinnitetään rakenteisiin. Betonin osalta 

voidaan kuitenkin ennen valua todeta vain sen aineosien 

kelpoisuus. 

Tiedot kunkin tuotteen valmistukseen käytetyistä aineista 

ja tarvikkeista on taltioitava keinoisuuskirjaan. 

Kelpoisuuskirjaan on mandollisuuksien mukaan 

merkittävä mm. valmistusnimike, laatuinerkinnät, 

valmistaja, valmistusaika, keinoisuuderi osoit-

tammen ja käytetty määrä. 

	

2.12 	Betoni 

Ennen betonin valmistuksen aloittamista on aineosien laa-

dusta ja seossuhteista hankittava sellaiset tiedot, että 

rakenteiden voidaan olettaa saavuttavan edellytetyt ominai-

suudet. 

Betonin aineosista on selvitettävä niiden so-

veltuvuus ko betonilaadun valmistukseen sekä 

seossuhteet, joilla vaaditut ominaisuudet saa-

vutetaan. Vain aikaisemmin samoista aineksista 

valmistetusta betonista saadut tutkimustulokset 

voidaan katsoa luotettavaksi tiedoksi. 

Betonissa on käytettävä suomalaiset viranomaismääräykset 

(14) täyttävää o o r t 1 a n d s e m e n t t 1 ä , ellei 

suunnitelmassa toisin mainita. Sementistä on keinoisuuskir-

jaan merkittävä: valmistaja, tehdas, laji, toimitusaika ja 

varastoimistapa sekä mandollinen lausunto toimituserän kel-

poisuudesta. 
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(2.12) 	 Jos valtion teknillinen tutkimuskeskus huoleh- 
tii sementin laadunvalvonnasta, ei seinentin 
keinoisuutta tarvitse erikseen osoittaa. Ellei 
näin ole, vaaditaan hyväksytyn koetuslaitoksen 
lausuntoa ko toimituserän keinoisuudesta. 

Sementin varastointi ja siirto on järjestettävä 
siten, että sernentti on sekoittimeen tullessaan 
kuivaa ja tasalaatuista. 

Rakenteita suunniteltaessa otaksutaan yleensä, 
että betoni valmistetaan oortlandsementistä. 
Muut seinenttilaadut esitetään suunnitelmassa. 
Jos suunnitelmassa on maininta, että betoni on 
valmistettava yleisportlandsementistä, ei none-
asti kovettuvaa sementtiä saa käyttää hankkimat-
ta lupaa suunnitelman muutokseen. Nooeasti ko-
vettuva sementti saattaa ilman erikoistoimenni-
teitä aiheuttaa esim. voimakkaamman 1ä1Ttminkehi-
tyksensä kautta rakenteisiin haitallisia inni- 
tystiloja ja muodonmuutoksia. 

B e t o n 1 n 	r u n k o a 1 n e e n a on käytettvä (5) 
mukaan luokiteltuja kiviaineksia. Ellei muuta ole määrätty 
tai sovittu on runkoaineen täytettävä vähintään II luokan 
vaatimukset. Sen tulee olla puhtaudeltaan ja rakeisuudeltaan 
sellaista, että edellytetyt betonin ominaisuudet ovat saa-
vutettavissa sementtiä kohtuullisesti käyttäen. Runkoaineen 
laatua ja lajittelua koskevat mySs lähteen (1/4) kohdan 

2.1.1.2 ohjeet. 

Hienoaineksen määrä on oidettävä nienenä valmis-

tettaessa betonia, jonka K28 	40 MPa tai jolle 

on asetettu pakkasenkestävyyttä koskeva vaati-
mus. Taroeen vaatiessa on ylimääräinen hienoai-
nes poistettava nesemällä tai muulla tehokkaalla 

toimenoiteeliä. 

Sernenttimääräävoidaan yleensä oitää kohtuulli-
sena, jos se on enintään 450 kg/m 3 . Suurempi 
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(2.12) 	 sementtimäärä varsinkin yhdessä runkoaineen 
suuren hienoainespitojsuuden kanssa voi ol 
betonin pitkäaikaisinuodonmuutosten lisäänt 
miseri taki haitaksi rakenteille. Jännitettyjä 
rakenteita tehtäessä on tä1lin otettava selvää, 
onko suunnitteluperusteissa varaa odotettavissa 
olevaan hiipumaan ja kutistumaan. 

Runkoajneesta merkitään keiDoisuuskirjaan lajittettain toi-
mittaja, ottopaikka, toimitusaika, varastointitana sekä 

- 	 seulontakäyrät ja muut tutkimustulokset. 

Runkoaineen kelpoisuusselvityksen pohjaksi voi-
daan ottaa lähteen (5) kohdassa 5 kuvattu laa-
tuseloste. Lisäksi on todettava, millä tavalla 
kiviainesten toimittaja hoitaa lähteen kohdassa 
6 tarkoitetun jatkuvan laadunvalvonnan. 

Bakeisuuden määritykset ja muut tutkimukset on 
suoritettava riittävän usein ja ainakin kerran 
päivässä. Rakeisuuskäyrät on liitettävä suhtel-
tuslomakkejden mukana keloisuuskirjaan. 

V e d e n laatuvaatiinukset ovat (1/4) kohdan 2.1.1.3 iwkaiset. 
Merjvettä ei kuitenkaan saa kloridipitoisuutensa takia käyt-
tää betoniin, josta valmistetaan jännitettylä rakenteita. 
Kelpoisuuskirjaan merkitään veden laatu ja ottonaikka sekä 
mandolliset tutkirrnstulokset. 

Jos vettä otetaan suoraan vesistästä tai ojasta, 
on selvitettävä, onko vesi jätevesien tai muiden 
epäuhtauksien takia betonin valmistukseen soni-
matonta. Tarvittaessa voidaan veden laatu var - 
mistaa betonin ennakkokokeilla. 

Ellei suunnitelmassa ole 1 1 s ä a i n e i d e n 	käyttöä 
koskevia määräyksiä, on betonilta vaadittavien ominaisuuksien 
saavuttamiseksi tarpeen vaatiessa käytettävä tarkoitukseen 
parhaiten soveltuyia lisäaineita, joilla tulee olla voimassa 
oleva käyttöseloste. Kiihdyttävien lisäaineiden käyttä ei 
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(2.12) kuitenkaan ole suotavaa ja kloridinitoisten lisäaineiden 

käyttö on kokonaan kielletty. Lisäaineiden laatua ja käyt-

töselostetta koskevat yleisohjeet ovat lähteen (1/4) koh-

dassa 2.1.1.4. 

Lisäaineen kelooisuus todetaan alkuperäisrakkauksen merkin-

nöistä taikka osoittainalla sen alkurerä muulla tavalla. 

Lisäaineen tyyppi (vaikutustana), kauppanimike, valmistaja, 

maahantuoja ja annostelu sekä käyttöselosteen tunnus, ni-

väys ja voimassaoloaika on merkittävä keinoisuuskirjaan. 

Lisäaineiden käyttö edellyttäa aina ennakkokokeita tai niitä 

vastaavaa tietoa aikaisemmin valmistetusta samanlaisesta be-

tonista. Sementin valmistajan ja laadun sekä kiviaineksen 

vaihtuminen antavat kukin jo aiheen uusiin kokeisiin. Koe-

kappaleista on tutkittava kaikki tuotteen betonilta vaadit- 

tavat ominaisuudet. Ennakkokokeiden suoritus ja niistä saadut 

tulokset on kirjattava lisäaineita koskevien tietojen yhtey-

dessä kel 

Lisäaineiden alkuperäispakkaukset ja käyttö1iuo 

kittävä selvästi ja niitä on säilytettävä ja käsiteltävä 

siten, että aineen ominaisuudet eivät pääse muuttumaan ja 

että väärän lisäaineen tai annostuksen käyttämisestä ei c: 

vaaraa. 

BetonimasSan koostumuS onvalittava 	- 

sellaiseksi, että tuore betonimassa täyttää lähteen (l./4' 

kohdassa 2.1.2 esitetyt vaatimukset ja että kovettunu 

betoni saavuttaa rakenteessa kaikki vaaditut ominaisu 

Massan koostumuksen tulee perustua r,aino-osin laadittuur 

suhteitukseen. Suhteitustiedot on liitettävä kelnoisuusV,.ir 

jaan. Aineosien annostelun tulee perustua hallitulla ja 

riittävällä tarkkuudella suoritettaviin mttauksi.in 	eTflen' 

ti ja kiviaines on nunnittava erikseen. 
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(2.12) 	 Betonimassan muokkautuvuus on valittava sel- 
laiseksi, että valun onnistuminen on varmaa. 
Tällöin on otettava huomioon mm. runkoaineen 
ominaisuudet, massan siirtoon käytettävä ka-
lusto, sekoittamisesta tiivistmiseen kuluva 
aika sekä tietenkin betonoitavan kanialeen 
muoto, mittasuhteet ja raudoitus. Koska sement-
timäärä lisääntyy notkeuden myStä ja tuo beto-
nin pitkäaikaisten muodonrnuutosten lisäyksen 
tullessaan, ei massaa saa tehdä yhtään sen 
notkearnmaksi kuin mitä betonoinnin onnistuminen 
edellyttää. Edelleen on huomattava, että beto-
nin muokkautuvuutta voidaan Darantaa lisäai-
neilla sementtiä lisäämättä. 

Betonin suhteitus on varmistettava ennakkokokeis-
ta tai aikaisemmasta valmistuksesta saaduilla 
koetuloksilla. Näin ollen alkuneräinen suhtei-
tus voi perustua johonkin tunnettuun suhteitus-
menetelmään tai valmistajan aikaisempaan koke-
mukseen. Koska betonin aineosien, lähinnä run-
koaineen ominaisuudet voivat tuotannon aikana 
vaihdella siinä määrin, että suhteitusta on 
korjattava, on korjauksen nerustuttava sellai-
seen suhteitusmenetelmään, jonka käyttökelpoi- 
suus ja luotettavuus tunnetaan. 

Tuotteen kelpoisuuskirjaan on merkittävä kaikki 
valmistukseen käytetyt betonin seossuhteet. Jos 
suhteitus tehdään kaavakkeilla, on kelnoisuus-
kirjaan liitettävä koiot niistä. ATK:lla teh-
dyistä suhteituksista on selvitettävä menetel-
män perusteet sekä kirjattava aineosien ominai-
suudet ja seossuhteet mandollisine muutoksineen. 

Annoksen 	suuruus 	ja 	sekoitus- 
a 1 k a on määrättävä sekoittiinen ominaisuuksien rerus-
teella. Sekoitusajan tulee olla vähintään 1 min laskettuna 
siitä, kun kaikki aineosat ovat sekoittimessa, ellei ole 
käytettävissä kokeisiin perustuvaa luotettavaa tietoa ly- 
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(2.12) hyernmän sekoitusajan riittävyydestä. Massan notkeutta saa 

sekoitusaikana korjata vain sellaisilla menetelmillä, että 

kovettuneen betonin ominaisuudet eivät muutu haitallisesti. 

Kullekin sekoittimelle pitää olla määriteltynä 

suurin ja Dienin annos sekä lyhin sallittu se-

koitusaika. Lisäksi pitää löytyä selvitykset 

siitä, missä vaiheessa sekoitussiivekkeet on 

vaihdettava ja muut huoltotoimenniteet suori-

tettava. Sekoittimen tehontareeseen nerustuvaa 

notkeuden korjausta varten tulee olla riittävät 

vertailutiedot erilaatuisia la erikokoisia an-

noksia varten. 

Aineosien panostamisen sekoittirneen tulee tanah-

tua rummun tai siivekkeiden nyöriessä. Sementti 

tulisi syöttää runkoainevirtaan siten, että 

pölyämistä ei pääse sanottavasti tanahtumaan. 

Sekoittimen toimintaa ja sekoitusajan riittä-

vyyttä voidaan arvostella esimerkiksi mittaamal-

la notkeus sekoittimesta nurkautuvan massan 

alku- ja loopunäästä. Kumnikaan mittaus ei 

saisi poiketa betonointiin soveltuvalta notkeus-

alueelta. Jos massaa ei päästä tvhjentämään se-

koittimesta normaalin sekoitusajan kuluttua, on 

kierrosnooeutt.a pienennettävä. Massaa ei oitäi-

si kieputtaa sekoitusnopeudella enemoää kuin 

100 kierrosta. Tämän jälkeen se on nidettävä 

vain hitaassa liikkeessä. Sekoittimen tyhjenty -

mistä on myös valvottava. Sekoittimeen kerään-

tyvä vanha betoni heikentää sekoittumiSta ja 

irtautuessaan kovettuneina paakkuina haittaa 

massan siirtoa, muottiinoanoa ja tiivistärnistä. 

Ohutseinäisissä elementeissä saattaa huokoinen 

kokkare heikentää tuotteen yli hylkäysralan. 

Mittaus- 	ja 	annostelUlaittei 

d e n tulee olla rakenteeltaan sellaisia, että ne voidaan 

tarkistaa. Laitteet on puolueettoman tuntijan tarkistettaVa 

vähintään kerran vuodessa. 
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(2.12) 	Sen lisäksi, että annosteluvaakojen tarkkuu; 

on riittävä, on tärkeää, että mitattu aine-e 

siirtyy kokonaisuudessaan sekoittimeen ja että 

osoitinlaitteet toimivat moitteettomasti -ja 

niiden lukematarkkuus on riittävä (0,3 % mitta- 

laitteen nunnituskyvystä on voitava havaita). 

Veden annostelun tulee nerustua Dainon tai ti-

lavuuden mittaukseen. Yksinomaan virtausaikaan 

perustuva annostelu ei ole hyväksyttävä. Mikäli 

betonimassan lämpötilalle asetetaan rajoituksia, 

on veden annostelu, mandollinen lärrimitu -s ja 

lämpötilan mittaus järjestettävä siten, että 

veden 1ämpiti1a pysyy ± 5 °C tarkkuudella va-

kiona. 

Aineosien annostelutarkkuutta on nidettävä hy-

vänä, jos se täyttää seuraavat vaatimukset: 

sementti 	1 % 

vesi 	1 % 

hieno runkoaine 	2 % 

karkea runkoaine 2 % 

runkoaine yhteensä 2 % 

lisäaineet 	3 % 

2.13 	Teräkset 

Tässä kohdassa tarkoitetaan teräksillä betoni- ja jännete-

räksiä sekä sellaisia rakenneteräksiä, joille on asetettu 

lujuusvaatinius. 

B e t 0 n i t e r ä s t e n on täytettävä lujuus- ja laa-

tuluokkatunnuksen perusteella määräytyvän SFS-standardin 

asettamat vaatimukset. 

J ä n n e t e r ä s t e n tulee täyttää suunnitelmassa ja 

käyttöselosteessa esitetyt vaatimukset. 



