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SILLANRAKENNUSTOIDEN YLEINEN TYOSELITYS 

3500: PAIKALLA VALETUT BETONIRAKENTEET 

	

1. 	YLEISTÄ 

	

1.1 	Soveltamisalue 

Tätä työselitystä noudatetaan paikalla betonoitujen siltojen rakennus-

töissä sekä soveltuvin osin muissa vastaavissa töissä. Se on tarkoitettu 

käytettäväksi sekä omassa johdossa että urakalla rakennettaessa. Sitä 

noudatetaan myös rakennettaessa siltoja ja muita vastaavia rakenteita, 

joihin on myönnetty valtion avustusta. 

Suunnitelmien mukaiset rakenteet on tehtävä tämän 

työselityksen mukaisesti, sensijaan esim. työ- ja alus-

betoneissa voidaan käyttää poikkeavia materiaaleja ja 

työtapoja. 

Tästä työselityksestä käytetään lyhennystä SYT 3500. 

	

1.2 	Käsitteiden 	määrittely 

Tässä työselityksessä noudatetaan Suomen Rakentamismääräy skokoel-

maan kuuluvien ohjeiden 'B4 Betonirakenteet" mukaisia käsitteitä ja 

määritelmiä. Ohjeista käytetään myöhemmin lyhennystä 'ohjeet B4". 

	

1.3 	Asiakirjat 

Tässä sillanrakennustöiden yleisen työselityksen osassa esitetään pai-

kalla betonoituja rakenteita koskevat yleiset laatu- ja dokumentointivaa 

timukset sekä työtapakuvauksia ja muita ohjeluonteisia asioita. Raken 

taj aa sitovat vaatimukset on kirjoitettu leveäpaistaisella ja ohj eluon teiset 

sekä vaatimuksia selv.entävät asiat kapeapaistaisella tekstillä. 

1 
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Rakentamisessa ei tarvitse välttämättä noudattaa ohjeellisia työmenetel-

miä, vaikka ne onkin tarkoitettu osaltaan määrittelemään työn laatutasoa. 

Rakentajan on harkittava, soveltuuko työselityksessä kuvattu työtapa 

hänen työmenetelmiin sä ja -koneisiinsa sekä otettava työtekniikassa 

tapahtuva kehitys huomioon. 

Betonirakenteita tehtäessä noudatetaan ohjeita B4 sekä BY:n, RIL:n, 

SFS:n, VTT:n tai muiden järjestöjen ja laitosten julkaisemia ohjeita ja 

standardeja niiltä osin, kuin niihin on viitattu tässä työselityksessä tai 

suunnitelmassa. 

	

1.4 	Työsuunnitelmat 

Rakentajan tulee laatia kaikki jäljempänä esitetyt työnsuoritusta koskevat 

suunnitelmat selkeästi ja yksityiskohtaisesti sekä esittää ne hyvissä ajoin 

tarkastettaviksi. Niitä ei saa muuttaa ilmoittamatta siitä valvojalle etukä-

teen. Muutokset on esitettävä valvojaile tarkastettaviksi. 

Yksityiskohtaiset työsuunnitelmia koskevat vaatimukset ja 

ohjeet on esitetty jäljempänä asianomaisessa kohdassa. 

	

1.5 	Betonitöiden 	johtaminen 

Betonitöitä johtamaan on asetettava betonityönjohtaja, jolla täytyy olla 

ohjeiden B 4 kohdassa 1.2.3 määritelty työn luokkaa vastaava betoni-

työnjohtajan pätevyys. Hänen on vastattava kaikista teline-, muotti-, 

raudoitus- ja betonointitöistä sekä mandollisista järinittämis- ja injek-

tointitöistä. B etonityönj ohtaj an on huolehdittava myös betonointikohteen 

tarkastamisesta ennen betonointia. 

Betonityönjohtajan on oltava betonoinnin aikana betonointipaikalla. Jollei 

1-luokan työssä 1-luokan betonityönjohtaja ole jatkuvasti paikalla, tulee 

hänen alaisenaan työpaikalla olla 2-luokan betonityönjohtaja. Tällöinkin 

tulee 1-luokan betonityönjohtajan olla paikalla ainakin betonointia aloi-

tettaessa ja lopetettaessa sekä koko ajan mandollisimman pian paikalle 

saatavissa. 
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Kunkin erillisen betonoinnin aloittamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin 

tarkastuksen ja valvonnan järjestämistä varten. Betonointia ei saa aloit-

taa ilman valvojan lupaa. 

	

1.6 	Valvoja 

Valvojilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka on valtuutettu valvomaan, että 

rakentaminen tapahtuu suunnitelman ja tämän työselityksen mukaisesti. 
Valvojalla on oikeus päästä kaikille työnsuorituspaikoille. Hänelle on 

myös annettava viivyttelemättä kaikki rakenteiden laatutasoon vaikut-

tavat tiedot mm. materiaaleista ja työrnenetelmistä. 

Valvoja toteaa rakenteen kelpoisuuden rakentajan toimit-

taman selvityksen perusteella. Valvoja tarkastaa rakenta-

jan laatimat työsuunnitelmat ja ratkaisee ristiriitaisten 

asiakirjoj en tai poikkeavien olosuhteiden aiheuttamat 

tapaukset. Hänelle luovutetaan myös muutossuunnitelmat 

tarkastettaviksi. 

Rakentajan tulee tehdä työ ja huolehtia laadunvalvonnasta 

sekä kelpoisuuden osoittamisesta asiakirjoj en mukaisesti. 

Laatutasoon vaikuttavat tiedot voidaan antaa valvoj alle 

myös luottamuksellisesti, jolloin niitä ei anneta kolmannen 

tietoon. 

	

1.7 	Laatuvaatimukset 

	

1.71 	Yleistä 

Tässä kohdassa on annettu rakenteita koskevat yleiset laatuvaatimuk-

set. Materiaaleja ja rakenneosia koskevat tarkemmat laatuvaatimukset on 

esitetty myöhemmin kyseistä asiaa käsittelevässä kohdassa. 

Suunnitelmassa ja yleisessä työselityksessä esitettyjen laatuvaatimusten 

lisäksi on rakentamisessa otettava aina huomioon myös rakenteen käyt-

tökelpoisuutta koskeva yleisvaatimus eli toiminnallinen vaatimus. 
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Huomioonotettavja asioita ovat: 

- kuormituksen asettamat luj uu svaatimukset 

- säilyvyys ja kulutuskestävyys 

- käyttötarkoitukseen liittyvät mitta- ja t asaisuusvaa-
timukset 

- kunnossapitonäkökohdat 

- ulkonäkö 

	

1.72 	Pintojen laatuvaatimukset 

Näkyviin jäävien muottia vasten betonoitujen pintojen tulee yleensä 

täyttää "Betonipintojen luokitusohjeiden (by 13)" luokan 2 vaatimukset. 

Näkymättömiin jäävien pintojen tulee täyttää luokan 3 vaatimukset. 

Harvavalut on kuitenkin yleensä aina korjattava kaikissa pinnoissa. 

Päällysrakenteen yläpinnan ja reunapalkkien pintojen laatuvaatimukset on 
annettu tarkemmin kohdassa 6.32. 

Halkeaman koko saa yleensä olla pysyvien kuormien vaikuttaessa kor-

keintaan 0,2 mm. Vedenpinnan vaihtelualueilla, suolaveden vaikutus- 

alueilla sekä jatkuvan jäätymisen ja sulamisen alueilla halkeamakoko saa 
olla korkeintaan 0, 1 mm. 

	

1 .73 	Mittatarkkuus 

Valmiin rakenteen tulee olla mitoiltaan ja toirninnaltaan suunnitelman mu-

kainen. Ellei suunnitelmassa esitetä muita vaatimuksia eikä toiminnalli--

sista vaatimuksista johdu muuta, tulee valmiin siltarakenteen täyttää 

seuraavat mittatarkkuusvaatjmukset: 

+ 60 mm - jännemitta tai vapaa-aukko 
-30 mm 

- kulkukorkeus 	 + 30 mm 
- hyödyllinen leveys 	 + 30 mm 
- sijainti pystytasossa 	 + 30 mm 
- sijainti vaakatasossa 	 + 30 mm 
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Sillan sijainti sekä pysty- että vaakatasossa tarkistetaan 

reunapalkin sisäreunan ja tukilinjoj en leikkauspisteissä 

päällysrakenteen yläpinnalla sekä määräävissä pisteissä 

päällysrakenteen alapinnalla. 