2'5 

(2.13) Sellaisista betoni- ja jänneteräksistä, jotka ovat VTT:n 

laadunvalvonnassa, riittää kelpoisuuden osoittamiseksi, 

että jokaisesta toimituserästä löytyy merkintä, jonka 

avulla erään liittyvä aineenkoetustodistus on löydettävis-

sä. Kelpoisuuskirjaan merkitän er sen ]aitu, 	Imistaia 
sekä 	lj in 	inrt. 

E1ie terasen valmistus ole VTT:n laadunvalvonnassa, on 

jokaisen valmistuserän kelpoisuudesta esitettävä VTT:n 

lausunto aineenkoetustodistuksineen. Jos merkintöjen ouut-

teellisuuden takia tai muista syistä ei ole varmuutta siitä, 

että mainittu lausunto ja aineenkoetustodistukset selvittä-

vät hankintaerän ominaisuudet riittävällä tarkkuudella, 

suoritetaan lisäkokeet hankintaerästä otetuista näytteistä. 

Tällöin noudatetaan niitä lähteen (1/4) kohdassa 4.3.2 

esitettyjä ohjeita, jotka koskevat tapausta, että tankojen 

sulatusta ja vaissauserää ei tunneta. Kelnoisuuskirjaan 

liitetään tällöin aineenkoetustodjstukset sekä muut tutki-

mustulokset. 

Teräksiä tulee säilyttää ja käsitellä siten, että 

ne eivät likaantumisen, syönyinisen tai mekaanis-

ten vaurioitten takia menetä kelooisuuttaan. Va-

rastointi ja käsittely tulee järjestää siten, että 

laadut eivät pääse sekaantumaan. Hitsattavat beto-

niteräkset on joka tapauksessa oidettävä muista 

erillään. 

Kohtuullisesti syöpyneitä betoniteräksiä voidaan 

käyttää, jos irtonainen ruoste ooistetaan ja noik-

kipinnan heikennys otetaan suunnitelmassa huomioon. 

Jänneterästen käsittelystä ja mandollisten vikojen 

vaikutuksesta kelpoisuuteen esitetään tarkeinmat 

ohjeet kohdissa 2.32 ja 2.33. 

R a k e n n e t e r ä s t e n kelpoisuus voidaan osoittaa 

tehtaan aineenkoetustodistuksilla edellyttäen, että sulatus-

numero tai muu valmistuserää kuvaava tunnus löytyy käytt-

otettavista aineskappaleista. Muussa tapauksessa tehdää 
1 	-- J ' . -• -- 	- 	1 	- 
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(2.13) kirjaan merkitään teräksen lujuus- ja laatuluokka, vais-

saustuote, valmistaja ja sulatusnumero sekä tehtaan aineen-

koetustodistukset ja mandollisesti suoritettavien kokeiden 

tulokset taltioidaan liitteinä. 

Teräskapoaleet, joista ei löydy mitään valmis-

tuserää osoittavaa tunnusta tai muuta niiden 

laatua osoittavaa tietoa, pitää ilman kappale-

kohtaista tutkimusta luokitella lujuudeltaan 
• 

	

	 laadun Fe 33 veroisiksi ja niitä ei saa hitsata. 

Poikkeamjnen suunnitelmassa esitetyistä lujuus- 

• 	 ja laatuluokjsta on käsiteltävä suunnitelman 

muutoksena. Samassa lujuusluokassa saa huonomman 

laatuluokan sijasta kuitenkin käyttää taremnaa. 

Sitä vastoin alemman lujuusluokan korvaarninen 

korkeammalla ei ole ilman mainittua selvitystä 

luvailista. 

2.14 	Muut aineet ja tarvikkeet 

Muiden aineiden ja tarvikkeiden laatuvaatimukset voivat 

olla määritellyt standardien oerusteella taikka tuotenimik-

keitä käyttäen. Jos viimeksi mainitussa tanauksessa on an-

nettu mandollisuus käyttää "vastaavaa" tuotetta, on ominai-

suuksien vastaavuutta arvosteltava nimenomaan suunnitellun 

käyttötarkoituksen kannalta. 

Laatuvaatimukset määräytyvät useammin toiminnal-

listen kuin selvien standardjvaatjmusten )erus-

teella. Kelpoisuusarvostelun pitäisi kuitenkin 

mandollisimman pitkälle perustua mitattavjssa 

oleviin ominaisuuksiin. Tuotenimike ja valmista-

jan nimi voivat olla laadun takeena vain silloin, 

kun valmistuksen laadunvalvonta on viranomajsen 

hallinnassa. 

Keipoisuutta voidaan yleensä arvostella nakkauksiin tehdyistä 

merkinnöistä. Jos tämä ei ole mandollista tai merkintölen 

luotettavuutta on syytä eäi1lä taikka ilmenee muita syitä, 
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(2.14) on aineiden ja tarvikkeiden kelnoisuus selvitettävä kokeil-

la tai muilla tutkimuksilla. Sellaisista aineista ja tar-

vikkeista, joiden lujuus tai korroosionkestävyys on raken-

teen käyttökelpoisuuden taikka työturvallisuuden kannalta 

tärkeä, on aina hankittava kelnoisuuden toteamista varten 

riittävät selvitykset. 

Kelpoisuuskirjaan on merkittävä kaikki sellaiset tiedot, 

joiden perusteella tuotteen laatua voidaan katselmustilai-

suudessa tai myöhemmin arvostella. 

Rakenteen lujuuden ja käyttökeinoisuuden kan-

nalta tärkeitä tarvikkeita ovat mm: jänteiden 

ankkurit, jatkokset ja suojatrntket sekä laake-

nt. Ankkuri- ja jatkoskanpaleille ja suojanut-

kille asetetut vaatimukset selviävät ko jänne-

menetelmän käyttöselosteesta. Laakereitten laa-

tuvaatimukset tulisi löytyä suunnitelmasta 

ainakin viittauksena erillisiin ohjeisiin, jotka 

ovat niin valmistajan kuin valvojankin saata-

villa. 

Kitkaliitosten ruuveille ritää kiristysvääntö-

momentin ja esijännitysvoiman välinen riinnu-

vuus määrittää kokeilla, jos suunnitelma sitä 

edellyttää tai sitä on muuten erikseen vaadittu. 

Kaikissa kokeissa on koesarjat valittava siten, 

että ne edustavat hyvin koko hankintaerää ja 

selvittävät halutut ominaisuudet riittävällä 	- 

todennäköisyydellä. 



	

2.2 	Muotit 

	

2.21 	Rakenteellisia vaatimuksia 

Muottjen on oltava perustuksiltaan ja rakenteiltaan niin 
jäykkiä, että ne säilyttävät rnuotonsa ja mittansa betonoin-
nin aikana. Lisäksi niiden on oltava tiiviit, jotta sauinois-
ta purkautuva laasti ei heikentäisi betonininnan lujuutta 
ja ulkonäköä. 

Riittämätön jäykkyys voi aiheuttaa saumojen 
avautumisen valun aikana. Saumojen tiivivs riin--
puu myös sovituksen tarkkuudesta. Tiiviyttä voi-
daan parantaa tarkoitukseen sonivilla tiivis- 
teillä, jotka voivat samalla toimia nurkkaviis-
teinä. 

Työnaikaiset muodonmuutokset lämnötilaeroista, kutistumi-
sesta, hiipumasta ja esi - ännityksestä on otettava muottira-
kenteissa huomioon. 

Elementin muodonmuutokset valmistuksen aikana 
voivat olla huomattavan suuria. Betonin kovet-
tumisen aikainen lämnötilan nousu ja sitä seu-
raava jäähtyminen aiheuttavat lähes vastaavat 
lmnöti1aerot muottirakenteissa. Muottimateriaa-
lista riinpuen 1ämötilaerot synnyttävät enemmän 
tai vähemmän siirtyrnäeroja elementin ja rnuotti-
pinnan välille. Elementin jännittäminen aiheut-
taa yleensä jo niin suuren pituuden muutoksen, 
että sitä varten on järjestettävä elementille 
vapaa siirtymäxnandollisuus muotin suhteen. 

Muottineti voidaan joko ankkuroida maanohjaan 
siirtymättömästi, jolloin länmötilaerot aiheut-
tavat jännityksiä mutta ei siirtymiä, tai sille 
järjestetään asianmukaiset ja riittävät siirty-
mävarat. Välimuodot eivät ole suotavia, koska 
vaillinaisesti estetyistä siirtymistä aiheutuu 
heloosti muottien kieroutumista. 

29 



(2.21) Muottielementit ja muottien kokoonpano on suunniteltava sel-

laisiksi, että muottien mitat voidaan tarkistaa ja tarvit-

taessa säätää tai varmistaa oikeiksi pakko-ohjaimia käyttäen. 

Muottirakennetta suunniteltaessa on otettava muottien purka-

miseen liittyvät näkökohdat huomioon. Muotin tulee irrota 

elementin seinmästä aiheuttamatta murtumisvaaraa betonille. 

Muottien mittatarkkuus on valittava sellaiseksi, että valet-

tavat elementit täyttävät niille asetetut toleranssivaati-

mukset. 

Lukituslaittejta tulee olla riittävästi ja niiden on 

mentävä sovinnolla paikoilleen. Väljyys lukituslait-

teissa saattaa taas puolestaan merkitä muotin 

mittojen vaihtelua samoissa rajoissa. Muottipuo-

liskojen sitomista toisiinsa betonin läpi on 

vältettävä. Missään tapauksessa ei muotteja saa 

sitoa tai tukea raudoitukseen. 

Ennen muotin käyttöönottoa on tehtävä täydelli-

nen inittatarkastus ja siitä asianmukaiset muis-

tiinpanot. Elementtien valmistuksen aikana tar-

kastetaan vain muutamat valitut mitat ellei 

elementtien mittapoikkeamien tai muiden syiden 

takia ole aihetta epäillä muotin mittojen muut-

tuneen. 	Lukituslaitteisiin voidaan myös tehdä 

rajoittimia tai tarkistusmerkkejä oikean asen-

non varmistarniseksi. 

Jos muotti purettaessa liukuu ahtaasti pitkin 

betonin pintaa, aiheutuu kitkavoimista huomat-

tavia rasituksia betonille. Ohuet laiDat ja 

seinämät voivat jooa halkeilla. Muottirakenne 

on jaettava riittävän useaan elementtiin ja 

järjestettävä näiden liitokset siten, että pur-

kamisesta ei aiheudu vaaraa betonirakeriteel 

Eräissä tapauksissa saattaa olla mandollist 

muuttaa rakennesuunnitelmaa siten, että elemen 

tin osille saadaan riittävä kartiokkuus. 
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2.22 	Muottipinnat 

Muottien pintamateriaali on valittava siten, että valmis 

valupinta täyttää sille asetetut vaatimukset. 

Pintamateriaalin tulee olla tasalaatuista ja 

sen tulee kestää kosteutta ja muita betonoinnin 

vaikutuksia. Muotista ei saa jäädä värijälkiä 

betoniin. Saumakuviointi ei saa olla elementtien 

ulkonäön kannalta haitallinen. Tiivistämättömän 

puu- tai vaneripinnan imukyvyssä saattaa olla 

lopputulosta haittaavia eroavuuksia. Teräs- ja 

muovipintoja voidaan yleensä pitää hyväksyttä-

vinä. Pinnoitetulla vanerilla saadaan yleensä 

myös hyviä tuloksia. 

Jos suunnitelma edellyttää betonipintojen kar-

hentamista tai kuviointia, on muottipinnat pääl-

lystettävä tarkoitukseen sopivalla orofiloidulla 

kumi- tai muovilevyllä taikka vastaavalla mate-

riaalilla. Pintakerros on saumattava ja kiinni-

tettävä siten, että pinnan kuvioinnista tulee 

tasainen, ellei sille ole asetettu muita vaati-

muksia. Rikkinäistä muottipintaa vasten ei saa 

valaa eikä reikiä ja repeämiä saa palkata siten, 

että betonipinnan kuviointi häiriintyy tai ulko-

näkö muuten huononee. 

Sellaiset työsauxnapinnat, joilta edellytetään tartuntaa, on 

valettava rei'itettyä ja prof iloitua työsaumaverkkoa vastaan, 

joka saa jäädä saumapintaan, taikka karhennettava muulla 

tavalla, esim. piikkaamalla. 

	

2.23 	Ontelot, aukot ja varaukset 

Muotit onteloille, aukoille ja varauksille on tehtävä ra-

kenteiltaan samojen yleisvaatimusten mukaisiksi kuin muutkin 

muotit. Ne on kiinnitettävä ja tuettava varsinaiseen inuotti- 
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(2.23) rakenteeseen. Vain niissä tapauksissa, jotka osoitetaan 

suunnitelmassa tai joista muuten erikseen sovitaan voi 

kiinnittäminen tai tukeminen raudoitukseen tulla kysymykseen. 

Muottien Inuodonmuutokset ja liikkeet betonoinnin 

aikana on tehokkaasti estettävä. Liitosten var-

sinaiseen rnuottirakenteeseen tulee olla saumoil-

taan tiiviitä. Raudoitus ei yleensä ole niin 

jäykkä kokonaisuus, että siihen voitaisiin kiin-

nittää muotin osia. 

Aukoissa ja varauksissa saattaa olla myös jälki-

valun tartuntaa koskevia vaatimuksia. 

Ellei suunnitelmassa muuta mainita tai asiasta toisin sovi-

ta, on aukkojen ja varausten muotit purettava. Purkaminen 

on otettava huomioon jo muotteja suunniteltaessa ja raken-

nettaessa. 

Muottien purkua voidaan joissakin tapauksissa 

helpottaa muotoilemalla aukko tai varaus kartiok-

kaaksi, mikäli suunnitelmassa on siihen varaa. 

2.24 	Muottien käsittely 

Ennen betonointia on muotit puhdistettava perusteellisesti 

ja käsiteltävä betonin tarttumista estävällä aineella, jonka 

tulee olla sellaista, että se ei värjää betoniintoja eikä 

aiheuta muuta haittaa. öljykäsittely on tehtävä siten, että 

öljy ei pääse kosketuksiin raudoituksen kanssa. Tartuntaa 

edellyttävien työsaumapintojen muotteja ei saa öljytä, ellei 

muottia poisteta ja pintaa karhenneta sen jälkeen. 

Muottiöljyinä on käytettävä vain tähän tarkoituk-

seen kehitettyjä tuotteita. Niitä ei pidä lai-

mentaa eikä sekoittaa keskenään. Muottipintojen 

laatu ja asento voivat aiheuttaa eroja eri tuo-

tenimikkeiden soveltuvuudesta. öljy on levitettä-

vä muottipinnoille tasaisesti ja valmistajan 



(2.24) 	suosittelemaa taikka käytössä hyväksi havaittua 

menekkiä noudattaen. Liikakäyttö aiheuttaa 

yleensä betonipinnoille haitallisia laikkuja. 

Jos lautamuotit kastellaan, on huolehdittava 

siitä, että muoteista ei löydy irrallista vettä, 

joka sekaantuessaan pintabetoniin heikentäisi 

sen lujuutta. Tämän takia ei laudan pintakaan 

saa olla vesimärkä. Sen sijaan laudan tulee 

olla läpeensä kostea, jotta se irtoaisi hyvin 

betonin pinnasta. Kuivien muottilautojen kostut-

tammen on tämän takia pitempiaikainen toimen-

pide. 

	

2,3 	Terästen 	asentaminen 

	

2.31 	Betoniteräkset 

Teräkset on sijoitettava muotteihin oikeille paikoilleen 

sekä kiinnitettävä ja tuettava siten, että ne eivät beto-

noinnin aikana pääse liikkumaan. Lähteen (l/4)koldassa 3.4.2 

annetut ohjeet raudoitteiden puhdistamnisesta ja muotteihin 

tukemisesta on otettava huomioon. 

Elementin raudoituksen tulisi muodostaa kiinteä 

kokonaisuus, jossa yksittäisiä tankoja ei voi 

liikutella. Raudoitusta ei saa sitoa muotteihin 

kiinni. Ellei suunnitelman mukaisista teräksistä 

saada syntymään jäykkää kokonaisuutta, on apuna 

käytettävä työteräksiä. 

Välikkeiden tulee olla sellaisia, että niiden 

kohdalle ei pääse syntymään onteloita tai muita 

valuvikoja taikka heikennyksiä. Muottia vasten 

tulevien pintojen tulee olla valmiissa rakentees-

sa sekä kooltaan että väriltään huomaamattomia. 
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(2.31) Raudoitteita saa koota hitsaamalla, jos valmistus tapahtuu 

VTT:n laadunvalvonnassa tai menetelmän soveltuvuus näyte- 

tään toteen VTT:n lausunnolla ennen työn aloittamista ja 

työn aikana tehdään kelpoisuuskokeet standardien (23) ja 

(24) mukaisesti. Kokeiden tulokset on taltioitava kelpoi-

suuskirjaan. 

Sitomalla tai hitsaamalla kootut raudoitteet 

ovat suositeltavia elementtien valmistuksessa. 

Raudoitteiden valmistaminen hitsaamalla vaatii 

kuitenkin hyvää ammattitaitoa ja hyviä laittei- 

ta ja sopii siten vain teolliseen valmistamiseen. 

Hitsattavatkin pyörö- ja harjateräslaadut A220S 

ja A400HS ovat hitsattavuusominaisuuksiltaan 

huomattavasti heikompia kuin vastaavat rakenne-

teräkset. Varsinkin harjateräksellä on taipu-
musta karkenevuuteen. Kylmämuokatun teräksen 

kuunientaminen pudottaa muokkauksella aikaansaa-

dun lujuuslisän, joten siitä tehtyjen tankojen, 

lankojen, verkkojen ja muiden tuotteiden sula-

hitsaus ei voi tulla kysymykseen. Kylmänä tai-

vutettua pyörö- tai harjaterästä ei myöskään 

saa hitsata pysyvän muodortmuutoksen alueelta, 

koska seurauksena on teräksen vanheneminen ja 

haurasturninen. 

Hitsattavien teräslaatujen A220S ja A400HS hit-

saaminen on a.o. standardien puitteissa kuiten-

kin mandollista. Se on suunniteltava asiantun-

temuksella ja suoritettava anunattitaidolla. 

Vähäiset kiinnityshitsit voivat vahingoittaa 

teräksiä enemmän kuin vahvat jatkoshitsit. Sy -

tytysraapaisut ovat aina vaarallisia. Harjate-

räksiä hitsattaessa tulee työlämpötilan olla 

normaali huoneen lämpötila ja pyöröteräksilläkin 

-5°C alempi työlämpötila edellyttää jo esiläm-

mitystä. 

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen ei juuri 

ole rnaMollista, että raudoitteita koottaisiin 
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(2.31) 	 hitsaamalla valupaikalla eikä muotissa ollenkaan. 
Taivutuksessa tai käsittelyssä irronneita lii-
toksia ei myöskään ole yleensä mandollista kor-
jata hitsaamalla. Irronneet liitokset merkitse-
vät taas lovea ja heikennystä molemmille lan-
goille. Loveutunut lanka on vahvistettava jat-
kokseksi sidotulla lisälangalla. 

Betoniterästen asemaa ja inittoja koskevat toleranssit ovat 
seuraavat, ellei suunnitelmassa ole muuta mainittu: 

- suojaava betonikerros + 10 min 
5 mm 

- yhdensuuntaisten terästen väli ryhmässä ± 10 mm 
- ryhmän painopisteen asema ± 10 mm 
- muu teräksen sijainti rakenteen 

poikkileikkauksessa + - 20 lUin 

- terästen pituussuuntainen sijainti rakenteessa ± 50 mm 
- hakavälit ± 20 mm 

Suojaavan betonikerroksen tulee kuitenkin olla vähintään 
20 mm. Aputeräkset, sidelangat ja muut ruostuvat teräsosat 
eivät myöskään saa jäädä 20 mm lähemmäksi näkyviinjääviä 
betonipintoja. Hakojen lukumäärän tulee olla suunnitelman mu-
kainen eli keskimääräinen väli ei saa ylittää nimellismittaa. 

Suojaavan betonikerroksen minimipaksuudelle ase-
tetusta vaatimuksesta johtuu, että suunnitelman 
mukaisen paksuuden ollessa 20rrrnei alitusta salli-
ta ollenkaan. 

Jokaisen elementin raudoitus on tarkastettava yksityiskoh-
taisesti ennen betonointia. Tarpeen vaatiessa on osa tarkas-
tuksesta suoritettava jo ennen muottielementtien paikoilleen-
panoa. Tarkastuksessa on todettava terästen lukumäärät ja 
dimensiot sekä asennusmitat. Siinä on kiinnitettävä huo-
miota myös sidelankoihin ja vähäisiinkin langanpätkiin, 
jotka voivat tehokkaasti pilata elementtien ulkonäön. Tar -
kastuksesta on tehtävä merkinnät kelpoisuuskirjaan. 

Kelpoisuuskirjaan tulee merkitä min, suurimmat 
havaitut mittapoikkeamat sekä tarkastajan nimi 
ja päiväys. 
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2.32 	Tartuntajänteet ja niiden jännittäminen 

Jänneterästen varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava 
(2) 11 § 1., 2., 3. ja 4. kohdissa annettuja ohjeita. Jänne-
teräkset on oidettävä ouhtaina tartuntaa haittaavista aineis-
ta. Niitä ei saa päästää kosketuksiin muottiiljyn kanssa. 

Langat ja punokset tulisi säilyttää kuivissa si-
sätiloissa, jotta niiden ruostuminen ja likaantu-
minen voitaisiin tehokkaasti estää. 

Mandollinen lika ja irtoava ruoste on r)oistettava 
ennen jänteiden asennusta. Jos ruostuminen on 
aiheuttanut syöpymiä, ei jänteitä saa käyttää 
hankkirnatta niiden käyttökelooisuudesta VTT:n 
tai muun ouolueettoman asiantuntijan lausuntoa. 
Punokset, joissa muottiljy tai muu %liymäinen 
lika on tunkeutunut säikeiden väliin, ovat tar-
tuntajänteiksi kelnaainattomia, ellei nuhdistus-
toimenpiteiden onnistumista varmisteta tartunta- 
kokeilla ja yksityiskohtaisella tarkastuksella. 

Purettaessa lankoja ja nunoksia kelalta tai kie-
piltä on nidettävä huolta siitä, ettei äkkimutkia 
eikä taitoksia oääse syntymään, eivätkä nunokset 
pääse löystymään. Ellei kelatai kienni nääse nyri-
mään, on lanka tai nunos kiinnitettävä vetolait-
teeseen siten, että se nääsee kiertyinään akse- 
linsa ymoäri. On suositeltavaa, että kienniä nure-
taan sisältäoäin. Jänteitä, joissa on jyrkkiä 
mutkia ennen jännittämistä, ei saa käyttää. 

Ellei suunnitelmassa aseteta muita vaatimuksia, on tartunta- 
jänteet sijoitettava rakenteen noikkileikkauksessa 	5 min:n 
tarkkuudel].a paikoilleen. Jos elementin rakennekorkeus >l,Om, 
saa yksittäisen jänteen poikkeama korkeussuunnassa olla kui-
tenkin ± 10 mm edellyttäen, että ryhmän painoniste ei noik-
kea enempää kuin 5 mm teoreettisesta asemastaan, Jänteen 
taitekohdan toleranssi rakenteen pituussuunnassa on ± 100 min. 
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(2.32) 	Samaan ryhmään lasketaan kuuluvaksi yhdensuuntai- 

set jänteet, jotka ovat samalla nuolella noikki- 

leikkauksen nainonisteakselja.. 

Jänteiden asema Doikkileikkauksessa on lähinnä 

riippuvainen alustan ja muottien sekä r)äätylevy-

jen reikien toleranssejsta. 

Otettaessa käyttöön uusi alusta tai uudet muotit, 

on jänteiden asema tarkastettava yksityiskohtai-

sesti mittaamalla etäisyydet järlestelmällisesti 

tihein välein. Tämän mittauksen nerusteella voi-

daan suunnitella valmistuksen aikana suoritetta-

vien tarkistusmittausten laajuus ja mittauskoh-

dat. 

Suunnitelman edellyttäessä tartunnan estämistä, on jänteet 

päällystettävä tarkoitukseen soveltuvalla tavalla. Tartunnan-

estopituuden toleranssi on ± 50 mm. 

Tartunnan estämiseksi nitää jänteet ymoäröidä 

aineella tai laitteella, joka sallii jänteen 

muodonmuutokset betonin suhteen. Niillä ei saa 

olla betonia eikä terästä vahinqoittavia ominai-

suuksia. Suositeltava taoa on mm. länteen ymnä-

röiminen tiukalla muovioutkella, joka voidaan 

sovittaa paikalleen myös halkaistuna. Yksinker-

tainen teiDnaus on epäluotettava varsinkin, jos 

tartunnanestopituus on suuri. Enäselvissä tana-

uksissa tulee tartunnanestomeneteimän tehokkuus 

osoittaa tutkimustuloksilla tai kokeilla. 

Jännitysalusta ja jänteiden ankkurointi on tehtävä siten, 

että jännevoimiin haitallisesti vaikuttavia muodonmuutoksia 

ei pääse tapahtumaan jännitystyön aikana eikä jälkeennäin. 

Laitteiden ja työn suunnittelussa on my?s turvallisuusmää-

räykset otettava tarkoin huomioon. 

Ankkurointilaitteiden tulee olla toiminnaltaan 

varmoja ja kunnoltaan moitteettomia. Ne on tar- 
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(2.32) 	kastettava yksityiskohtaisesti ennen jokaista 

jännityskertaa. Ankkuroirtiliukuman tulee olla 

hallittavissa. 

Tait;ekohdassa on käytettävä laitteita, jotka 

nystyvät johtamaan taitteesta johtuvat voimat 

jännitysalustaan aiheuttamatta muodonmuutoksia 

muottirakenteisiin. Lisäksi niiden on sallittava 

j änteen muodorimuutokset jännitysvaiheessa. 

Betonin sisään jäävää laitetta ei saa käsitellä 

betonia vahincjoittavilla aineilla. Jänteen tai-

vutussäteen tulee taitekohdassa olla niin suuri, 

että jänne ei menetä kaoasiteettiaan. 

Jännittärninen on suunniteltava yksityiskohtaisesti. Laskel-

nin on osoitettava, että jänteessä on sillä hetkellä, kun se 

tarttuu betoniin, suunnitelman edellyttämä jännitys. Myös 

betonin sitoutumiseen ja kovettumiseen liittyvät lämnitilan-

muutokset on otettava jännityssuunnitelmassa huomioon. Jän-

nittämissuunnitelma on esitettävä valvojalle ennen jännitys- 

työn aloittamista. 

On suositeltavaa tehdä jännittämissuunnitelma 

osaksi jännittämisnöytäkirjaa. Tarvittavat las-

kelmat laitetaan liitteiksi. 

Venymät tulee laskea jänneteräksen todellisen 

jännitys-venymä-käyrän nerusteella. Poikkileik-

kausalana saa käyttää nimellistä noikkinintaa, 

jos venymän ja voiman mittaus, korroosio tai muu 

syy ei anna aihetta tarkemnaan tutkimiseen. 

Jännitettäessä on mitattava sekä voima että venymä. Venym 

on mitattava vähintään 2 % tarkkuudella. Voiman mittaustark- 

kuuden tulee olla väl-iintään samaa luokkaa. Mittaukset ja 

jännitystyö on tehtävä sillä tarkkuudella, että lonputulos 

täyttää (2) 15 § 6. kohdassa esitetyt vaatimukset, joiden 

katsotaan tarkoittavan sekä voiman että venymän nerusteella 

määritettyä jännitystilaa. Sen lisäksi vaaditaan, että länne-

voiinissa ei saa olla sellaista systemaattista noikkeamaa, joka 

aiheuttaisi havaittavaa epäkeskeisyyttä. 



(2.32) 	Voima voidaan lukea vetokoneen asteikolta tai 

muuntaa oainelukema voiman arvoksi edellyttäen, 

että laite on kalibroitu ja että tarkkuus on 2 % 

tai oarempi. Venymää mitattaessa on nidettävä 

huolta siitä, että myös ankkurointilaitteen tu-

kirakennelmien liikkeet ja ankkureiden liukumat 

selvitetään. Jos voiman ja venymän mittauksella 

määritetyt jännitystilat poikkeavat enemmän kuin 

5 % toisistaan, on syy poikkeamaan etsittävä ja 

jännitystila korjattava. 

Taivutettuja jänteitä jännitettäessä voi taite-

kohtiin syntyvä kitka vaikeuttaa em tarkkuuden 

saavuttamista. Jos jännittäminen tanahtuu vain 

jänteen ankkurointipäistä, ovat häviöt alustan 

keskimmäisissä elementeissä suhteellisen suuria. 

Ensimmäisiä elementtejä valmistettaessa on tai-

vutettujen jänteiden jännitystila tarkastettava 

käyttäen vähintään 5 m mittausr)ituutta. Ellei 

vaadittuun 5 % tarkkuuteen näästä, on kerralla 

valmistettavjen neräkkäisten elementtien luku-

määrää nienennettävä. Taitekohtia liikuttamalla 

voidaan oikea jännitystila saada alustan kekim-

mäisiin elementtejhjn heinominin. Tällöinkin on 

työn alussa suoritettava em elementtikohtaiset 

tarkistusmjttaukset. 