Laakereita ja liikuntasaumoja asennettaessa sekä muissa vastaavissa, 

erityistä tarkkuutta vaativissa töissä, määräytyy mittatarkkuusvaatimus 

rakenteen toiminnallisen vaatimuksen mukaan. 

Kohdissa 6.12, 6.21 ja 6.32 on annettu eri rakenneosien 

sijainnin, muodon ja mittoj en mittatarkkuusvaatimuksia. 

Niiltä osin kun tässä työselityksessä tai suunnitelmassa ei ole esitetty 

mittatarkkuusvaatimuksia, on rakentaj an itse harkittava, millä tarkkuu-

della osatyöt on suoritettava, jotta lopputulokselle asetetut vaatimukset 
saavutetaan. 

	

1.74 	Raudoituksen betonipeite 

Betonipeitteen paksuus ei saa alittaa suunnitelmassa esitettyä arvoa 

enempää kuin 5 mm. Betonipeitteen tulee aina kuitenkin olla vähintään 
20 mm. 

Työterästen etäisyys muottipinnasta saa olla 10 mm pienempi kuin toimi-

van raudoituksen betonipeite, ei kuitenkaan pienempi kuin 20 mm. 

Sidelangat on taivutettava siten, että betonipeite on joka kohdassa 

vähintään 20 mm. Edellä mainittu vaatimus ei koske sinkittyjä side- 
lankoja. 

Raudoituksen aseman mittatarkkuugvaatjmukset on annet-

tu kohdassa 3.23 ja jänteiden aseman kohdassa 4.22. 

	

1.8 	Kelpoisuuden toteaminen 

Kaikissa rakentamisen vaiheissa on hankittava ja tallennettava sellaiset 

tiedot, joilla voidaan osoittaa, että rakenteilla on ne ominaisuudet, joita 

suunnitelma ja tämä työselitys edellyttävät. Tässä tarkoituksessa rtken-
tajan tulee laatia kelpoisuuskirja. 



Kelpoisuuskirjaan merkitään tiedot käytetyistä materiaa-

leista ja tarvikkeista sekä tärkeimmistä työvaiheista, 

tarkastuksista ja työn lopputuloksesta. Kelpoisuuskirjaa 

täytetään jatkuvasti työn edistyessä. 

Koetustodistukset ja muu kelpoisuutta osoittava aineisto 

sekä rakentamisen aikaiset työsuunnitelmat ja eri työvai- 

heista tehdyt laadunvalvontapöytäkirjat on liitettävä 	 - 

kelpoisuuskirjaan. 

Rakenteen kelpoisuus todetaan ensisijaisesti asiakirjoissa määriteltyjen 

mittausten, kokeiden ja tutkimusten tulosten sekä silmämääräisen tar- 

kastuksen perusteella. Rakentamisen yhteydessä havaittu työnsuorituk-

seen liittyvä epäonnistuminen tai poikkeaminen hyväksyttävistä työta- 

voista voi kuitenkin antaa aihetta tavanomaista tarkempiin tutkimuksiin. 

Materiaalin kelpoisuuteen kohdistuva perusteltu epäilys edellyttää lisä- 

kokeita. 

Tarkempia tutkimuksia voidaan tehdä esim. ainetta nk-

komattomilla menetelmillä, koestamalla rakenteista irroitet-

tuja näytteitä tai koekuormittamalla rakenteita. 

	

2. 	TELINE- JA MUOTTITYOT 

	

2.1 	Suunnitelmat 

Muoteista sekä työ- ja tukitelineistä on laadittava suunnitelmat. Tuki-

telineiden ja muottien suunnittelussa, rakentamisessa ja purkamisessa 

noudatetaan "Tukitelineohjeita (RIL 147)". Työtelineitä tehtäessä nou- 

datetaan soveltuvin osin kyseisen työtelineen standardia. Suunnitelman 

laatijan tulee olla riittävän kokemuksen ja ammattitaidon omaava insinööri 

tai rakennusmestari. Suunnitelma on esitettävä valvojan tarkastettavaksi. 

Muotin sijainnissa ja mitoissa tulee ottaa huomioon beto-

noinnin aikana tapahtuvat siirtymät ja muodonmuutokset, 

jotta lopullinen rakenne täyttää sille asetetut mittatark-

kuusvaatimukset. 
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Muottipaineen määrityksessä on otettava huomioon mm. 

massan aihaisen lämpötilan sekä hidastimien ja notkisti-

mien painetta lisäävä vaikutus. Vedenalaisen betonin 

muottipainetta vähentää veden aiheuttama noste, toisaalta 

yleensä käytettävät lisäaineet ja betonointiputkessa olevan 

massan paino lisäävät muottipainetta. 

2.2 	Materiaalit 

Näkyviin jäävissä pinnoissa käytetään muottimateriaalina raakaponttia 

tai mitallistettua lautaa, jonka sahapinta asetetaan betonipintaa vasten. 

Raakaponttia tulee käyttää silloin, kun muottia ei voida 

esim. talviolosuhteissa kastelemalla tiivistää. 

Muottisuunnitelman perusteella voidaan käyttää myös 

muita materiaaleja edellyttäen, että sillan ulkonäölle ja 

betonipinnoille asetetut vaatimukset täyttyvät. Muina 

muottimateriaaleina voivat tulla kysymykseen esim. muot-

tivaneri, teräs ja lujitemuovi sekä kumi- ja muovimatto. 

Muissa kuin näkyviin jäävissä pinnoissa voidaan käyttää muottimateri-

aaleina raakalautaa, muottivaneria tai peltiä. 

Varausten muotteina on käytettävä muovia tai muuta ruostumatonta 

materiaalia, ellei muottia poisteta. 

Muottisiteinä käytetään näkyviin jäävissä pinnoissa alumiinipultteja tai 

muoviputken sisään asennettuja teräspulttej a. Alumiinipultit katkaistaan 

betonin pinnasta. Teräspultit poistetaan muoviputkista ja putket sulje-

taan yleensä joko betonin värisellä tulpalla tai betonipaikalla. Paikan 

värisävy on varmistettava kokeilemalla. 

Tulppa voi olla joko luonnonkorkkia, muovia tai kumia. 

Betonipaikan väri saadaan ympäröivän pinnan mukaiseksi 

käyttämällä laastissa hiukan valkosementtiä, paikan tart-

tuvuus varmistetaan rikkornalla rnuoviputken pää. Jos 

putket ovat kuivissa olosuhteissa ja sijaitsevat säännöl- 



lisesti, voidaan ne jättää sulkematta. Vedenpinnan vaih-

telualueilla muoviputket on kuitenkin aina täytettävä 

laastilla. 

Pysyvästi veden alle jäävissä pinnoissa voidaan käyttää alumiinipultteja 

tai teräksisiä sidepultteja ilman muoviputkia. Pultit on katkaistava 

betonin pinnasta. 

Toispuolisen vedenpaineen alaisissa rakenteissa on käytettävä laipallisia 

teräspultteja tai muita vedenpitäviin rakenteisiin tarkoitettuja muottisi-

teitä. 

Maanvastaisissa pinnoissa käytetään alumiinipultteja, jotka katkaistaan 

betonin pinnasta, tai teräspultteja, jotka katkaistaan 30 mm syvyydeltä 

ja kolo paikataan. Jos teräspultit asennetaan rnuoviputkien sisään ja 

poistetaan, on putkien päät suljettava vedenpitävästi kumi- tai muovi-

tulpalla tai betonipaikalla. 

2.3 	Työnsuoritus 

Näkyviin jäävät ulkonevat kulmat on aina viistettävä 20 x 20 mm, ellei 

suunnitelmassa ole muuta esitetty. Tylpempiä kulmia kuin 1200  ei yleensä 

viistetä. 

Betonin sisään jääville telinekannattajien tukipalkeille on tehtävä 30 mm 

syvät varaukset, joiden pohjalta tukipalkit katkaistaan telineiden pur-

kamisen jälkeen. 

Ennen betonointia on muotit puhdistettava ja lautamuotit kasteltava 

siten, että ne ovat betonointia aloitettaessa tiiviit ja niin kosteat, että 

sementtiliima ei irneydy niihin haitallisesti. Laudoitus ei saa kuitenkaan 

mistään kohdasta nousta irti alustastaan. 

Laudoitus on yleensä pidettävä märkänä vähintään vuoro-

kauden. Muottilaudoituksen pinnalla olevan veden on 

saatava haihtua ennen betonointia. 

Muottilevyjen saumojen on oltava tiiviit ja niiden nuodos-

tama kuviointi näkyviin jäävissi innoissa säänniIIincn 



Muottilevyjen kanssa voidaan käyttää myös muottiöljyä tai 

muuta vastaavaa pintakäsittelyainetta. Oljy on levitettävä 

muottipinnoille tasaisesti valmistajan suosittelemalla ta-

valla. Oljyjä ei saa laimentaa eikä sekoittaa keskenään. 

Samassa kohteessa ei saa käyttää eri öljylaatuja. Käsittely 

on tehtävä siten, että öljy ei pääse kosketuksiin raudoi-

tuksen kanssa. 

Kantavia tukitelineiden osia ei saa purkaa ennenkuin on luotettavasti 

todettu, että rakenne kestää sille tulevat rasitukset. Betonin lujuus 

todetaan kohdassa 5.42 esitetyllä tavalla. 

Betonin lujuuden tulee olla vähintään 80 % nimellislujuu-

desta ja kovettumisajan 2 viikkoa ennen kantavien telinei-

den purkamista, ellei muuta erillistä selvitystä ole tehty. 

Jännitettyjen siltojen kantavien telineiden purkaminen on 

esitetty jännittämistöiden suunnitelmassa. Muottien ei- 

kantavat osat saadaan tarvittaessa purkaa, kun betonin 

keskimääräinen puristuslujuus on 5 MN/m 2 . 

	

2.4 	Tarkastukset 

Betonityönjohtajan tulee tarkastaa ja hyväksyä tehneet ja rnuotit ennen 

betonointia. 

Tarkastuksen suorittamisesta annetaan ohjeita "Tukite-

hineohjeissa (RIL 147)". 

	

3. 	RAUDOITUSTYOT 

- 	 3.1 	Materiaalit 

Betoniterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokkatunnuksen perus-

teella määräytyvän SF S-standardin mukaiset vaatimukset. 

	

3.2 	Työnsuoritus 

	

3. 21 	Raudoitustöiden suunnittelu 

Terästen hankinta on ajoitettava mandollisimman tarkasti rakennustyön 

edistymisen mukaiseksi, jotta varastointiaika jäisi lyhyeksi. Työ on 
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ajoitettava siten, ettei jo asennettu raudoitus pääse haitallisesti ruos-

tumaan. 

Raudoituksen tuenta on suunniteltava kohdassa 3.24 esitettyjen vaati-

musten ja ohjeiden mukaisesti. Suunnitelma on esitettävä valvojan tar-

kastettavaksi. Tarvittaessa suunnitelmassa on esitettävä raudoitteiden 

asennusjärjestys. 

	

3.22 
	

Terästen varastointi ja puhdistus 

Terästen varastointi ja käsittely työmaalla on järjestettävä siten, että 

terästen ruostuminen ja likaantuminen jää mandollisimman vähäiseksi. 

Teräkset puhdistetaan tartuntaa huonontavista aineista ennen raudoittei-

den valmistusta ja asennusta. 

Teräkset saavat yleensä olla korkeintaan kevyesti pintaruostuneita. 

Niiden pinnalla ei saa kuitenkaan esiintyä syöpymiä. Ruostuneenkin 

teräksen tulee täyttää kyseisen standardin asettamat vaatimukset. 

	

3.23 	Raudoituksen asema 

Raudoituksen asemassa sallitaan enintään seuraavat poikkeamat: 

rakenteen mitta 

toimivassa suunnassa 

< 200 mm 

210 - 500 mm 

510 - 2000 mm 

> 2000 mm 

poikkeama enintään 

5mm 

lOmm 

2Omm 

30 mm 

Yhdensuuntaisten tankojen väli rakenteen toimivassa suunnassa saa poi-

keta + 10 mm ja tankojen asema muussa suunnassa + 50 mm, ottaen 

kuitenkin huomioon ohjeiden B 4 mukaiset tankojen minimietäisyydet. 

Tangon pituussuuntaisen aseman poikkeama saa olla korkeintaan + 100 mm. 

Tankojen ankkurointi-, jatkos- ja tartuntapituudet saavat alittua kor-

keintaan 20 mm, kun tangon halkaisija on 16 mm tai pienempi, ja 40 mm 

halkaisijan ollessa suurempi kuin 16 mm. 
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Edellä esitettyä suuremmat poikkeamat voidaan hyväksyä, 

jos laskelmin osoitetaan, että niistä ei ole haittaa raken-

teen varmuudelle, toiminnalle tai liittyville rakenneosille. 

Ne eivät saa myöskään haitata betonoinnin moitteetonta 

suoritusta. 

3.24 	Raudoituksen valmistus ja asennus 

R a u d o i t t e i t a valmistettaessa on käytettävä ohjeiden B 4 tau-

lukon 4.6. mukaisia taivutussäteitä, ellei suunnitelmassa ole muuta mai-

nittu. Raudoitteiden jatkosten ja samansuuntaisten tankojen ja jänteiden 

vapaan välin tulee olla ohjeiden B 4 kohdan 4.2.3.2 mukaiset. Raudoi- 

tusta tehtäessä voidaan käyttää myös teollisesti valmistettuja raudoit-

teita, jolloin mandolliset tarvittavat hitsaukset on tehtävä kohdan 3.25 
mukaisesti. 

Tankoja taivutettaessa tulee ottaa huomioon, että oikene-

misen vuoksi taivutustelan säteen tulee olla teoreettista 

arvoa noin 10 % pienempi. 

Raudoitteiden ja työterästen etäisyys muottipinnoista on varmistettava 

käyttämällä tarkoitukseen sopivia v ä 1 i k k e i t ä. Välikkeitä tulee 

olla niin tiheässä, etteivät ne murru tai pääse haitallisesti painumaan 

muottilaudoitukseen. Näkyviin jäävissä pinnoissa välikkeet on kiinni-

tettävä alumiininauloilla. 

Välikkeen korkeuden on yleensä oltava 2-4 mm suurempi 

kuin välikkeen varassa olevan teräksen betonipeitteen 

välikkeen painuman ja teräksen taipuman vuoksi. 

Muovivälikkeiden tulee olla materiaaliltaan säilyviä, beto-

nin värisiä ja muodoltaan sellaisia, ettei niiden kohdalle 

pääse syntymään onteloita. Välikkeen tukipinnan tulee 

olla lautamuottien vaakapinnoissa vähintään 200 mm 2 , 
2 mielellaan kuitenkin 300 mm . Valikejako on mitoitettava 

siten, että leimapaine lautamuotteja käytettäessä ei ole 

suurempi kuin 4,5 N/mm 2 . Mitoituksessa on otettava 

huomioon myös työnaikainen pintakuorma 1,5 kN/m. 

Seinäraudoituksessa on sopiva välikejako < 1,2 metriä. 
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Suoraan maata vasten betonoitaessa tulee käyttää tarkoi-

tukseen sopivia erikoisvälikkeitä kohdan 6. 14 mukaisesti. 

Lämmöneristeen päälle raudoitusta tuettaessa on välikkeet 

mitoitettava ottaen huomioon lämmöneristeen lujuus- ja 

muodonmuutosominaisuudet. 

Seinämäisissä rakenteissa on välikkeet kiinnitettävä muot-

tim luotettavasti esim. alumiininauloilla. Pinnoissa, joissa 

tämä ei ole mandollista on käytettävä tarkoitukseen sopivia 

erikoisvälikkeitä kohdan 6.23 mukaisesti. 

Betonivälikkeiden tulee olla riittävän lujia ja saman värisiä 

rakenteen kanssa. Välikejako määritellään samalla tavoin 

kuin muovivälikkeillä. 

Talvitöissä on käytettävä höyrytyksen ja lämmityksen 

kestäviä välikkeitä. 

Vaakatasossa sijaitsevien raudoitteiden tukemiseen on yleensä käytettävä 

t y ö t e r ä k s i ä ja riittävästi välikkeitä tai erillisiä tukia, jotta 

toimivan raudoituksen suunnitelman mukainen asema varmistetaan joka 

kohdassa. Työterästen taipuma on otettava huomioon välikejakoa ja 

tukien sijaintia määrättäessä. 

Työteräksinä käytetään rakenteen alapinnassa yleensä 

10-12 mm harjateräksiä, joiden alla käytetään välikkeitä 

tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään 500 mm:n välein. 

Rakenteen yläpinnassa tulee raudoituksen määrästä ja 

suuremmista tukiväleistä johtuen käyttää paksumpia työte-

räksiä. 