Jännittämistyöstä on tehtävä pytäkir -ja, johon merkitään: 
- päiväys 

- tuotantolaitos 
• 	

- rakenne ja rakenneosa tai muu tuote 

- jännemenetelmä ja käyttölupa 

- tiedot jännityslaitteistaja niiden kalibroinnista 

- jänneteräksen tyyppi, koko ja lujuusluokka 

- valmistuserjen tunnukset ja koetustodistukset 

- nimellispinta-ala ja mitattu pinta-ala 

- kimmokerroin ja lujuusarvot 

• 	- kustakin jänteestä 
• 	- pituus 

- laskettu voima ja venymä 
- mitattu voima ja venymä ennen lukitusta 
- lukitusliukuma 
- mandollinen selvitys siitä, miksi mitatut la lasketut 
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(2.32) - kokonaisjännevoiman laskettu ja mitattu arvo sekä mandol-

linen epäkeskeisyys 

- työnjohdon allekirjoitukset 

Jännittämispöytäkirja liitetään kelpoisuuskirjaan. 

2.33 	Ankkurijänteet ja suojaputket 

Jänteiden varastoinnissa, käsittelyssä ja asentamisessa on 

noudatettava (2) 11 § 1., 2., 3., 4., 5., 6. ja 7. kohdissa 
	* 

annettuja ohjeita. 

Jänteiden käsittelyä ja kelpoisuuden arvostelua 

koskevat kohdassa 2.32 esitetyt ohjeet soveltuvin 

osin. 

Ankkurijänteiden asennustarkkuus on sama kuin tartuntajnteii-

lä (Vrt. 2.32), ellei suunnitelmassa esitetä muita vaatimuk-

sia tai elementtien yhteensopivuus edellytä narenmaa tark-

kuutta. 

Jänteiden muodossa ei saa olla suunnitelmaan kuulumatonta 

käyristymää enempää kuin 4 min metrin matkalla. Palkkimaisen 

elementin leveyssuunnassa ei jänneryhmien sijoituksessa saa 

olla havaittavaa enäkeskeisyyttä. Ankkurikanraleiden tulee 

olla mittatarkkuuden rajoissa kohtisuorassa jänteen oituus-

akselia vastaan. 

Jänteiden asema on tarkastettava yksityiskohtaisesti ennen 

elementtien betonointia. 

Toiminnallinen vaatimus saattaa edellyttää em. 

parempaa tarkkuutta, jos elementit asennetaan 

päittäin tai rinnakkain siten, että jänteet oi-

tää voida työntää saumojen läoi kulkeviin kana-

viin. 

Jänteiden asemaa tarkasteltaessa on otettava huo-

mioon, että kaarevuuskohdissa jänne asettuu suo- 
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(2.33) 	japutken sisäreunaan. Poikkeama on jännemenetel- 

mästä ja suojautken halkaisijasta riinpuvainen. 

Järiteiden ja suojanutkien tukemisesta on laadit-

tava yksityiskohtaiset työiirustukset. Tukia 

tulee olla jännemenetelmän käyttSselosteessa 

esitetyllä jaolla. Tyhjän suojatutken tukiväli 

on selvitettävä erikseen esim. kokeilemalla. 

Suojaputkena ei saa käyttää muovinutkea tai muuta 

ainetta, johon betonin tartunta on huono, jos 

suunnitelma edellyttää jänteen ja betonin v1istä 

tartuntaa eli normaalia injektointia sementti-

laastilla. Muotilla tehdyissä kanavissa ei mys-

kään saa olla muottiöljyä tai muuta tartuntaa 

haittaavaa ainetta. Suo -ianutkissa ei saa olla 

mutkia, kokoont,ainumja eikä reikiä. Liitokset 

ankkurointikaopaleisiin on tiivistettävä huolella. 

2.34 	Erikoisosat 

Ennen asennusta on varmistuttava, että erikoisosat tiyttävät 

niin materiaalin kuin työnkin osalta asetetut vaatimukset. 

(Vrt. kohtaa 2.14). 

Tässä kohdassa tarkoitettuja erikoisosia ovat nr: 

- laakerit ja muut elementtien tuentaa nalveievat 

4 	 laitteet 

- elementtien keskinäisiin liitoksiin kuuluvat 

teräsosat 

- muiden rakenneosien tai laitteiden (esim. 

kaiteiden kiinnittämistä varten tarvittavat osat 

- kiinnityslaitteet elementtien nostoa ja työn- 

aikaista tuentaa varten. 

Erikoisosien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät 

usein laitteen toimintatarkojtuksen nerusteella. 
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(2.34) Ellei rakennesuunnitelmassa ole esitetty kiinnitvslaitteita 
elementtien nostamiseksi, on valmistajan suunniteltava ne. 
Kiinnityslaitteiden tulee lujuutensa ja toimintavarmuutensa 
puolesta täyttää viranomaismääräysten vaatimukset. 

Kiinnityslaitteidenkelpoisuus liittyy lähinnä työ-
turvalljsuuteen. Patentoidujila laitteilla tulee olla 
viranomaisten hyväksyminen. Tätä tyiselitystä 
tehtäessä nostolenkejitä vaaditaan, että niiden 
murtokuorma on vähintään neljä (4) kertaa elemen- 	1 

tin paino ja, että ne kestävät murtorajatilan 
edellyttämän kylmänä muokkautumisen eli, että ai- 
ne on riittävän sitkeätä. Viimeksimainitun seikan 
takia nostolenkkejä ei saa tehdä harjateräksestä. 
Punoksesta tehdyssä nostolenkissä on suositelta-
vaa käyttää outkiholkkia taivutussäteen suurenta- 
miseksi. 

Kiinnittämjnen muotteihjn on tehtävä siten, että muottela 
purettaessa voidaan kiinnikkeet roistaa erikoisosjen tartun-
taa betoniin vaarantamatta. Erikoisosat ja niiden kiinnikkeet 
eivät saa myöskään estää tai rajoittaa elernentin jännittämi-
seen liityviä muodonmuutoksia. 

Sellaiset erikjisosat, jotka kuuluvat elementtien 
keskinäisiin liitoksiin tai joihin kiinnitetään 
erilaisia laitteita, on asennettava huolellises-
ti. Ne on kiinnitettävä joko muotteihin suoraan 
tai muoteista tuettuihin anulaitteisjin. Kiinnit-
tämistä raudoitukseen ei voida nitää luotettavana. 

Ellei asennustarkkuutta ole määritetty suunnitelmassa, on se 
harkittava erikoisosien toiminnallisen tarkoituksen nerus-
teella. Siinä taoauksessa, että muita vaatimuksia ei aseteta, 
on erikoisosat asennettava muottininriari tasossa 10 min:n tark-
kuudella paikoilleen. Kiertyinä muottipinnan suuntaisen akse-
lin ympäri saa olla enintään 0,01 rad (1:100). Etäisyys 
muottipinnasta saa poiketa enintään 2 min teoreettisesta initas-
ta. Nostamiseen ja tukemiseen käytettävien kiinnityslaitteiden 
asennustarkkuus on elementin pituussuunnassa±l0OIm ja leveys- 
suunnassa ±5O, elleivät esim, tasapaino ja kuorman jakautuminen 
edellytä parempaa tarkkuutta. 
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(2.34) 	Asennustarkkuus on laitteiden käyttötarkoituk- 

sesta riir)puvainen. Edellä esitetty vaatimus on 

käsitettävä huolellisen työn yleisvaatimukseksi, 

jota noudatetaan, ellei suunnitelmassa ole esi-

tetty tarkenmia toleransseja tai laitteiden toi-

minnallinen tarkoitus edellytä tarkemoaa työtä. 

Elementtieri keskinäisiin liitoksiin kuuluvat 

osat vaativat erityistä huolellisuutta. 

Viimeistään erikoisosia asentaessaan on valmistajan tarkas-

tettava, että jäykitys- tai kiinnitysriDojen taikka muihin 

vastaaviin paikkoihin ei jää vaikeasti täytettäviä ilmatas-

kuja. Tarpeen vaatiessa on hänen sovittava valvojan kanssa 

toimenpiteistä taikka esitettävä suunnitelman muutosta. 

Useissa tapauksissa voidaan asiaa auttaa noraa-

maila reikiä, joista ilma pääsee pois. Sellai-

sista rei'istä, jotka eivät heikennä rakenteita, 

voi valmistaja sopia valvojan kanssa suoraan. 

	

2.4 	Betonoiminen 

	

2.41 	Esivalmistelut 

Betonoirnista varten on tehtävä tuotekohtainen suunnitelma. 

Sen tarkkuudesta ja esittämistavasta on valmistajan sovitta- 

r 

	

	 va valvojan kanssa. Betonointisuunnitelma liitetään keinoi- 

suuskirjaan. 

Elernenttien betonointisuunnjteljna voi olla osa 

valmistajan laatimaa vaimistustaoaselostusta. 

Sen tulee olla yksityiskohtainen käsittäen työ- 

ohjeet miehen ja koneen tarkkuudella. Suunnitel-

man tulee olla tietylle tuotteelle tai tuotery-

mälle nimetty, vaikka se olisikin samanlainen 

kuin toisen sainantapaisen tuotteen betonointi-

suunnitelma. 
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(2.41) 	Betonojntjsuunnjtelman tulee soveltuvin osin 

sisältää seuraavia asioita: 

- tiedot valukohteesta 

- mitat 
- raudoituksen tiheys 
- massamäärä't 

- betonimassan ominaisuudet 

- nimellislujuus 
- odotettavissa oleva lujuuskato 
- suhteituslujuus 
- ilmamäärä 
- notkeus 
- aineosat: sementti, runkoaine, lisäaineet 

- laaduntarkkailu- ja kelroisuuskokeet 

- notkeuden mittaus 
- ilmarnäärän mittaus 
- koekanpaleiden teko 
- lämpötilamittareiden sijoitus 

- aikataulu 

- massan siirto- ja odotusaika 
- valunopeus 
- nousu- ja kiertononeus 
- laskeutumistauot 
- hidastusajat 

- työnjohto ja työvoima 

- työvuorot 
- vastaava betonityönjohtaja 
- työryhmät ja tehtävät 

- betonointikalusto ja sen käyttö 

- massan valmistus 
- massan siirto 
- muotit 
- tiivistyskalusto 
- muu kalusto 

- muut asiat 

- varautuminen katkoihin 
- toimenniteet, jos olosuhteet noikkeavat 
normaalista 

- jälkihoidon aloitus 
- muottien purku 

Ennen betonoinnin aloittamista on tarkastettava, että muotit 

ja raudoitus ovat kunnossa. Kaluston soveltuvuus ja kunto on 

myös varmistettava. Elementtieri valmistaminen ei edellytä 

varakalustoa, ellei sitä erikseen vaadita. 
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(2.41) 	Ennen valun aloittamista suoritettavassa tarkas- 

tuksessa on todettava nun, että 

- muotti on puhdas ja oikein kasattu sekä oikein 

käsitelty (tarkistusmitat, öljyäminen) 

- raudoitus on oikein koottu ja hyvin sidottu 

sekä puhdas (tankojen lukumäärät, tarkistus- 

mitat, suojaava betonikerros vaoaa sidelanqois-

ta, muottiöljytahrat) 

- jänteet on oikein jännitetty ja mandolliset 

tartunnanestotojmenjteet suoritettu (lukumää-

rät, pituusmitat) 

- massan saanti 

- kaluston paikalla olo ja sen kunto 

- työnjohdon ja työvoiman saanti, rätevyys ja 

vuorojako. 

Betonointiolosuhteet on järjestettävä suotuisiksi. Sekä be-

tonimassan jäätyminen että auringon ja tuulen aiheuttama 

liiallinen veden haihtuminen on sooivilla suo -jaustoimenni-
teillä estettävä. 

Elementtejä suunniteltaessa on yleensä edelly-

tetty, että ne valmistetaan betonoinnin kannalta 

edullisissa olosuhteissa. Ohuet rakenneosat ovat 

arkoja sekä jäätyinään että kuivumaan liian none-

asti. Tämän takia on suotavaa, että valupaikka 

suojataan auringolta, tuulelta ja sateelta sekä 

pidetään lämpimänä. 

2.42 Massan ominaisuudet 

Betonimassan maksimiraekoko ja muokkautuvuus on valittava 

elementtien mittojen ja raudoitustiheyden perusteella, ellei 

niitä ole suunnitelmassa määrätty. 

Runkoaineen suurin raekoko saa olla enintään 

2/5 elementin pienernmästä aksuudesta betonoita-

essa laopeellaan olevia osia ja muutoin enintään 

1/3. Esimerkiksi raudoituksen tiheys ja betonin 



(2.42) 	siirto purrmpaamalla saattavat kuitenkin edellyt- 

tää vielä oienemnää raekokoa. Suurinta raekokoa 

ei myöskään saa valita turhan pieneksi, koska 

sementtiliiman suhteellinen osuus lisääntyy ja 

betonin pitkäaikaismuodonmuutokset kasvavat. 

(Vrt. myös kohtaa 2.12). 

Massan notkeus mitataan aina, kun tehdään koe-

kanpaleita kelpoisuus- tai laadunvalvontakokeita 

varten taikka massan ilmanpitoisuus määritetään. 

Sen lisäksi on suoritettava inittauksia, jos sil-

mämääräisen tarkastuksen perusteella havaitaan 

notkeuden vaihtelevan. 

Jos suunnitelmassa asetetaan vaatimuksia betonin ilmamäärälle 

tai suojahuokossuhteelle, on massan kokonaisilmamäärä mitat-

tava vähintään kerran jokaisesta valusta. Tulokset on merkit-

tävä kelpoisuuskirjaan. 

Ilmapitoisuuden määritys tulee suorittaa aina 

valun alussa. Mittauksia kannattaa muutenkin 

suorittaa usein, koska vaaditun suojahuokossuh-

teen alittaminen saattaa aiheuttaa elementtien 

hylkäämisen tai arvonvähennyksen. Jos mittaus- 

tuloksia on runsaasti, saadaan ilinamäärän vaihte-

luista luotettavampi kuva ia enäilyksen alaisten 

elementtien määrä voidaan rajoittaa mandollisim-

man pieneksi. 

0  

Betonimassan lampotilan tulee betonoitaessa olla alle +30 C. 

Lämpötilaa on tarkkailtava mittauksin. Vaihtelurajat on mer-

kittävä kelpoisuuskirjaan. Betonin kovettuinisen jouduttami-

seksi saadaan käyttää massaa, jonka lämnötila ylittää em. 

arvon vain sillä edeliytyksellä, että luotettavilla tutkimus- 

tuloksilla ja laadunvalvontakokeilla voidaan osoittaa, että 

betoni saavuttaa valukappaleen kaikissa kohdissa suunnitelman 

edellyttämän loppulujuuden. Korkeasta kovettumislämntilasta 

aiheutuvan lujuuskadon saa korvata suhteituslujuutta nosta- 

maila, ellei siitä ole muuta haittaa rakenteen ominaisuuksil-

le. (Vrt. 2.52). 
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(2.42) 	Betonimassan läinoötila betonointihetkellä vai- 

kuttaa betonin lujuuden kehitykseen ja eräissä 

tapauksissa myös loppulujuuteen. Länimitetyn mas-

san käyttö tulee yleensä kysymykseen vain talvi- 

olosuhteissa läinmönkatoon varauduttaessa. Jos 

läxnmitettyä massaa käytetään normaaliolosuhteis-

sa, on seurauksena normaalia nopeanmi lujuuden 

kehitys ja elementin läinmönnousu. Standardiolo-

suhteissa säilytetyt keinoisuuskanoaleet eivät 

silloin osoita rakenteen betonin luluutta,  joten 

edellä mainitut tutkimustulokset ovat tarneen. 

Elementtien kanssa samoissa olosuhteissa säily-

tetyt koekannaleet antavat useimmiten oaremmin 

vertailukelpoisen tuloksen, mutta elementtien ja 

koekappaleiden muodon erilaisuus saattaa johtaa 

suuriinkin eroihin lujuuden kehityksessä ja lon-

puluj uudessa. 

	

2.43 	Muottiinpano ja tiivistäminen 

Betonimassaa on käsiteltävä siten, että erottumista ei nääse 

tapahtumaan. Jos raudoitus on suunnitelman mukaan sijoitettu 

siten, että erottumista muottiinpanon yhteydessä ei voida 

välttää, on valmistajan esitettävä suunnitelman muutosta tai 

ryhdyttävä muihin valvojan hyväksymiin toimenniteisiin beto-

noinnin onnistumisen varmistamiseksj. 

Massa on saatava homogeenisena muottiin. Sitä ei 

saa pudottaa korkealta eikä tiheän raudoituksen 

läpi. Tarvittaessa on käytettävä anuna valunutkia. 

Hyvä työtapa edellyttää, että massa nannaan muot-

tim kerroksittain siten, että muotin täyttymineri 

ja massan tiivistyminen voidaan varmistaa. Massaa 

ei saa juoksuttaa muotissa osasta toiseeen, vaan 

sitä on tuotava tasaisesti koko kerroksen le-

veydeltä. 

Joissakin tapauksissa voi suunnitelmassa olla va-

raa raudoituksen järjestelyyn siten, että massan 



48 

(2.43) 	muottijnr)anolle ja tiivistäjrjse1 saadaan narem- 

mat tilat. Terästen sijainnin muuttaminen nysy-

västj on kuitenkin aina käsiteltävä suunnitelman 

muutoksena. Tankojen siirtämiseen väliaikaisesti 

syrjään voi valvoja sen sijaan antaa luvan, kun-

han vain voidaan varmistaa, että ne valun ede-

tessä sidotaan oikejile paikoilleen. 

Jos poikkileikkauksessa on ylälaatta- tai lalopa 

taikka muita betonjn laskeutuinjsta estäviä osia, 

on valutauko varsin suositeltava. Sen järjestämj-

seksi on tarvittaessa käytettävä hidastinta. Ns. 

jälkitärytys juuri ennen sitoutumisen alkamista 

parantaa myös valutulosta varsinkin, jos ylänin-

nan raudojtus on tiheä. 

Betonin tiivjstiseen on käytettävä sellaisia laitteita, 

joilla elementin kaikki osat saadaan tiivistettyä luotetta-

vasti. Tiivistinen on suoritettava järjestelmälljsj ja 

hyviksi tunnettuja työtapoja noudattaen. 

Valmistajalla tulee olla käytettävissään sellai-

set tiivistyslaitteet, joilla moitteeton tyintu-

los on mandollista saavuttaa. Sauvatäryttimen 

lisäksi tarvitaan yleensä ainakin muotti- ja 

pintatäryttimiä. Täryttimjen jaksoluku on valit-

tava työntuloksen kannalta mandol1isjrnan onti- 

maaljseksj. 

Sauvatäryttimien sauvan halkaisija on valittava 

rakenteen mittoihin ja raudoitukseen sopivaksi. 

Tjjvjstjsen tehokkuudesta ei kuitenkaan saa 

tinkiä. Hyvä työtapa edellyttää, että viimeksi 

muottiin pantua kerrosta tiivistettäessä sauva 

upotetaan noin puoleen väliin edellistä kerrosta. 

Liiallinen täryttäminen on myös mandollista. 

Muotjn täyttämistä on tarkkailtava varsinkin muo-

tin ulkonemjssa esimerkiksi ilmanpojstorej'jstä 

Tarpeen vaatiessa on vaikeat naikat täytettävä 
injektoimalla. 
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2.44 	Avopintojen viimeistely 

Pintojen laatuvaatimukset ovat kohdan 1.43 mukaiset, ellei 

niitä ole esitetty suunnitelmassa. 

Rakenteessa näkyviinjäävien nintojen viimeistely 

on suoritettava huolella. Hiertimen liikkeistä 

jäävien kuvioidenkin nitää olla tasalaatuisia. 

Puuhiertoa ei ilman muuta saa korvata sileäirimän 

	

4 	

jäljen jättävällä teräshierrolla. Erikoiskäsit- 

telyt, kuten harjaus ja telaus on aina määritel- 
4 

ty suunnitelmassa. Oikean jäljen saaminen niillä 

olisi varmistettava koepinnoilla. 

Pintojen hierto on ajoitettava siten, että hal-

keamien muodostuminen jää mandollisimman vähäi-

seksi. Tarneen vaatiessa on lisäksi käytettävä 

hyväksi pinnan jälkitärytystä. Erillistä hierto-

kerrosta ei saa tehd. 

Tartuntaa edellyttäviä työsaumapintoja ei saa 

tehdä rosoisiksi jättämällä nintakerroksen tii-

vistäminen vähälle. Pinnan syvennyksiin ei saa 

myöskään jäädä sementtiliimaa sileäksi kerroksek-

si, vaan se on poistettava. Harjaaminen jäykällä 

harjalla sen jälkeen, kun vesi on hävinnyt nin-

nalta, riittää yleensä karhennukseksi. Prof ibm- 

	

1 1 
	

ti on aina suunnitelmassa määrätty, jos se on 

tarneen. Jos työsauma tulee rakenteessa näkyviin, 

on sen reunat tehtävä riman kanssa suoriksi. So-

piva riman leveys on suojaavan betonikerroksen 

paksuus. 

	

2.45 	Koekappaleiden tekeminen 

Betonin kelpoisuuden toteamista koskevat yleisohjeet on esi-

tetty edellä kohdassa 1.42. 

Koekappaleet betonin kelpoisuuden osoittamiseksi tai laadun 

toteamiseksj on tehtävä betonoinnin aikana siitä rr.assasta, 
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(2.45) josta elementit vaietaan. Yleensä saadaan näytteet ottaa 

massan valmistuspaikalla. Jos siirtomatka va1uraika1le on 

pitkä tai massan ominaisuuksien enäillään muuten muuttuvan 

käsittelyn eri vaiheissa, voi valvoja määrätä näytteet otet- 

tavaksi valupaikalla. 

Koekappaleiden tekemisestä on tehtävä suunnitelma, joka kä-

sittää sekä kelpoisuus- että laadunva.lvontakokeet ja josta 

selviää mm koekappaleiden laatu, lukumäärä ja merkinnät. 

Koesuunnitelmaa laadittaessa on otettava lähteen (1/5) koh-

dassa 3 annetut ohjeet huomioon. 

Koekappaleet kelpoisuuskokeita varten on tehtävä ja niitä 

säilytettävä lähteen (1/5) liitteessä annettuja ohjeita nou-

dattaen. Koekappaleet betonin lujuuden kehityksen seuraami-

seksi on alusta alkaen säilytettävä samoissa olosuhteissa 

kuin elementit. 

Työtä aloitettaessa tulee sopia, missä laajuu-

dessa valvoja seuraa koekaDpaleiden ottamista. 

Samalla on todettava, onko kysymyksessä tarkas-

tettu valmistus. 

2.46 	Merkinnät 

Elementteihin on betonoinnin yhteydessä merkittävä pysyvästi 

ainakin elementin tunnus, järjestysnumero ja valmistusnäivä-

määrä. Lisäksi on valmistajan pantava näkyviin tunnusmerkkin-

sä, jonka saa sijoittaa myös rakenteessa näkyviin jääviin 
pintoihin. 

Merkinnät on tehtävä siten, että niistä ei ole haittaa ele-

menttien lujuudelle, yhteensopivuudelle eikä rakenteen ulko-

näölle. 

Elementteihjn betonoinnin yhteydessä tehtävät 

merkinnät yhdessä kelDoisuuskirjan kanssa antavat 

pohjan elementtien kelooisuuden toteamiselle. 

Tämän takia ne on tehtävä selvästi ja yksityis- 

kohtaisesti. 

•1 
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(2.46) 	Ellei rnerkintöjä voida piirtää tuoreeseen beto- 

nipintaan, voidaan ne tehdä stanssaamalla metal-

lilipukkeeseen, joka kiinnitetään ruostumatto-

malla langalla raudoitukseen siten, että langan 

solmukohta ja päät jäävät betonin sisään. 

	

2.5 	Jälkihoito 	ja varastoiminen 

	

2.51 	Yleistä 

Betonoinnin jälkeen on elementtejä käsiteltävä ja säilytet-

tävä siten, että betonin kovettuminen edistyy suunnitelmien 

mukaisesti ja että muutkin laatuvaatimukset saavutetaan. 

Tarkkailtavia asioita ovat mm: 

- lämpötila ja kosteus kovettumisen aikana 

- lämmitystapa 

- rasitukset siirroissa ja varastoinin aikana 

- suojaaminen koihuilta ja likaantumiselta. 

	

2.52 	Kovettumisolosuhteet 

Betonin kovettumisolosuhteet on järjestettävä sellaisiksi, 

että vaaditut lujuusominaisuudet saavutetaan. Kosteus on 

pidettävä riittävänä ja mandollisimman tasaisena. 

Elementtien lämpötilat kovettumisaikana on mitattava ja al-

kalämpötilakuvaajat liitettävä kelDoisuuskirjaan. Mittaus- 

pisteiden sijoituksesta ja havaintojen tekemisestä on teh-

tävä yksityiskohtainen suunnitelma ja esitettävä se valvo-

jalle hyväksyttäväksi ennen betonointia. 

Jännitettyjen elementtien lujuuden kehitys laukaisuhetkeen 

saakka on lisäksi varmistettava koekapoaleilla, joita on 

säilytetty samoissa olosuhteissa kuin elementtelä. Puristus-

lujuuskokeiden tulokset on merkittävä kelpoisuuskirjaan. 

Jos betonin lämpötila sitoutumisen tai kovettumisen aikana 

nousee +30 °C:een tai sen yli, on betonin todettava menett(- 
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(2.52) neen puristuslujuuttaan kelpoisuuskOkeiSSa normikoekappaleil-

la saatavaan vertailulujuuteen verrattuna. Ellei tarkempia 

tutkimustuloksia ole käytettävissä, on otaksuttava lujuus- 

kadon olevan 5 %, kun suurin havaittu lämpötila on +30 0C 

ja 20 %, kun maksimiläinpötila on +60°C. Väliarvot interpo-

loidaan suoraviivaisesti. (Vrt, kuva). Lämpötila ei saa nous-

ta yli +60°C, ellei ko. tuotantoon liittyvillä luotettavilla 

tutkimuksilla selvitetä lujuuskadon suuruutta ja mandollisia 

muita korkeaan lämpötilaan liittyviä haitallisia tekijöitä. 

Sisäiset lämpötilaerot on myös pidettävä mandollisimman oie-

ninä. 

4 

30 

20 

10 

10 	20 	30 	40 	50 	60 	C 

Maksimilämpötila 

Lämpötilan mittauspisteet on sijoitettava ele-

menttien sisälle siten, että myös sisäisistä 

lämpötilaeroista saadaan havaintoja. Mittaukset 

on käytännöllistä tehdä vedellä täytetyistä put-

kista, jotka asennetaan valun yhteydessä paikoil-

leen. Havaintoja on jatkettava siihen saakka, 

kunnes betonin todetaan saavuttaneen suunnitte-

lulujuuden. Tarkkailua ei kuitenkaan tarvitse 

jatkaa enää sen jälkeen, kun 80 % suunnittelu- 

lujuudesta on saavutettu, jos varastointilämpö 

tila on vähintään +l0 °C. Tällöin voidaan otaksua, 

että betoni saavuttaa suunnittelulujuuden noin 

2 viikossa. 

Betonin lujuuden kehitys voidaan osoittaa laske- 

maila lämpöastevuorokausia, kun tiedetään beto-

nin loppulujuus. 
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(2.52) 	Kosteuden säilyminen sekä elementtien sisäisten 

kosteus- ja lämpötilaerojen estäminen vaativat 

erilaisia toimenpiteitä riippuen tavasta, jolla 

betonin lujuuden kehitystä joudutetaan. 

Kosteuden haihtuminen voidaan estää esim: 

- pitämällä elementit suojuksessa, jonka sisässä 

suhteellinen kosteus on hyvin suuri ( 100 %) 

- peitteillä, joita pidetään jatkuvasti kosteina 

- ns. pintasivelyaineilla 

- jatkuvalla kastelulla. 

Pintasivelyaineita käytettäessä on varmistaudut-

tava, että kysymyksessä on tarkoitukseen sovel-

tuva tuote. Aineen pitää muodostaa betonin pin-

nalle höyrytiivis kalvo. Levitystä helpottaa, 

jos aine on lievästi pigmentoitu. Näkyviinjääviä 

pintoja ei kuitenkaan saa värittää haitaksi asti. 

Sellaisille työsaumapinnoille, joihin jälkivalun 

tai sauinauslaastin edellytetään tarttuvan, ei 

pintasivelyaineita saa levittää ollenkaan. 

Toiniiakseen tehokkaasti on kalvon oltava tiivis 

ja aukoton. Levityksessä on noudatettava valmis-

tajan suosittamaa ainemenekkiä. Yleensä ei saa 

levittää enempää kuin n. 100 g/m 2  kerralla. Kai- 

yo on saatava betonin pinnalle heti kun irtovesi 

on hävinnyt hiertopinnoilta tai muotit on pois-

tettu. 