Työteräksiä ei välttämättä tarvitse käyttää tuettaessa 

jäykkiä raudoituselementtejä. Jos jakoteräksiä käytetään 

työteräksinä, tulee jokaisen jakoteräksen alla olla välik-

keitä ja ne on sijoitettava jäykkyyden parantamiseksi eri 

linjoille. 

Yläpinnan raudoitus on asennettava myös haoitetuilla alueilla e r i 1 - 

1 i s t e n 	t u k i e n varaan. Tukien alle on laitettava riittävästi 
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välikkeitä kantamaan sekä yläpinnan raudoituksen paino että betonoin-

nin aikaiset kuormat. 

Tukina on käytettävä 1-luokan rakenteissa hitsattuja 

	

• 	 pukkeja tai betonikartioita. Pukit voidaan tehdä esim. 

	

• 	 harjateräksestä 	20 1:n, H:n tai sillan päällysrakenteen 

yläpinnan muotoisina. Taivutettuja pukkeja voidaan käyt- 

• tää 2-luokan rakenteissa. Välikkeiden määrää tuen alla 

mitoitettaessa otaksutaan työnaikaiseksi pintakuormaksi 
1,5 kN/m2 , kuitenkin korkeintaan 2 kN tukea kohti. 

Alapinnan raudoituksen työterästen ja yläpinnan raudoi-

tusta tukevien pukkien jaon tulee yleensä olla enintään 

seuraavan taulukon mukainen: 

tuettavan 	 tukiväli metriä 
teräksen koko 

10 0,8 
12 1,0 

16 1,3 

20 1,7 
25 2,0 

32 2,5 

Yläpinnan työteräksen tulee yleensä olla vähintään sa-

mankokoinen kuin pienin tuettava teräs. 

Raudoitteet on sijoitettava muotteihin oikeille paikoilleen ja s i d o t - 

t a v a lujasti kiinni niin, etteivät ne betonoinnin aikana luku pai-

koiltaan. 

Yleensä on betonoitavan rakenneosan kaikki raudoitteet 

sidottava kiinni ennen betonoinnin aloittamista. Tämä 

koskee myös tartuntoja. Jos osa raudoitteista sidotaan 

paikoilleen betonoinnin aikana, tulee sen käydä ilmi 

betonityösuunnitelmasta. Tiheästi raudoitetuissa paikoissa 

on jätettävä riittävän suuret tankojen välit, jotta betonin 
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sijoittaminen muottiin ja tiivistäminen voidaan moitteetto-

masti suorittaa. Tarvittaessa on tehtävä suunnitelman 

muutos. Sitomiseen suositellaan käytettäväksi sinkittyjä 

sidelankoja. 

	

3.25 	Hitsaustyöt 

Hitsausta voidaan käyttää terästankojen j atkamiseen ja raudoitteiden 

tekemiseen ohjeiden B 4 kohdan 4.2.3.3 mukaisesti vain, jos se on esi-

tetty suunnitelmassa. 

Ennen hitsaustöiden aloittamista on oltava käytettävissä hyväksyttävät 

tulokset työmaalla tehdyistä alustavista taivutuskokeista, jotka tehdään 

ohjeiden B 4 kohdan 6.4.2 mukaisesti. 

Standardien SFS 1213 ja SFS 1215 mukaisia kuumavaissat-

tuja harjatankoja A 400 HW ja A 500 HW voidaan hitsata 

käyttäen standardissa SFS 1251 mainittuja menetelmiä. 

Standardin SFS 1256 mukaisia kylmämuokattuja pyörö-

tankoja B 500 P voidaan käyttää mainitun standardin 

edellyttämällä tavalla vain hakaraudoitteiden tehdasmaiseen 

valmistukseen. 

Ennen hitsaustyön aloittamista on todettava, että hitsauslaitteet ovat 

tarkoitukseen soveltuvat, riittävä sähkövirran saanti on varmistettu ja 

hitsaaj alla on riittävä ammattitaito. 

	

3.26 	Tartuntojen kiinnittäminen 

Tartuntoja varten kallioon tai betoniin poratun reiän halkaisijan tulee 

olla koko tangon matkalla vähintään 7 mm suurempi kuin tangon halkai-

sija. 

Kuivissa olosuhteissa reikä on puhdistettava paineilmalla ja sen tiiviys 

on todettava. Ennen laastilla täyttää vesi on poistettava paineilmalla 

puhaltaen. 

Reiän vesitiiviys voidaan todeta täyttärnällä reikä vedellä. 

Jos vesi ei pysy reissä , on reikä injektoitava paineella ja 

porattava uudestaan auki. Porauksen jälkeen vesitiiviys 

todetaan uudelleen. 
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Reiän täyttäminen laastilla on tehtävä injektointipumpulla. Lyhyissä 

kuivissa rei'issä, joiden pituus on alle yhden metrin, voidaan käyttää 

suppiloa. Molemmissa tapauksissa on täyttö aloitettava letkun avulla 

reiän pohjalta. Letkua nostetaan hitaasti täytön edistyessä. 

Juotoslaastina käytetään tavallisesti sementtilaastia, jossa 

sementin ja hiekan suhde on 1: 1. Hiekan suurin raekoko 

on 2 mm ja rakeisuuskäyrän on oltava jatkuva. Laastin 

vesisementtisuhteen on yleensä oltava 0,50. 

Laastissa tulee tarvittaessa käyttää lisäaineita juokse-

vuuden parantamiseksi, vedenerottumisen vähentämiseksi 

ja laastin paisuttamiseksi. Lisäaineilla tulee olla käyttö-
seloste. 

Tartunnat painetaan injektoituun reikään ja tuetaan paikoilleen kovettu-

misen ajaksi. Tartuntaa ei saa asentaa reikään lyömällä eikä liikutella 

edestakaisin. 

Jos tartuntojen kiinnittämiseen käytetään erikoislaasteja, tulee niiden 

ominaisuuksista olla hyväksytyssä koetuslaitoksessa tehtyihin kokeisiin 

perustuva selvitys ja käyttöseloste. 

Edellä annetut ohjeet koskevat alaspäin suunnattuja tartuntoja, jotka 

poikkeavat vaakatasosta vähintään 10 ° . Ylöspäin suunnatuista tartun- 

noista on laadittava suunnitelma valvojan tarkastettavaksi. 

Tartuntojen kiinnittämisestä veden alla on laadittava suunnitelma vai-

vojan tarkastettavaksi. 

Jännitetyt tartunnat on ankkuroitava soveltaen kohdan 4 jännittämis-

töitä koskevia ohjeita. Niistä on aina laadittava suunnitelma valvojan 

tarkastettavaksi. 

3.3 	Laadunvalvonta 

Laatua valvottaessa on huolehdittava siitä, että käytetyt materiaalit 

täyttävät edellä asetetut vaatimukset ja että raudoitus on tehty edellä 

annettuja määräyksiä ja ohjeita noudattaen. 
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B e t o n i t e r ä k s e t ja valmiit raudoitteet on tarkastettava 

silmämääräisesti, sekä tarkistettava kuuluvatko ne laadunvalvontasopi 

musten piiriin. Elleivät teräkset kuulu laadunvalvontasopimusten piiriin, 

otetaan talteen sulatusta, vaissausta ja valmistuserää koskevat tiedot ja 

terästen kelpoisuus todetaan kohdan 3.4 mukaisesti. 

R a u d o i t u s t y ö n valvonnassa on tarkastettava raudoitteiden 

suunnitelmanmukainen muoto ja asema. Erityisesti on varmistauduttava 

siitä, etteivät rakenteen yläpinnan raudoitukset ole päässeet painumaan. 

Tartuntojen kiinnittämisenvalvonnassaon 

erityisesti tarkkailtava työn huolellisuutta. Tankoa reikään painettaessa 

tulee täysvahvaa laastia pursuta reiästä eikä tanko saa päästä liikkumaan 

kovettumisen aikana. 

	

3.4 	Kelpoisuuden 	toteaminen 

Jos b e t o n i t e r ä k s i s t ä on todettu tehdyksi laadunval-

vontasopimus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa, ei työmaa 

kohtaisia kelpoisuuskokeita tarvita. 

Jos sopimusta ei ole tai muuten on erityistä syytä epäillä terästen kel-

poisuutta, otetaan teräksistä näytteet. Näytekappaleiden määrä, koetus- 

standardi ja tulosten tulkinta on esitetty ohjeiden B 4 kohdassa 6.4.1. 

Betoniterästankojen h i t s a u s j a t k o s t e n kelpoisuus tode-

taan ohjeiden B 4 kohdan 6.4.2 mukaisesti. 

Jos.on epäiltävissä, että r a u d o i t u k s e n 	a s e m a 	ei ole 

oikea, tarkistetaan se luotettavilla ainetta rikkomattomilla menetelmillä 

tai piikkaamalla. 

	

4. 	JÄNNITTÄMISTYOT 

	

4.1 	M a t e r i a ali t 

Käytettävällä jännemenetelmällä ja jänneteräksellä tulee olla voimassa 

oleva käyttöseloste. Jänteiden tulee täyttää suunnitelmassa ja käyttö 

selosteissa esitetyt vaatimukset. 
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Käyttöselosteiden on oltava työpaikalla. 

Injektointilaastien osa-aineiden tulee täyttää ohjeiden B 4 kohtien 

4.1.1.1 ja 4.1.1.2 vaatimukset. 

Laastin valmistukseen käytetään yleensä yleisportlandse-

menttjä. Sementti on varastoitava kuivissa olosuhteissa. 

Sen lämpötila ei saa ylittää +40 °C eikä se saa olla paak-

kuuntunutta. Tämä edellyttää yleensä, että sementti ei 

saa olla kuukautta vanhempaa. Laastissa käytetyn lisäai-

neen käyttöselosteen tulee olla työpaikalla. 

Tartuntoj en kiinnittämiseen käytettäv än j uotoslaastin 

valmistusohjeet on esitetty kohdassa 3.26. 

	

4.2 	Työnsuoritus 

	

4.21 	Jännittämistöiden suunnitelma 

Jännittämistöistä on aina laadittava yksityiskohtainen suunnitelma, joka 

on toimitettava valvojalle tarkastettavaksi. Suunnitelma laaditaan käyt-
töön hyväksytyille lomakkeille. 

Suunnitelmassa esitetään seuraavat asiat: 

- jännemenetelmä 

- jännetyypit ja laskenta-arvot 

- betonin lujuus jännittämishetkellä 

- jännittämisjärjestys 

- jännittämisvoimat ja venymät 

- ankkurointiliukumat ja rakenteen kirnmoinen kokoon- 

puri stuma 

- puristimien ja mittalaitteiden vertailu sekä kalibrointi- 

taulukot 

- muotin tukirakenteiden säätö ja purkaminen 

- injektointi 

- muut tarpeelliset tiedot 

Jänteiden tukemisesta on laadittava lisäksi yksityiskohtaiset suunni-

telmat, jotka on esitettävä valvojalle tarkastettavaksi ennen jänteiden 
asen nusta. 



Suunnitelmassa on otettava huomioon, että jänne asettuu 

kaarevissa kohdissa suojaputken sisäreunaan. 

	

4.22 	Jänteiden asema ja jännevoima 

Jänteiden asemassa sallitaan enintään 2 %:n poikkeama rakenteen mitasta 

sen toimivassa suunnassa. Suurin vaadittu tarkkuus on + 5 mm, poik-

keama ei toisaalta saa olla 20 mm suurempi. 

Jänteen kulrnanmuutosten pienentämiseksi on syntyneet 

poikkeamat korjattava vähitellen, poikkeaman muutos ei 

saa olla suurempi kuin 10 mm jänteen pituuden yhtä metriä 

kohti. 

Yhdensuuntaisten jänteiden väli rakenteen toimivassa suunnassa saa 

poiketa ± 10 mm ja jänteiden asema muussa kuin toimivassa suunnassa 

+ 20 mm. Ankkurikappaleiden sijainti saa poiketa + 10 mm ja niiden 

asema jänteen pituussuunnassa rakenteen päissä + 30 mm ja muualla 

100 mm. 

Edellä esitettyä suuremmat poikkeamat voidaan hyväksyä, 

jos laskelmin osoitetaan, ettei niistä ole haittaa rakenteen 

varmuudelle, toiminnalle tai liittyville rakenneosille. Ne 

eivät saa myöskään haitata betonoinnin moitteetonta suo-

ritusta. 

J ä n n e v o i m a n suurin sallittu poikkeama jännittämissuunnitelman 

arvoista saa olla yhdessä jänteessä korkeintaan + 5 % ja jänteiden yh-

teenlasketussa voimassa + 3 %. Jos suunnitelman mukaista venymää ei 

saavuteta lasketulla voiman arvolla, lisätään voimaa korkeintaan 5 %. 	 - 

Mikäli venymää ei vieläkään saavuteta tai venymä ylittyy lasketulla 

voiman arvolla yli 5 %, on syy selvitettävä ja jännittämissuunnitelma 

tältä osin tarkistettava. 

	

4.23 	Jänteiden varastointi ja asennus 

Jänteet niihin liittyvine ankkureineen, jatkoksineen ja suojaputkineen on 

aina säilytettävä maasta erillään olevalla alustalla sateelta hyvin suo- 



19 

jattuina. Jänneteräkset saavat olla korkeintaan kevyesti pintaruostu-

neita. Niiden pinnalla ei saa kuitenkaan esiintyä syöpymiä. Ruostuneen-

km jänneteräksen tulee täyttää käyttöselosteessa esitetyt vaatimukset. 

Likaiset ja ruosteiset jänneteräkset on puhdistettava ennen asennusta. 

Jänteiden toimittaminen työmaalle on ajoitettava raken-

nustyön edistymisen mukaan, jotta varastointiaika jäisi 

- 	 mandollisimman lyhyeksi. 

Jänteet tuetaan käyttö selosteen edellyttämin välimatkoin ja si dotaan 

siten, etteivät ne pääse työn aikana siirtymään. Jänteet tuetaan yleensä 

hitsaamalla koottujen asennuspukkien varaan. Jänteiden ylimääräiset 

mutkat sekä pysty- että vaakatasossa on tarkoin poistettava. 

Suojaputkien päihin sekä ylimpiin ja tarvittaessa myös alimpiin kohtiin 

on asennettava apuputket injektointia varten. 

Ylimmissä kohdissa olevat putket toimivat injektoinnin 

aikana ilmanpoistoputkina. Alimpien kohtien putkista 

voidaan jäätymisvaaran uhatessa poistaa kanavissa mah-

dollisesti oleva vesi ja pitkissä jänteissä aloittaa injek-

tointi niiden kautta. 

4. 24 	Jännittäminen 

Ennen jännittärnistä on luotettavasti selvitettävä, että rakenteen betoni 

on saavuttanut suunnitelmissa ja käyttöselosteessa edellytetyn luj uuden. 

Myös on varmistauduttava siitä, että betonointi varsinkin ankkurointi-

alueilla ja rakenteen eniten rasitetuissa kohdissa on onnistunut. Ennen 

jännittämistyön aloittamista on lisäksi tarkistettava, että rakenteen 

pituuden muutokset jännitettäessä pääsevät tapahtumaan. Jännittämisen 

saa aloittaa vain valvojan luvalla. 

Betonin lujuus jännittämishetkellä todetaan koekappaleiden avulla koh-

dassa 5.42 esitetyllä tavalla. Kaikkien koetulosten tulee täyttää asetettu 

lujuusvaatimus. 

Muotit on purettava ankkurointialueilta ja yleensä myös 

rakenteen sivuilta, jotta mandolliset betonointivirheet 
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voidaan todeta. Lisäksi on varmistettava, että liikkuvien 

laakerien asennuslevyt ja sellaiset tehneen osat, jotka 

estävät rakenteen kimmoisen lyhenemisen on poistettu. 

Jännittämistyössä on käytettävä kalibroitua kalustoa. Kalibrointitodistus, 

jonka on oltava hyväksytyn koetuslaitoksen antama, ei saa olla yhtä 

vuotta vanhempi. 

Kaluston kahibrointi voidaan tehdä jännittämisessä käy-

tettävälle kalustoyhdistelmähle myös työmaalla dynamo-

metrihla, joka on vuosittain kalibroitu hyväksytyssä koe-

tuslaitoksessa, 

Jännittämistyöstä pidetään pöytäkirjaa, joka laaditaan hyväksytylle 

ännittämistöiden suunnitelman lomakkeelle. Pöytäkirjaan on merkittävä 

myös kaikki työn yhteydessä havaitut poikkeamat suunnitelmista ja 

mandollisesti tapahtuneet vauriot. Pöytäkirja on varustettava jännittä-

mistyön työnjohtajan, 1-luokan rakenteiden betonityönjohtajan ja valvojan 

allekirjoituksella. 