	

2.53 	Muottien purku 

Edullisin ajankohta muottien purkuun on selvitettävä kokeel-

lisesti. Tällöin on otettava huomioon toisaalta kutistumis-

esteiden poistaminen mandollisimman varhaisessa vaiheessa ja 

toisaalta riittävä lujuus purkutyön ja oman painon aiheutta-

mia rasituksia vastaan. 

Purkutyö on suoritettava sysäyksiä välttäen. 
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(2.53) 	Korkeissa 1-palkeissa sekä kaikissa elernenteissä, 

joissa on pituussuuntaista kutistumista estäviä 

osia, voi jäykkä muottirakenne aiheuttaa halkea-

mia, jos muottien annetaan olla paikoillaan liian 

kauan. Purkutyön aiheuttamia vaurioita ovat yleen-

sä lohkeamat ja ohuiden poikkileikkausosien mur-

turnat. Omasta oainosta voi aiheutua taipumia, 

jos laippaulokkeet tai muut poikkileikkausosat 

jäävät purkuvaiheessa liian aikaisin ilman tukea. 

Muottien hankaamisesta aiheutuvat vauriot antavat 

useimmiten aiheen muottirakenteen korjaamiseen. 

Muottien purkamisen jälkeen tulee vapautuneet 

betonipinnat suojata välittömästi kosteuden 

haihtumiselta. Vrt. 2.52. 

Elementtien nostamista muotista käsitellään koh-

dassa 2.54. 

2.54 	Siirrot 

Elementtejä saa siirtää vasta sen jälkeen, kun betoni on 

saavuttanut riittävän lujuuden ja siirron edellyttämät iän- 

teet on jännitetty tai lisätuet asennettu paikoilleen. 

Ellei siirtolujuutta tai lisätukia ole esitetty rakennesuun- 	ri 

nitelmassa, on valmistajan selvitettävä oikea siirtoajankohta 

ja mandollisesti tarvittavat lisätoimenpiteet siirtoihin 

liittyvät sysäykset huomioon ottaen. Elementteihin ei siirron 

aikana saa tulla pysyviä halkeamia eikä muodoninuutoksia. 

Siirrettäessä on elementtien koihiutuminen ja likaantuminen 

myös estettävä. 

Jännebetonielenienttien lujuus siirtohetkellä on 

yleensä riittävä. Teräsbetonielementtejä saate-

taan sitävastoin pyrkiä siirtämään liian aikaisin 

valun jälkeen, jolloin pysyvien vaurioiden synty-

minen on mandollista. 
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(2.54) 	Riittävä siirtolujuus voidaan osoittaa lämpöaste- 

vuorokausilla tai ns. olosuhdekappaleilla. Nosto- 

ajankohdan määrittäminen pelkästään kokeellisesti 

edellyttää aina valvojan mukanaoloa ja huolellis-

ta elemerittien tarkastusta siirron jälkeen. 

Siirronaikaisja lisätukia vaativat elementjt voi-

vat olla esim. hoikkia korkeita palkkeja tai 

aukkojen ja varausten heikentäiniä muita elementte- 

jä. 

Nurkkien lohkeaxnista pidetään aina elementtien 

laatua heikentävänä, koska suojaava betonikerros 

pienenee ja sen paikkaaminen luotettavasti on 

vaikeaa. 

Elementtejä saa nostaa vain suunnitelmassa esitetyistä koh- 

dista. liikkeiden tulee oila tasaisia, jotta sysäyksistä 

aiheutuvat rasitukset jäävät mandollisimman vähäisiksi. Tyt-

menetelmien ja apulaitteiden tulee olla viranomaismääräysten 

mukaisia. 

2. 55 Varastoiminen 

Elementit on tuettava varastoon siten, että niihin ei synny 

haitallisja pysyviä muodonmuutoksja eikä halkeamia. Ellei 

tuentapisteitä ole osoitettu suunnitelmassa, on valmistajan 

ne selvitettävä. 

Varasto on suunniteltava perustuksista lähtien 

huolellisesti. Tuet on tehtävä oainumattomjksj 

ja asennettava tarkalleen elementtien muodon mu-

kaan. On huomattava, että pitkiä ja hoikkia te-

räsbetonielementtejä varastoitaessa, ei tukien 

sijoittaminen vain nostokohtien alle ole tainumia 

ajatellen riittävä. Jännitettyjä elementtejä ei 

taas yleensä saa tukea muualta kuin laakerien 

tai nostolenkkien kohdilta. Pinottaessa element-

tejä päällekkäin on huolehdittava siitä, että 

välikkeet tulevat tarkasti samoille kohdille. 
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(2.55) Varastointi on järjestettävä siten, että kosteuden muutokset 

tapahtuvat mandollisimman tasaisesti eikä esim. toisnuolei-

nen kuivaminen aiheuta pysyviä muodonxnuutoksia. 

Mikäli betonin jälkihoito jatkuu vielä varastoinnin aikana, 

on varasto järjestettävä siten, että kovettumisolosuhteet 

pystytään pitämään valmistussuunnitelman edellyttämissä ra-

joissa. 

Epätasaisten kosteuden muutosten vaikutus on 

sitä pahempi, mitä tuoreenmia elementit ovat. 

Muoto ja jännitystila vaikuttavat myös seuraus-

ten haitallisuuteen. Tarpeen vaatiessa on ele-

mentit suojattava auringon ja tuulen vaikutuk-

silta peitteillä. 

Vastaanottotarkastusten mandollisesti asettamat vaatimukset 

on myös otettava varaston järjestämisessä huomioon. 

2.56 	Elementtien viimeistely 

Sideterästen reiät ja valuhuokoset sekä naarmut ja vähäiset 

lohkeamat on zorjattava välittömästi muottien ourkamisen 

jälkeen. Myös sellaisiin korjaustoimenpiteisiin, joista on 

laadittava suunnitelma, on ryhdyttävä niin pian kuin se on 

tarkastuksen ja suunnitelman hyväksymisen T)uolesta mandol-

lista. 

Korjaustöiden laajuus määräytyy laatuvaatimusten 

perusteella. (Vrt. 1.43) . Yksityiskohdissaan 

siitä tulee sopia valvojan kanssa ennen työn 

aloittamista. Samassa yhteydessä pitää määritel-

lä, minkälaiset viat voidaan korjata ilman koh-

dassa 1.5 tarkoitettua yksityiskohtaista korjaus- 

suunnitelmaa. 

Työtapa ja käytettävät aineet tulee valita viko-

jen laadun, pinnan laatuvaatimusten, työolosuh-

teiden ja muiden seikkojen erustee1la. Paikka- 

massan tarttuvuus voidaan varmistaa sopivaa lii- 
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ma-ainetta käyttäen. Sitä voidaan käyttää myös 

paikkamassan sideaineena. Valuhuokoset ja vas-

taavat kolot voidaan täyttää rätillä hiertäen. 

Tarpeen vaatiessa tulee aikkausjälkeä oarantaa 

hiomalla. Pyörivällä laikalla on kuitenkin vai-

keata saada tasaista jälkeä. 

Halkearnat korjataan vasta sen jälkeen, kun mandollisimman 

suuri oa betonin kutistumisesta on tarahtunut. Halkeamien 

korjaaminen edellyttää aina vikojen tarkistarnista ja korjaus- 

suunnitelmaa. 

Halkeainien täyttämisessä tulee yleensä kysymyk-

seen vain injektointi muovilla. Työ vaatii eri-

koiskalustoa ja ammattitaitoa. 

	

2.6 	Elementtien 	jännittäminen 

	

2.61 	Betonin lujuus jännityshetkellä 

Betonin lujuus järinityshetkellä on osoitettava riittävällä 

määrällä elementtien kanssa samoissa olosuhteissa säilytet-

tyjä koekappaleita. Tiedot on merkittävä kelnoisuuskirjaan. 

Jännityshetkeri määrittämisessä voidaan käyttä 

apuna lämpöastevuorokausien perusteella saatavia 

tietoja lujuuden kehityksestä. 

Kerralla koestettavia koekanpaleita tulee olla 

vähintään 2 kpl, joiden mo1emien tulee täyttää 

asetettu lujuusvaatirnus. 

Jos jännitysalustalla valettavan jonon kaikki 

elementit on valettu samanlaisesta betonimassas-

ta ja niiden kovettumisolosuhteet ovat samanlai-

set, riittää kun viimeksi valetun elementin lau-

kaisulujuus osoitetaan koekaunaleilla. 
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(2.61) 	 Betonin pitkäaikaisista muodonmuutoksista aiheu- 
tuvat muodonmuutokset ja jännityshäviöt ovat 
riippuvaisia mm. betonin suhteellisesta ja abso-
luuttisesta lujuudesta jännityshetkellä. Ele-
mentienväliset suhteelliset lujuuserot tulevat 
sitä nieneminiksi mitä lähemmäksi loDnulujuutta 
viimeksi valetun elementin annetaan kovettua. 

	

2.62 	Laukaiseminen 

Laukaiseminen on suoritettava siten, että jännitys siirtyy 
elementtiin mandollisimman symmetrisesti ja tasaisesti. 
Jännityksen aiheuttamille liikkeille on järjestettävä mah-
dollisuus. 

Taivutettujen jänteiden laukaisemisesta on tehtävä yksityis-
kohtainen suunnitelma, joka liitetään kelpoisuuskirjaan. 
Tarvittaessa on elementien jännitystilat ja muodonmuutokset 
jännitystyön eri vaiheissa osoitettava laskelmin. 

Symnmetrinen ja tasainen jännittäminen edellyttää, 
että jänteet katkaistaan yksi kerrallaan sym-
metria-akselin molemmin puolin vastin kohdilta 
ja että jänteitä ei katkaista äkillisesti esim. 
laikalla. Kun jänteet katkaistaan vähähaoisella 
hitsausliekillä kuumentaen, venyy jänne kuumen-
netulta kohdalta ja jännevoima siirtyy elemen-
teille tasaisesti lisääntyen. killinen sysäys 
heikentää jänneteräksen tartuntaa. Jännevoiman 
päästäminen ankkurointilaitteista tunkeilla voi-
daan myös suorittaa tasaisesti. 

Laukaisuun liittyviä elementtien liikkeitä voi-
daan säätää katkaisemalla jänteet samanaikaisesti 
useammasta kohdasta. 

Taivutettujen jänteiden taitekohdan kiinnikkeet 
estävät elementtien jännitykseen liittyviä liik-
keitä ja muodonmuutoksia. Niitä ei kuitenkaan 
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voida irroittaa ilman erikoistoimenniteitä ennen 

elementtien jännittmistä, koska kiinnitysvoiman 

laukaiseminen aiheuttaa huomattavan noikittaisen 

rasituksen elementtiin. Jos eleinentissä ei ole 

esipuristusta, syntyy yläpintaan haikeamia. 

Kysymykseen voi tulla esim. asteittainen esijän-

nitys tai kiinnitysvoiman korvaaminen vastareak-

tiolla. (Vrt. (34) 1.3.2). 

2.63 	Ankkurijänteiden jännittäminen ja injektointi 

Ankkurijänteiden jännittämisessä ja injektoinnissa noudate-

taan paikallavalettuja rakenteita koskevia ohjeita. (Vrt. 

SYT 3500). Jännittämis- ja injektointipöytäkirjat liitetään 

kelpoisuuskirjaan. 
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3. 	KULJETUS 

	

3.1 	Yleistä 

Elernenttejä saa kuljettaa ajoneuvoilla valmistusoaikalta 

asennuspaikalle vasta sen jälkeen, kun betonin on todettu 

saavuttaneen suunnittelulujuuden, ellei asiasta ole työkoh- 

taisesti toisin määrätty tai sovittu. Kuljetuspäivämäärä, 

-tapa ja -matka on merkittävä kelooisuuskirjaan. 

Vaikka elementtien siirtämiseen vaadittava lu-

juus eli nostolujuus olisikin nienemDi kuin suun-

nittelulujuus, vaaditaan kuljetusajankohtana 

täyttä suunnittelulujuutta. Kuljetuksessa on va-

rauduttava sysäyksistä aiheutuviin rasituksiin 

ja muutenkaan ei saa elementtejä toimittaa asen-

nuspaikalle "keskeneräisinä". 

Kuljetustapa on valittava sellaiseksi, että elementit eivät 

kuljetuksen aikana vaurioidu tai likaannu taikka tule muu-

tenkaan käyttötarkoitukseensa sopimattomaksi. 

Kuljetustavan valintaan vaikuttavat mm. element-

tien koko ja muoto sekä tieyhtevdet. Kuljetukseen 

on käytettävä sellaista kalustoa, että element-

tien kuljetuksen aikainen tuenta ohjeiden mukai-

sesti on mandollista. 

Kuljetuksen ajaksi voi olla tarpeen vahvistaa 

elementtejä, jos tukia ei voida sijoittaa suunni-

telmassa osoitetuille kohdille tai elementin vaka-

vuus ei ole muuten riittävä. Vahvistukset voivat 

olla esiin. kuljetuksenaikaisia jänteitä, joilla 

parannetaan elementin jännitystilaa tai raken-

teita, joilla jäykistetään hoikkaa, puristettua 

ranneosaa nurjandusta tai muuta stabiliteetin 

menetystä vastaan. Kysymykseen voi myös tulla 

elementtien vahvistaminen valuun sijoitettavilla 

lisäteräksillä tai -jänteillä kuljetuksenaikais-

ten jännitystilojen takia. 
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(3.1) 	Kuljetuksenaikaisen suojaamisen tarneellisuus 

on harkittava ennenkuin likaantuminen on tanah-

tunut. Likaantuxnisen todennäkiisyyteen vaikutta-

vat min: ajoneuvo, kulkureitti, matkan oituus ja 

säätila. Riskinotto suojausten noisjättmisestä 

on yleensä mandollista vain, jos elementit voi-

daan puhdistaa kuljetuksen aikana kertyneestä 

liasta siten, että siitä ei ole haittaa ulko-

näölle eikä tartunnalle. 

	

3.2 	Tuenta 	ajoneuvoon 

Elementit on tuettava suunnitelmassa osoitettujen tuki- ja 

nostopalkkien kohdilta. Poikkeama teoreettisesta tukipistees-

tä saa yleensä olla enintään rakennekorkeuden suuruinen, ellei 

suunnitelmassa ole annettu muuta mittaa tai tuotekohtaisesti 

muusta sovittu. Pinottaessa elementtejä päällekkäin ei em. 

poikkeamaa kuitenkaan sallita ilman tuotekohtaista selvitystä. 

Tuentakohdat vaihtelurajoineen on merkittävä elementteihin si--

ten, että siitä ei ole haittaa ulkonäölle eikä lujuudelle, 

esim. teipillä. 

Tuenta on järjestettävä siten, että ajoneuvon ja alustan 

liikkeistä ei aiheudu eleinenttejä vahingoittavia rasituksia 

ja että elementtien vakavuus kuljetuksen aikana on taattu. 

Jäykälle alustalle voidaan elementit tukea kuten 

varastoon. On huomattava, että teräspalkeille 

1 

	 rakennettu alusta voi kuitenkin olla jäykkyydel- 

tään samaa luokkaa tai notkeamoi kuin kuljetetta-

vat elementit. Tällijn elementit voidaan tukea 

vain kandesta kohdasta, ellei elementtien rasi-

tuksia tutkita tarkemmin. Tuettaessa elementte -jä 

toisesta päästä vetovaunun ja toisesta nerävaunun 

varaan on tuenta järjestettävä siten, että ajon- 

aikaiset liikkeet pääsevät tapahtumaan elementte-

jä vahingoittamatta. Liike ei saa taoahtua liuku-

mana elementin ja alustan välillä. Sivuttaistuen-

ta on järjestettävä luotettavasti ja siten, että 

elementit eivät pääse kaatumaan eivätkä kolhiutu-

maan ajoneuvoa tai toisiaan vasten. 



	

4. 	ASENNUS 

	

4.1 	Asennussuunnitelma 

Elementtien asentamisesta on laadittava suunnitelma. Työkoh-

taisesti määrätyissä tapauksissa se on tehtävä kirjallisesti 

ja esitettävä valvojalle tarkastettavaksi ennen asennustyön 

aloittamisLa. 

Asennussuunnit1massa tulee käsitellä soveltuvin osin seuraa-

vat asiat-: 

- elementtien tarkastus ja kelnoisuuden toteaminen 

- asennuspaikan järjestelyt 

- osennuskalusto 

- asennusjärjestys 

- toleranssit ja työvarat 

- työnaikainen tuenta 

- hitsauskiinnitykset 

- juotosvalut 

Tarpeen vaatiessa on asennussuunnitelmaan liitettävä laskel-

mat, joissa osoitetaan, että varmuus rakenteen eri asennus-

vaiheissa on riittävä. 

Asennussuunnitelman nerusteet löytyvät rakenne- 

suunnitelmasta ja paikallisista olosuhteista. 

Vain poikkeustapauksissa joudutaan asennussuun-

nitelmaan liittämään laskelmia. Tämä voi tulla 

kysymykseen esimerkiksi silloin, kun poiketaan 

rakennesuunnitelmassa esitetystä asennustavasta 

tai elementeissä on sallittuja suurempia mitta- 

poikkeamia. 

	

4.2 	Kalusto 

Asennustyöhön on varattava sellainen kalusto, jolla kaikki 

työvaiheet voidaan tehdä luotettavasti ja työntuloksen laa-

dusta tinkimättä. Viranomaisten työturvallisuusmääräykset 

on myös otettava kalustoa valittaessa huomioon. 

62 
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(4.2) 	Nosturilta vaadittavaa ulottuinaa määritettäessä on maanerän 

tai muun alustan kantavuus tarkoin selvitettävä. Tarpeen vaa-

tiessa on kantavuutta parannettava sopivilla vahvistustoimen-

piteillä. 

Nosturi joudutaan usein tukemaan kaivannon tai 

pengerryksen reunalle. Maanerän vakavuus saattaa 

tällöin jäädä kyseenalaiseksi varsinkin, jos 

nosturin ulottuma on tarkalla. Vakavuuden arvos-

telu tulee jättää geoteknisen asiantuntijan teh-

täväksi. Sama koskee myös suurempia vahvistustoi-

menpiteitä. Tiivistetty lisätäyttö ja hirsiarina 

ovat yleensä luotettaviksi tunnettuja vahvistus- 

tapoja. 

Tukeminen rakenteen päältä voi myös tulla kysy-

mykseen, jos rakenteen kantavuus kaikissa kuor-

mitustilanteissa osoitetaan laskelmin. Tällöin 

on nostoihin liittyvät sysäyslisät ja vaakavoi-

mat otettava kuormituksessa huomioon. 

	

4.3 	Pa iko ii leenpano 

Elementit on tarkastettava, ennenkuin ne nannaan naikoilleen. 

Sellaisia elementtejä, jotka eivät täytä asetettuja laatuvaa-

timuksia, ei saa kiinnittää rakenteisiin. Tarkastuksen yhtey-

dessä on todettava betonin kovettumistila. Asennettaessa tu-

lee betonin olla saavuttanut suunnittelulujuuden, ellei sn-

nitelmassa ole annettu muuta lujuuden kehitystä koskevaa 

vaatimusta. 

Tarkastukset voidaan tehdä joko tehtaalla tai 

asennuspaikalla. Rakenteissa ovat tarkastusmah-

dollisuudet rajoitetuimmat ja sitäpaitsi vial-

listen elementtien vaihto usein mandotonta. 

Asennusjärjestys on valittava siten, että rakenteen työnai-

kainen vakavuus voidaan hallita luotettavasti ja elementtien 

väliset tiivisteet ja kiinnitykset tehdä moitteettomasti. 

- 
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(4.3) 	Saumavarat ja mittapoikkeamat on järjestettävä siten, että 

rakenteen lujuusvaatimukset tulevat täytettyä ja että sauina-

jaosta tulee tarkoituksenmukainen. 

Ellei saumajakoa suunnitella etukäteen, voivat 

saumavarat ja mittapoikkeamat kasaantua siten, 

että elementeille ei tule riittävää tukipintaa 

tai saumojen leveydet vaihtelevat tiivistyksen 

tai ulkonäön kannalta haitallisesti. On suosi-

teltavaa, että saumojen paikat mitataan etukäteen 

ja merkitään esimerkiksi alusrakenteisiin. Sauma-

jakoa suunniteltaessa tulee saumausaineiden toi- 

minta-alue ottaa myös huomioon. 

Paikoilleenlasku on tehtävä tasaisesti ja hallitusti siten, 

että laakerit ja muut tukilaitteet tai tiivisteet eivät vau-

rioidu tai siirry pois paikoiltaan. Toisten elementtien 

kolhiutuminen on estettävä. 

Elementtejä saadaan nostaa vain tarkoitukseen varatuista nos-

tolenkeistä tai -kohdista. Siirrot on tehtävä tasaisesti il-

man nykäyksiä. Vrt. 2.54. 

	

4.4 	Työnaikainen 	tuenta 

Tarpeen vaatiessa on elementit tuettava asennuksen aikana 

väliaikaisesti. Ellei työnaikaista tuentaa ole esitetty ra-

kennesuunniteirnassa, on tuet kiinnityksineen mitoitettava 

määräysten mukaisille kuormille. Asennuksenaikaiset sysäyk-

set on otettava myös huomioon. Mikäli elementit toimivat 

tukirakenteen kanssa yhdessä, on elementtien saamat rasituk-

set myös määritettävä. 

Työnaikaisia tukia varten ei elementteihin saa tehdä pysyviä 

kiinnikkeitä, ellei niitä ole osoitettu rakennesuunnitelmassa 

tai asiasta työkohtaisesti toisin sovita. 

Työnaikaista tukea saattavat vaatia esimerkiksi 

hoikat, korkeat palkit, Dilarit ja seininäiset 
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(4.4) 	eleinentit. Vakavuutta saattavat vaarantaa mm. 

tuuli, toispuolinen pystykuorma ja asennuksen-

aikaiset sysäykset. Hoikat ja korkeat oalkit 

saattavat myös tarvita tukea kierahtamisen estä-

miseksi. 

4.5 	Juotosvalut 

Juotosvalut betonilla on tehtävä betonointia koskevia ylei-

siä ohjeita noudattaen. Betonin keloolsuus on todettava työn- 

aikaisin kokein. Muita aineita käytetään ja niiden kelooisuus 

todetaan aineen valmistajan ohjeita noudattaen, ellei työkoh-

taisesti anneta muita ohjeita. Tulokset taltioidaan keinoi- 
suuskirjaan. 

Asennussuunnjtelman juotosvaluja koskeva osa on 

laadittava betonointjsuunnjtelman muotoon. Siihen 

tulee sisällyttää myös muottien rakentamista ja 

purkaznista koskevat asiat. 

Vaikka juotosvalut ovat usein massamäärältään 

vähäisiä, on ne suunniteltava ja suoritettava 

huolellisesti. Täytemassan tulee kestää saumassa 

suuriakin rasituksia ja nienen valun onnistuminen 

on yleensä epävarmempaa kuin ison. Betonin kel-

poisuus on osoitettava, vaikka koekannaleisiin 

menisi enerrunän massaa kuin varsinaiseen valuun. 

Muina juotosaineina voivat tulla kysymykseen 

lähinnä muovit. Työssä ja koetuksessa on nouda-

tettava valmistajan ohjeita tai ulkomaisia stan-

dardeja. Huolimattomasti suoritettu juotosvalu 

voi pilata rakenteen ulkonäön, jos massa pääsee 

pursuinaan pois saurnasta. 11uottien kiristystä 

suunniteltaessa on huomattava, että juotosvalui-

hinkaan ei saa jäädä ruostuvia sidelankoja ra-

kenteen julkisivupinnoille. 

Kylmänä vuodenaikana on huolehdittava lisäläinmityksellä ja 

läinpösuojauksin siitä, että juotosvalut saavuttavat riittä- 



(4.5) 	vän lujuuden ennen rakenteen käyttöönottoa tai työnaikaisia 

kuormitustiloja. Lujuuden kehitystä on seurattava ja tulok- 

set merkittävä työmaapäiväkirjaan tai kelpoisuuskirjaan. 

Juotosvalut ovat yleensä niin ohuita, että niiden 

lämpötila tasaantuu varsin nor)easti sainaksi kuin 

saumaan liittyvien elementtien. Kylmänä vuoden-

aikana tulisi eleinentit lämmittää ennen juotosva-

lua ja pitää rakenne läinmitettynä ja suojattuna, 

kunnes juotosvalu on saavuttanut riittävän lujuu-

den. Saumaan asennettava sähkölämmitys on suunni-

teltava siten, että läiumön johturninen elementtei- 

hin tulee myös huomioonotetuksi. 

Riittävänä lujuutena on pidettävä suunnittelu- 

lujuutta, ellei suunnitelmassa ole muuta ilmoi-
tettu. Lujuuden kehitys voidaan todeta lämpöti-

loja mittaamalla ja lämpövuorokausia laskemalla. 

4.6 	Hitsaukset 

Hitsauskiinnitykset on tehtävä teräsrakenteiden hitsausta 

koskevien ohjeiden mukaisesti (SYT 3800). 

Hitsausluokkaa HLF/SFS 2373 lukuunottamatta on hitsaustöistä 

laadittava yksityiskohtainen suunnitelma ja jätettävä se 

valvojalle tarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen työn aloit-

tamista. 

Hitsaussuunnitelma on osa asennussuunnitelmaa, 

Siinä tulee käsitellä mm: 

- hitsausolosuhteet 

- kalusto 

- hitsaajien pätevyys 

- perusaineisiin soveltuvat lisäaineet 

- esilämnmitys ja muut erikoistoimenpiteet 

- saumojen laatuvaatimukset 

- tarkastukset 



67 

(4.6) 	Suunnitelmaan kuulumattomia hitsausliitoksia ei saa tehdä. 

Ylimääräisten hitsauskiinnitysten tekeminen on 

kielletty, koska 

- hitsiliitos ei toimi esim. ruuviliitoksen 

kanssa yhdessä, vaan jäykemoänä ottaa aluksi 

koko rasituksen 

- ienetkin silloitushitsit heikentvät oerus-

aineen lujuutta ja sitkeyttä, vaikka se olisi 

hitsattaavakin. 

	

4.7 	Täydennysvalut 

Täydennysvalut tehdään paikalla valettuja betonirakenteita 

koskevien ohjeiden mukaan (SYT 3500). 

Vaikka täydennysvalut voivat olla määrältään 

vähäisiä, ovat ne yleensä rakenteen kantokyvyn 

kannalta tärkeitä. Massan ominaisuuksien valin-

nalla ja jälkihoidolla tulee tyrkiä mandollisim-

man pieneen kutistumaan ja hiipumaan. 

Täydennysvaluja suunniteltaessa ja valmisteltaes-

sa on erikoisesti iidettävä huolta, että element-

tipinnat, joita vasten vaietaan, ovat työsauma-

pinnoiksi soveltuvia. Kylmänä vuodenaikana ne 

saattavat olla jäisiä tai liian kylmiä. Lämpö-

suojauksia rakennettaessa on myös elementit sul-

jettava niiden sisään, jotta lämoö ei karkaa täy-

dennysvaluista elementtien kautta. 

	

4.8 	Rakenteen 	j ännittämjnen 	ja 
injektointi 

Rakenteen jännittämisestä on laadittava suunnitelma, jossa 

käsitellään samat asiat kuin ankkurijänteiden jännittämis- 



(4.8) 	suunnitelmassa (SYT 3500). Jännittämistyöstä ja kanavien 

injektoinnista on tehtävä pSytäkirja, joka liitetään kel-

poisuuskirjaan. 

Ennen rakenteen jännittämistä on varmistauduttava siitä, 

että betonin lujuus kaikissa jännityksiä saavissa rakenne- 

osissa on riittävä ja että osat sopivat toisiinsa suunni-

telmassa edellytettyjen toleranssien ouitteissa. 

Juotos- ja täydennysvalujen lujuuden kehitys 

voidaan todeta yksinomaan lämoöastevuorokausia 

laskemalla, ellei koekappaleiden säilyttäminen 

samoissa olosuhteissa kuin valettu betoni ole 

mandollista. Mandollisten liima-aineitten kovet-

tumistila osoitetaan aineen valmistajan ohjeita 

noudattaen. 

Ennen jännittämistä on rakenne tarkastettava ie-

rusteellisesti. Elementtien yhteensooivuus ja 

jänteiden sijainti ja muoto ovat rakenteen lu-

juuden kannalta erityisen tärkeitä. Jänteiden 

tulee mennä kanaviinsa siten, että ylimääräisiä 

mutkia ei synny, ankkurit asettuvat oikeaan 

asentoonsa ja injektointi onnistuu. 

Jännityksen aikana on tarkkailtava rakenneosiin 

mandollisesti syntyviä halkeamia. Niiden ilmaan-

tuessa on jännitystyö heti keskeytettävä sekä 

syyt tutkittava ja ooistettava. 

Jännitystyö ja injektointi suoritetaan naikalla 

valettujen rakenteiden jännittärnistä koskevien 

ohjeiden mukaisesti (SYT 3500). 