Uudelleen jännittämistä estäviin toimenpiteisiin, esim. jänneterästen kat-

kaisuun, ei saa ryhtyä, eikä injektointia ja sitä edeltävää suojaputkien 

vesihuuhtelua aloittaa, ennenkuin jännittämistyö on hyväksytty. 

4.25 	Injektointi 

Injektointi saadaan aloittaa, kun jännittämistyö on hyväksytty. Injek-

tointi on tehtävä viivyttelemättä ja sellaista työtapaa noudattaen, että 

suojaputket täyttyvät kaikilta osiltaan. Jos injektointia ei voida aloittaa 

välittömästi jännittämisen jälkeen, tulee jänteet suojata korroosiolta 

hyväksyttävällä tavalla. 

Jänteet voidaan suojata esim. pitämällä ilman kosteus 

suoj aputkissa riittävän aihaisena tai käyttämällä luotet-

tavia suoja-aineita. 

Ennen injektointia suojaputket huuhdellaan yleensä vedellä putkien 

aukiolemisen varmistamiseksi ja kostuttarniseksi. 
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Kosteissa olosuhteissa ei vesihuuhtelu ole välttämätön. 

Silloinkin on etukäteen varmistettava, että suojaputket 

ovat auki. 

Injektoinnista on pidettävä pöytäkirjaa, joka laaditaan hyväksytylle 

jännittämistöiden suunnitelman lomakkeelle. Pöytäkirjaan on merkittävä 

ohjeiden B 4 kohdan 4.2.6 mukaiset asiat. 

Injektointilaasti on veden, sementin ja lisäaineen seos, laastin vesi-

sementtisuhteen tulee yleensä olla 0,45. Laastin notkeuden tulee olla 

käytettävän työtavan mukainen eikä se saa sanottavasti muuttua injek-

toinnin aikana. Laastin tulee olla pakkasenkestävää. 

Laasti on injektoitava välittömästi sekoittamisen jälkeen. Injektoinnin 

aikana on varmistettava, että suojaputket ovat ehjät ja tiiviit. Injek-

tointi tulee tehdä yhtäjaksoisesti suojaputki kerrallaan ja sitä tulee jat-

kaa niin kauan, kunnes suojaputkesta purkautuva laasti on täysivah-

vuista. Kaikki apuputket suljetaan työn edistymisen mukaan. 

Laasti on sekoitettava niin pienissä erissä, että se voi- 

daan injektoida puolen tunnin kuluessa sekoittamisesta. 

Inj ektointilaastin vedenerottuminen saa olla enintään 3 tilavuusprosent-

tia ja tilavuudenmuutoksen tulee olla 0.. .+10 %. 

Erottuneen veden tulee imeytyä laastiin 24 tunnin kulues-

sa ja laastin tilavuuden tulee kasvaa vähintään 1 tunnin 
ajan. 

Kylmällä säällä tulee varmistautua siitä, että rakenne pidetään tarkoi-

tuksenmukaisin toimenpitein 1 vrk ennen injektointia ja 3 vrk sen 
jälkeen vähintäin +5 °C-lämpötilassa. 

4.3 	Korjaus- ja viimeistelytyöt 

Ennen jännittämistä on kaikki betonirakenteessa havaitut vauriot korjat-

tava siten, että korjatut kohdat vastaavat lujuudeltaan alkuperäistä ra-

kennetta. Korjaukset ja paikkaukset on tehtävä kohdassa 5.3 annettuja 
ohjeita noudattaen. 
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Ankkurointialueella olevat vauriot on korjattava erityisen 

huolellisesti. 

Injektoinnin aikana on tarkkailtava, että suojaputket eivät ole yhtey-

dessä toisiinsa. 

Tarvittaessa on betonissa olevat harvat kohdat injektoitava 

tai täytettävä molemmat suojaputket injektointilaastilla 

samanaikaisesti. 

Injektoinnin jälkeen paikataan ankkurikappaleiden varaukset ja katkais-

taan apuputket betonipintaa myöten. 

4.4 	Laadunvalvonta 

Laatua valvottaessa on huolehdittava siitä, että käytetyt materiaalit täyt-

tävät edellä asetetut vaatimukset ja että jännittämistyöt on tehty edellä 

annettuja määräyksiä ja ohjeita noudattaen. 

J ä n n e t e r ä k s e t on tarkastettava silmämääräisesti ja otettava 

talteen tunnuslaput, joissa tulee olla terästen käyttöselosteissa mainitut 

tiedot, sekä tarkistettava, onko jänneteräksistä tehty laadunvalvonta-

sopimus. Mikäli on aihetta epäillä jänneterästen kelpoisuutta, esim. 

pintavikoja tai syöpymiä, on kelpoisuus todettava kohdassa 4.5 esitetyllä 

tavalla. 

J ä n t e i d e n 	a s e n t a m i s e n valvonnassa kiinnitetään 

erityistä huomiota jänteiden suunnitelmanmukaiseen asemaan ja muo-

toon. Ankkurikappaleiden sijainti ja kohtisuoruus jännettä vastaan on 

tarkastettava. Suojaputket on tarkastettava ennen asennusta ja beto-

nointia. Mandolliset reiät on paikattava. 

Tarkastamiseen voidaan käyttää varrellista peiliä. Reiät 

paikataan esim. eristysnauhalla. 

J ä n n i t t ä m i s e n valvonnassa on huolellisesti tarkkailtava, että 

jänteet jännitetään jännittämissuunnitelman mukaisessa järjestyksessä ja 

annetuilla voimilla. .Jännevoiman ja venymän välistä riippuvuutta on 
scurattava koko ajan. 
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Mandollisesti kiinnijuuttuneen jänteen saa irrottaa vain 

valvojan tarkastaman suunnitelman mukaisesti. 

1 n j e k t o i n n i n valvonnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

suojaputkien täyttymiseen myös jänteen ylimmissä kohdissa. 

Jotta laastista erottuva vesi pääsee poistumaan suojaput-

kesta, on ylimmissä kohdissa olevien apuputkien oltava 

riittävän väljiä. Erottunut vesi on poistettava apuputkes 

ta ja varmistauduttava esim. teräslangan avulla, että 

varsinainen suojaputki on laastin täyttämä. 

Injektointilaastin notkeus, vedenerottuminen ja tilavuudenmuutos on 

tarkistettava kerran työvuorossa. Laastin koostuniusta on tarvittaessa 

korjattava. 

Kokeiden suoritustapa on esitetty julkaisussa ?B etonin 

 lisäaineet (by 14)u. 

Laastin koostumus on selvitettävä kokein ennakolta. 

Ennakkokokeet voidaan korvata saman koostumuksen 

omaavan laastin aikaisemmista töistä olevilla koetuloksilla, 

jotka eivät ole vuotta vanhempia. 

Laastin pakkasenkestävyys on lisäksi ennakolta selvitettävä työmaakoh-

taisesti jäädytyskokeella. Kokeita on tehtävä vähintään 3 kappaletta 

ennen injektointia samasta sementin toimituserästä, jota varsinaisessa 

injektoinnissa tullaan käyttämään. 

Kokeen suoritustapa on esitetty julkaisussa TTBetonin 

lisäaineet (by 14). 

4.5 	Kelpoisuuden 	toteaminen 

Jos j ä n n e t e r ä k s i s t ä on todettu tehdyksi laadunvalvonta-

sopimus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa, ei työmaakohtai-

sia kelpoisuuskokeita tarvita. 
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Jos sopimusta ei ole tai on muuten erityisiä syitä, esim. pintavikoja tai 

syöpymiä, jotka vaikuttavat jänneterästen kelpoisuuteen, todetaan se 

kokeiden perusteella. 

Näytekappaleiden määrä, suoritettavat kokeet ja tulosten tulkinta on 

esitetty ohjeiden B 4 kohdassa 6.4.3. 

J ä n n i t t ä m i s t y ö n kelpoisuus todetaan valvomalla jänteiden 

asentamista ja tarkastamalla jännittämispöytäkirja. 

1 n j e k t o i n t i 1 a a s t i s t a tehdään työn aikana tasaisin 

väliajoin koekappaleita lujuuskokeita varten, vähintään kuusi lieriötä 

työkohdetta kohti. Lujuusvaatimukset, koekappaleiden valmistaminen ja 

testaus on esitetty ohjeiden B 4 kohdassa 6.3.8. 

Laastin pakkasenkestävyys on osoitettava jäädytyskokeella. Kokeita on 

tehtävä injektoinnin aikana vähintään 3 kappaletta työkohdetta kohti. 