	

5. 	VIIMEISTELYTYÖT 

	

5.1 	Saumaus 

Saumapinnat on puhdistettava liasta ja roskista sekä mah-

dollisista muista epäpuhtauksista. Rako on viimeisteltävä 

tasaleveäksi siten, että saumausta haittaavat nystermät 

poistetaan ja kolot täytetään. Irtoavat rakeet on myös pois- 
¶ 	tettava. Raon leveys saa vaihdella saumausaineiden käyttö- 

alueen rajoissa, ellei suunnitelma tai rakenteen ulkonäkö 

aseta tarkempia vaatimuksia. 

Ellei suurnitelmassa ole määrätty saumausaineita, on ne va-

littava sauman muodon ja rakenteen käyttöominaisuuksien pe-

rusteella. Työtekniikka ja olosuhteet saumaustyön aikana on 

otettava valinnassa myös huomioon. Saumausaineiksi luetaan 

tässä yhteydessä saumamassa, pohjatäyte ja pohjuste (primer). 

Aineet on esitettävä hyväksyttäväksi ennen työn aloittamista. 

Tuotteiden valmistaja, valmistenimike ja mandollisuuksien 

mukaan ainekoostuxnus on merkittävä kelooisuuskirjaan. 

Jotta saumausmassa tarttuisi raon reunoihin, on 

niiden oltava puhtaita ja kuivia. Tartuntaointo-

jen lämpötilalle samoin kuin massan työskentely-

lämpötilalle saatetaan myös asettaa vaatimuksia. 

Eräät saumamassat vaativat käytettäväksi ohjus-

tetta, josta käytetään myös yleisniinitystä pri-

mer. 1-komponentisten saumamassojen kanssa suo-

sitellaan pohjustetta aina käytettäväksi. Sau-

massa pitää olla myös pohja, jota vasten sauma-

massa painetaan tiiviiksi. Ellei rakenteellista 

pohjaa ole, on käytettävä ohjatäytettä. Sen 

tulee olla riittävän kiinteä ja vettä irnemätön. 

Saumamassa ei myöskään saa tarttua siihen. 

Saumoissa, joissa tapahtuu liikkeitä, ei saa 

käyttää tävtteitä, jotka kokoonpuristuessaan työn-

tävät saumamassari ulos. Pohjatäytteinä voidaan 

käyttää esim. kuniiprofiileja sekä suljettusolui-

sia muovinauhoja. 
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(5.1) 	 Saumamassan valintaan vaikuttavat min. sauinan 
muoto ja rakenteen käyttöolosuhteet. Silta- 
rakenteissa on käytettävä kosteisiin ulkoti-
loihin soveltuvia massoja. Liikuntasaumoihin 
tulee valita massa, joka pääominaisuudeltaan 
on elastista. Saumoihin, joissa tarahtuu 
vain betonin hiioumasta ja kutistumasta johtu-
via liikkeitä, soveltuvat myös plastiset sauma- 
massat. Siltarakenteissa on yleensä käytetty p0- 	 II 
lysuifidi- (thiokol-) ja polyuretaanipohjaisia sau- 
mamassoja. Silikonipohjaisten saumamassojen tart- 
tuvuudesta on saatu huonoja kokemuksia. 

Saumamassan tulee rakenteen näkyviin jäävissä pin-
noissa olla väriltään harmaa, ellei suunnitelmassa 
ole määrätty muuta väriä. 

Bitumipohjaista saumamassaa voidaan käyttää 
sellaisissa saumoissa, joihin se voidaan valaa 
kuumana, ja joissa sen musta väri ei ole haitak-
si. Sen muodonmuutoskyky on vähäinen, joten se 
sopii vain saumoihin, joissa liikkeet ovat pie-
niä. Lähinnä tulevat kysymykseen asfalttipääl-
lysteen ja betonirakenteen väliset saumat. Bitu-
mipohjaisen saurnamassan käyttökohteet on osoi-
tettu suunnitelmassa. 

On huomattava myös, että saumamassat eivät ole 
kolojen ja lohkeamien täyttämiseen ja tasoitta- 	 •: 1 
miseen soveltuvia aineita, vaan mandolliset viat 
sauman reunoissa on korjattava ennen saumausta. 

Hyvin tarttuvilla saurnausmassoilla ja pohjuste-
aineilla saadaan helposti aikaan tahroja, joiden 
poistaminen on lähes mandotonta. 

Työssä tulee noudattaa tuotteen valmistajan oh-
jeita tai niiden puuttuessa ennalta hyviksi 
koettuja työtapoja. Työntulokseen vaikuttavia 
olosuhdetkijöitä kuten ilman sekä rakenteen 
lärnpötilaa ja kosteutta on jatkuvasti tarkkail-
tava. 
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5.2 	Eri stys 

Eristyksen laatu ja eristettävät innat esitetään rakenne- 

suunnitelmassa. Työssä noudatetaan sillanrakennustöiden 

yleisen työselityksen osassa 3900 annettuja ohjeita. Eris-

tettäviltä pinnoilta on elexnenttien saumoissa mandollisesti 

esiintyvät hammastukset ja muut epätasaisuudet ooistettava. 

¶ 	Eristysaineiden kelpoisuus todetaan pakkausmerkinnöistä, 

ellei asiasta ole muuta määrätty. Kelpoisuuskirjaan merki-

tään tuotenimike, valmistaja, standardin mukainen laatutun-

nus sekä standardi tai vastaava, jonka mukaiset laatuvaati-

mukset tuote täyttää. 

Elementtirakenteiden eristämjseen liittyviä 

probleeinoja voivat olla mm: saumojen hammastus, 

särmien terävyys, rakkulaiset oinnat, lohkearnat, 

kuljetuksessa likaantuneet pinnat, jälkihoito-

aineet ja kosteat juotos- tai täydennysvalut 

sekä näistä aiheutuneet purseet ja valurnat. 

Onnistuneen eristystyön edellytys on huolelli-

sesti valmisteltu pohja. Sen tulee olla tasainen 

ja kuiva. Jos kysymyksessä on vesieristys, on 

terävät nurkat ja särmät sekä muut epätasaisuu-

det tasoitettava, jotta bitumimatto ei rikkoon- 

tuisi. 

5•3 	Pinnojtus 

Pinnoitustapa ja käsiteltävät pinnat osoitetaan rakennesuun-
nitelmassa. 

Pintojen puhdistuksen ja esikäsittelyn tulee täyttää oinnoi- 

tusaineiden asettamat vaatimukset, ellei soimusasiakirjoissa 

vaadita enempää. 

Pjnnojtteen laatuvaatimukset ovat aineen valmistajan suosi- 

tusten mukaiset, ellei niistä ole työkohtaisestj muuta mää- 
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5.3 	rätty tai sovittu. Tarkastettavia seikkoja ovat mm: kerros- 

paksuudet, kerrosten tasaisuus ja ulkonäkö. 

Pinnoistusaineista on kelpoisuuskirjaan merkittävä mm. tuo-

tenimike, valmistaja ja ainekoostumusta kuvaava tyyninimike 

tai muu selvitys sekä mandolliset laatua määrittelevät stan-

dardit. 

Betonipintoja saadaan ninnoittaa vain, jos se on 	7 
suunnitelmassa osoitettu. Rakennusaikana mandol-

lisesti esiintulevat pinnoituskysymykset, kuten 

väriltään epätasaisten julkisivuointojen paran-

taminen, on käsiteltävä suunnitelman muutoksina. 

Betonin maalaukseen ulkosalla olevissa rakenteis-

sa soveltuvat vain erikoisesti siihen tarkoituk-

seen kehitetyt maalit. Ns. lateksimaalit eivät 

tule kysymykseen. Pohjan käsittelylle ja itse 

pinnoitustyölle asetettavat vaatimukset on selvi-

tettävä tuote-esitteistä tai asiantuntijalta ky -

symällä. Työskentelyolosuhteista on pidettävä 

tarkkaa kirjanpitoa. 

Pinnoitustyötä ei saa tehdä olosuhteissa, jotka eivät täytä 

aineiden valmistajan asettaxnia tai muuten määrättyjä edelly-

tyksiä. Ellei työn siirtämistä otollisempaan ajankohtaan 

voida sopia, on hyväksyttävät olosuhteet järjestettävä suo-

jauksia ja tarvittaessa myös lämmitystä käyttäen. Työmaa-

päiväkirjaan tai kelpoisuuskirjaan on kirjattava olosuhteita 

kuvaavat tiedot, kuten mm. sää, lämpötila ja suhteellinen 

kosteus. 

Ellei teräsosille ole suunnitelmassa osoitettu muuta pin-

noitusta, on ne suojattava korroosionestomaalauksella. 

Työssä noudatetaan sillanrakennustöiden yleisen työselityk-

sen osaa 3800, ellei muusta sovita. 
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5.4 	Muut 	viimestelytyöt 

Rakenne on saatettava kaikin puolin sopimusasiakirjojen 

edellyttmään valmiuteen. Mm. eristys-, saumaus- ja juotos-

massoilla sekä pinnoitusainejila aiheutetut tahrat on puh-

distettava huolellisesti, asennuksen aikana syntyneet tai 

havaitut pintaviat korjattava (vrt. 2.56) sekä väliaikaiset 

tuet, sidelangat ja vastaavat poistettava. Asennuskoneet, 

-laitteet ja -tarvikkeet sekä vialliset tai ylimääräiset 

elementit on kuljetettava pois asennuspaikalta. Asennusta 

varten tehdyt kaivannot ja pengerrykset on tasattava tai 

asennuspaikka muuten siistittävä, ellei asiasta toisin sovita. 

Erilaisten tahrojen poistaminen vaatii hyvää ma-

teriaalien ja työmenetelmien tuntemista. Enäon-

nistuneet tahranpoistoyhritykset saattavat vain 

pahentaa tilannetta. 

Asennustyö, varsinkin nosturialustojen valmiste-

lu, saattaa edellyttää huomattaviakin rnaansiirto-

töitä. Ellei sopimusasjakjrjoissa ole muuta mai-

nittu, tulee jäljet tasoittaa joko ennen työn 

aloittamista vallinneen tilanteen mukaiseksi tai 

muuhun hankkeen kannalta sonivaari tasoon. 

Rikkoontuneet tai muuten vLtalliset elementit, 

ylijääneet betonimassat ja muut rakennusjätteet 

on raivattava tarkkaan pois. Mätänemättömille 

aineille saattaa löytyä sijoituspaikka nenger-
täytteistä. 

Viimeistelytöihin luetaan kuuluvaksi myös erikoisosien, kuten 

kaiteiden, valaistuslaittejden ja liikennemerkkien kiinnittä- 

minen. Työ tehdään suunnitelmaa ja SYT 3900 noudattaen. 

Erikoisosien asennustyössä on huomattava, että 

vähäisiäkin juotosvaluja koskevat samat olosuh-

devaatflnukset kuin varsinaista betonointia. Esim. 

kaidepylväiden kiinnijuottaminen ei onnistu nak-

kasella, ellei reunaoalkkia lärnmitetä. 
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SYT 3600: B E T 0 N 1 E L E M E N T T 1 R A K E N T E E T 

LHDELUETTELO 

(SYT) TVL Sillanrakennustöiden yleinen työselitys 

(1) BY 10 Betoninormit 1977 

(1/1) Al Yleiset määräykset 

(1/2) B2 Kantavat rakenteet, määräykset 

(1/3) B7 Betonirakenteiden rajatilamitoitus, ohjeet 

(1/4) B8 Betonirakenteiden valmistus, ohjeet 

(1/5) B9 Betonin kelpoisuuden toteaminen, ohjeet 

(2) BY 5 Jännitettyjen betonirakenteiden normit 1973 

(3) BY 4 Betonipintojen luokitusohjeet 1973. Muottia 

vasten valetut 	käsittelemättörnät betonipinnat 

(4) BY 8 Betonilattioiden luokitusohjeet 1975 

(5) RIL 60 Betonin kiviainesten luokitusohjeet 1968 

(6) RIL 70 Betonin lisäaineiden käyttö 1969 

(7) BY 1 Injektointilaastin lisäaineiden käyttö 1973 

(8) BY 9 Betonin säilyvyys 1976 

(8/1) Vesirakennusbetoni 

(8/2) Julkisivubetoni 

(9) BY 101 Betoni julkisivumateriaalina 1976 

(10) RIL 49 J. Vuorinen - P.Lehtinen: Betonin korjaus- ja 

uaikkausohjeita 1966 

(11) RIL 51 A. Nykänen - P. Ahtola: Talvibetonointiohjeita 1967 

(12) RIL 90 (SFS 3200) Teräsrakenteiden suunnitteluohjeet 1974 

(13) SFS 2373 Teräsrakenteiden hitsiliitosten laskenta 1970 

(14) B4 Suomen rakentamismääräyskokoelma: Rakennussementti 

(15) - 

(16) SFS 1200 Betoniterästangot. Laadut ja merkinnät 

r 
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SFS 1201 Kuumavaissatut betoniterästangot. Näytteenotto 

ja aineenkoetus 

SFS 1205 Kuumavaissattu pyörötanko A220 

SFS 1206 Hitsattava kuumavaissattu yörötanko A220S 

SFS 1210 Kuumavaissattu harjatanko A400H 

SFS 1211 Kuumavaissattu hitsattava harjatanko A400HS 

SFS 1212 Kuumavaissattu harjatanko A600H 

SFS 1250 Raudoitteet ja kylmämuokatut betoniteräkset 

Näytteenotto, aineenkoetus ja laadunvalvonta 

SFS 1251 Raudoitteiden sisäiset hitsiliitokset 

SFS 1255 Kylmämuokattu sileäpintainen yörötanko B500 

SFS 1256 Kylmämuokattu kuviopintainen pyörötanko B500P 

SFS 3165 Rakennussementit 

SFS 3166 Sementin koostumuksen määrityksiä 

SFS 3167 Sementin sitoutumisajankohdan määritys. Vicat-koe 

SFS 3168 Sementin tilavuudenpysyvyyden määritys 

SFS 3169 Sementin lujuuden määritys 

SFS 3170 Sementin läminönkestävyyden määritys 

BY 102 	1-luokan betonityönjohtaja, 1976 

PCI 	Manual for Quolity Control for Plants and Production 

of Precast Prestressed Concret Products 

Ovako 	
Suomalaiset betoniteräkset Wartsila 

VTT 225 

(37) VTT 226 

(38) VTT 227 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) Betoniteknillisiä koetusohjeita 1. 

Sementin, veden lisäaineiden sekä hetonin koostu-
muksen koetus, rakenteiden raudoituksen tutkiminen 
rikkomattomin menetelmin, 1970 

Betoniteknillisiä koetusohjeita II. 

Betoniterästen ja esijännitysterästen koetus, 1970 

Betoniteknillisiä koetusohjeita III. 

Runkoaineen koetus, aineosien koetus betonikokein, 
betonimassa, kovettuneen betonin ja eräiden beto-
nituotteiden koetus, 1970 

1 
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