Jokaisen lasiputken tulee säilyä ehjänä koko kokeen ajan. 

Kokeen suoritustapa on esitetty julkaisussa TB eton i n 

 lisäaineet (by 14). 

Mikäli rakentaminen tapahtuu vaiheittain tai injektointi kestää yli kuu-

kauden, on jokaisesta vaiheesta tai jokaista alkavaa kuukautta kohti 

tehtävä vähintään kuusi lujuuskoetta ja kolme jäädytyskoetta. 

Injektoinnin aikana tehdyt tuoreen laastin kokeet tarkastetaan ja tode-

taan, että tulokset täyttävät asetetut vaatimukset. 

1 n j e k t o i n n i n 	kelpoisuus todetaan valvomalla työn suoritusta 

erityisesti laastinienekin avulla ja tarkastamalla injektointipöytäkirja. 

	

5. 	BETONITYOT 

	

5.1 	M a t e r i a a 1 i t 

Ennen betonin valmistuksen aloittamista on osa-aineiden laadusta ja 

seossuhteista oltava käytettävissä sellaiset tiedot, että betonin voidaan 

olettaa saavuttavan vaaditut ominaisuudet. 
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Betonin valmistukseen käytetään standarciin SFS 3165 mukaista r a - 

k e n n u s s e m e n t t i ä. Käytettävän sementtityypin soveltu-

vuus on rakenneosittain varmistettava. 

Hyväksytyn betonityö suunnitelman perusteella voidaan 

käyttää lämmönkehityksen pienentämiseksi aihaislämpöse-

menttiä sekä rakenteissa, joiden rakennevahvuudet ovat 

pienet ja kutistumishaittoja ei aiheudu, nopeasti kovettu-

vaa sementtiä. Sementtityyppiä valittaessa on betonin 

suhteituksessa kiinnitettävä erityistä huomiota säänkestä-

vyyden saavuttamiseen. 

R u n k o a i n e e n on täytettävä ohjeiden B 4 kohdan 4. 1. 1. 1. b 

määräykset. Sen tulee olla puhtaudeltaan ja rakeisuudeltaan sellaista, 

että edellytetyt betonin ominaisuudet ovat saavutettavissa sementtiä 

kohtuullisesti käyttäen. 

Kiviaineksen on täytettävä vähintään "Betonin kiviainesten luokitusoh-

jeiden (by 20)fl  II luokan vaatimukset. 

Betonissa käytettävän v e d e n laatuvaatimukset ovat ohjeiden B 4 

kohdan 4.1.1.1.c mukaiset. Merivettä ei yleensä saa käyttää betonin 
valmistuksessa. 

Vesijohtoverkosta saatava talousvesi soveltuu betonin 

valmistukseen. Jos vettä otetaan suoraan vesistöstä, on 

selvitettävä, onko vesi jätevesien tai muiden epäpuhtauk-

sien takia betonin valmistukseen sopimatonta. Merivettä 

saa käyttää peruslaatoissa, jotka kuuluvat ympäristö- 

luokkaan Y 2, kyseisen luokan vaatimusten mukaisesti. 

- 	 Käytettävillä 1 i s ä a i n e i 11 a tulee olla hyväksytyssä koetus- 

laitoksessa tehtyihin selvityksiin perustuva, voimassa oleva käyttö-

seloste. Kloriclipohjaisten lisäaineiden käyttö on kielletty. 

Lisäaineen käyttöselosteen tulee olla betonin valmistus- 
paikalla. 

E r i k o i s 1 a a s t i e n vaatimukset on esitetty ohjeiden B 4 

kohdassa 4.1.1.7. Suunnitelmassa mainitsemattoman erikoislaastin käyt-

töön on saatava valvojan lupa. 
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Erikoislaasteja voidaan käyttää mm. aukkojen ja varauksien 

täyttämiseen sekä laakereiden, kaidepylväiden yms. kun-

nittämiseen. Erikoislaastin käyttäselosteen tulee olla laastin 
käyttöpaikalla. 

	

5.2 	T y ö n s u o r i tu s 

	

5.21 	Betonityösuunnitelma 

Betonitöistä on laadittava betonityösuunnitelma, jota tarpeen mukaan 

tarkennetaan ennen kutakin betonointia. Suurissa töissä voidaan suun-

nitelma tehdä myös rakenneosittain. Suunnitelma on esitettävä valvoj alle 

tarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen kyseisten betonitöiden aloittamista. 

Betonityösuunnitelman tulee soveltuvin osin sisältää seu-
raavia asioita: 

a) tiedot betonointikohteesta 

- yleiskuvaus, mm. rakenteen massiivisuus ja rau-

doituksen tiheys 

- rakenteelle asetetut erityisvaatimukset esim. 

säilyvyys, pintojen laatu yms. 

- muottimateriaali ja sen esikäsittely 

- telineistä ja sen vaikutus betonointijärjestelyi-
hin 

- jako betonointiosiin ja massamäärät 

b) työmaajärjestelyt 

- työmaatiet 

- vedensaanti ja pesuvesien poisto 

- sähkönsaanti ja valaistusjärjestelyt 

- viestiyhteydet 

c) työnjohto ja työvoima 

- vastaava betonityönjohtaja 

- työvuorot 

- työryhmät ja niiden tehtävät 



d) aikataulu 

- betonimassan siirto- ja odotusaika 

- betonointinopeus 

- nousu- ja kiertonopeus 

- laskeutumistauot 

- hidastusajat 

e) betonimassan ominaisuudet 

- nimellislujuus 

- oletettu lujuuskato 

- suhteituslujuus 

- suurin raekoko 

- notkeus 

- ilmarnäärä 

- sementti (tyyppi ja muut ominaisuudet) 

- muut osa-aineet: runkoaine ja lisäaineet 

- pumpattavuus ja koossapysyvyys 

f) betonointi ja kalusto 

- massan valmistus ja siirto 

- betonointimenetelmä 

- tiivistäminen 

- työsaumat 

- pintojen käsittely 

- lämpötilan mittauspisteet 

- telineiden muodonmuutosten seuranta 

g) laadunvalvonta ja kelpoisuuden toteaminen 

- ennakkokokeiden tulokset 

- notkeuden mittaus 

- ilmamäärän mittaus 

- koekappaleiden valmistus 

h) betonoinnin jälkeiset toimenpiteet 

- jälkihoito ja suojaus 

- lämpötilan mittatis 

- lujuuden kehityksen seuranta 

- muottien ja tukitelineiclen purkaminen 
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i) 	muut asiat 

- varautuminen TiriiiHL 

- varakalustot 

- talvityöhön, I[1at y-an . jaiiii 

erityismenetelmiin liittyvät toimenptteet 

5.22 	Betonimassan valmistus ia kUEU:i 

Betoimass ari koos tuis on v ;i ttava sollinscksi , cttL tuore botonirnassa 

täyttää ohjeiden B 4 kohdan 4.1.1.3 vaatimukset ja että kovettuneella 

betonilla on valmiissa rakenteessa betonointimenetelmä ja kovettumiso - 

suhteet huomioonottaen suunnitelman mukaiset ominaisuudet. Massan 

koostumuksen tulee perustua paino-osin laadittuun suhteitukseen. B 

tonimassassa on käytettävä työmenetelmien tai olosuhteiden niin vaati 

tarkoitukseen soveltuvia lisäai, 	;; 

Betonimassan rnuokkautuvuus ja raekoko on valittava seB 

laisiksi, että betonoinnin onnistuminen voidaan varmistaa. 

Tällöin on otettava huomioon mm. runkoaineen ominais 

det, massan siirtoon käytettävä kalusto, sekoittamises 

tlivistämiseen kuluva aika sekä betonoitavan rakenteen 

muoto, mittasuhteet ja raudoitus. Koska notkeuden lisään-

tyessä vesi- ja sementtimäärä ja niiden mukana myös 

betonin kutistuma lisääntyvät, ei massaa saa tehdä yhtään 

sen notkeammaksi, kuin mitä betonoinnin onnistuminen 

edellyttää. 

Notkistimilla voidaan parantaa betonimassan työstettävyyttä 

vettä lisäämättä. Tehonotkistimilla ja nesteyttimillä voidaan 

vielä lisätä massan notkeutta tai vähentämällä vettä saa-

daan aikaan korkeat varhais- ja loppulujuudet sekä pie-

nempi kutistuma. On huomattava, että nesteyttimen vaiku-

tus kestää yleensä vain 0,5 - 1,5 tuntia sekoitushe 

Vaikutusaika on selvitettävä kokein työmaakohtaises 
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Huokostimilla parannetaan betonin pakkasenkestävyyttä. 

Betonin puristuslujuuden aleneminen on otettava huomioon 

niitä käytettäessä. 

Kiihdyttimet vaikuttavat betonin 1-3 vrk: n alkuluj uuk-

sun, tämän jälkeen kovettuminen tapahtuu normaalisti. 

Kiihdyttimet saattavat alentaa loppulujuutta. 

Hidastimilla voidaan siirtää betonin sitoutumisen alkua 

normaalia myöhemmäksi. Hidastimen käyttö on tarpeel-

lista, jos betonin kuljetusmatka on pitkä tai betoni ei saa 

sitoutua, ennenkuin betonointi on edennyt niin pitkälle, 

ettei se enää aiheuta haitallisia muodonmuutoksia sitoutu-

mistaan aloittavassa betonissa. Hidastimilla ei voida 

sanottavasti vaikuttaa betonin lämpötilan nousuun eikä 

kutistumaan. 

Lisäaineiden käytöstä ja ominaisuuksista on annettu 

ohjeita julkaisussa "Betonin lisäaineet, luokitus ja käyttö-

ohjeet (by 14) 11 . 

Betonin osa-aineiden mittaus on tehtävä ohjeiden B 4 kohdan 4.2.4.3 

mukaisesti. 

Osa-aineiden toimitukset on järjestettävä siten, että be-

tonimassan laatu pysyy koko betonoinnin ajan tasaisena. 

Betonipintojen värierojen välttämiseksi on sillan näkyviin 

jäävissä rakenneosissa käytettävä samaa sementtiä, tar-

vittaessa jopa samaa valmistuserää, ja samoja runkoaineita. 

Valmistettaessa betonimassaa työmaalla on laborantin oltava betonoinnin 

aikana jatkuvasti paikalla. Lisäaineita käytettäessä on betonin valmis-

tuspaikalla oltava niiden annostukseen ja sekoitukseen sekä tarvittaviin 

laitteisiin perehtynyt henkilö. 

Kaikki mandolliset erikoismassat, joita käytetään esim. 

betonointia aloitettaessa, lopetettaessa tai erittäin tiheästi 

raudoitetuissa osissa, on suhteittava etukäteen. 
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Valmisbetonia käytettäessä on tehtaan antamat tiedot massan koostumuk-

sesta liitettävä betonointipöytäkirjaan. 

Massan erottuminen ja sitoutuminen on kuljetuksen ja käsittelyn aikana 

estettävä. Betonimassa on kuljetettava yleensä sekoitinsäiliöisillä autoilla 

tai sekoitettava uudelleen työmaalla. Kuljetusmatkan ollessa lyhyt ja 

massan hyvin koossapysyvää voidaan betonimassa kuljettaa myös allasau-

toilla ja jättää sekoittamatta. Tarvittaessa on tällöin käytettävä erot-

tumista vähentävää lisäainetta. 

Sekä betonimassan valmistuksessa että kuljetuksissa on varauduttava 

mandollisiin häiriöihin, esim. sähkökatkot ja kaluston rikkoutumiset. 

Yleensä tulee olla käytettävissä vara-asema betonin val-

mistukseen. Kuljetuskalustoa on oltava varalla riittävästi. 

Betonimassan mandollisten toimituskatkojen vuoksi on aina 

varauduttava hidastimen käyttöön. 

5.23 	Betonointi 

Betonimassa on siirrettävä muottiin tarkoituksenmukaista kalustoa käyt-

täen siten, ettei se erotu eikä raudoitus siirry pois paikoiltaan. 

Betonimassan siirto muottiin voi tapahtua pumppaamalla, 

nosturilla, dumpperilla, kourun avulla autosta tai pienissä 

kohteissa kärräämällä. Massan kaataminen muottiin suoraan 

autosta tai kuljetussäiliöstä on kiellettyä. 

Massan vapaa pudotuskorkeus saa yleensä olla korkeintaan 

1.5 metriä. Tarvittaessa on käytettävä betonointiputkea tai 

-sukkaa. 

Betonityöt on järjestettävä siten, että suunnitelman mukaiset työsaumojen 

rajoittamat rakenneosat voidaan betonoida yhtäjaksoisesti. 

Betonointikaluston putkisto, sähköjohdot, valaistus ja 

tarvittavat kulkuyhteydet on järjestettävä sellaisiksi, että 

ne voidaan joustavasti purkaa betonoinnin edistyessä. 
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Käytettäessä betonipumppua on massa suhteitettava pumppaukseen 

soveltuvaksi. 

Pumppauksessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seik-

koihin: 

- Betonin siirtoputken sisähalkaisijan on oltava vähin-

tään 100 mm. 

- Putkiston on oltava mandollisimman suora. 

- Betonointi tulisi aloittaa kauimmaisesta kohdasta. 

- Vaikeissa pumppausolosuhteissa on karkeana runko- 

aineena suositeltavaa käyttää luonnonkiviainesta. 

- Kivjaineksen maksimiraekoon tulee olla enintään 32 mm. 

- Betonin pumppauksen aiheuttama massan ilmahuokosia 

vähentävä vaikutus on otettava huomioon, varsinkin 

jos betonille on asetettu suojahuokos- tai ilmavesi- 

suhde vaatimus. 

- Kutistuman ja halkeilun sekä lämpötilan nousun pie-

nentämiseksi on betoni suhteitettava siten, että 

hienoainesmäärä on niin pieni, kuin se massan pum-

pattavuuden ja kovettuneelta betonilta vaadittavien 

ominaisuuksien puolesta on mandollista. Betonissa on 

suositeltavaa käyttää notkistavia lisäaineita. 

- Putkiston voiteluun käytettyä massaa ei saa laittaa 

muottiin. 

Betoni on tiivistettävä huolellisesti siten, että muotit tulevat kaikilta 

osiltaan täyteen ja uusi betonimassa liittyy saumattomasti muotissa jo 

olevaan tuoreeseen betoniin. 

Tiivistämiseen käytetään yleensä rakenteen mittojen ja 

raudoituksen tiheyteen soveltuvia sauvatäryttimiä. Täryt-

täjän on työskenneltävä järjestelmällisesti, jotta beto-

nimassa tulee joka kohdastaan ja etenkin muottia vasten 

olevilta osiltaan hyvin tiivistetyksi ja tasalaatuiseksi. 

Sauvatäryttimen tulee aina tunkeutua aikaisemmin tiivis-

tettyyn kerrokseen. Tärytysrajan saavuttaneen betonin 

tiivistäminen on kuitenkin kielletty. 
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Tiivistämisen kannalta edullisimman täryttimen valintaan 

vaikuttaa rakenteellisten seikkojen lisäksi myös väräh-

dysluku, jonka tulee olla sitä suurempi, mitä pienempi on 

betonimassan maksimiraekoko. Tarpeen vaatiessa on asia 

ratkaistava työmaalla tehtävillä kokeilla. Betonimassan 

siirtämistä täryttimellä paikasta toiseen on vältettävä. 	 - 

Täryttimen tunkeuman aikaisemmin tiivistettyyn kerrokseen 

tulee yleensä olla n. 150 mm, mutta vedenpaineen alaisissa 

rakenteissa voidaan tunkeumaa lisätä siten, että alempi 

kerros tulee kokonaisuudessaan toiseen kertaan täryte-

tyksi. Betonimassa on riittävästi tiivistynyt, kun ilma-

kuplien nousu pintaan on lakannut ja massan pinta sauvan 

läheisyydessä on tasoittunut. Tärysauvaa ei saa painaa 

voimalla alaspäin vaan sen tulee antaa upota omalla pai-

nollaan. Betonimassan tiivistämistä raudoitusta täryttämällä 

on vältettävä. Tärysauva tulee vetää hitaasti pois mas-

sasta. 

Paksuja ja korkeita rakenteita betonoitaessa on betonin annettava las-

keutua ennen pintakerroksen betonointia. 

Pintakerros on suositeltavaa jälkitäryttää halkeamien 

rajoittamiseksi. 

Sekä betonimassan siirrossa muottiin että tiivistämisessä on varauduttava 

mandollisiin häiriöihin, esim. sähkökatkot ja kaluston rikkoutumiset. 

Käytettäessä betonipumppua tulee olla varalla toinen 

pumppu riittävän lyhyen ajomatkan päässä tai on varau-

duttava massan siirtoon esim. nosturilla. Betonimassan 

tiivistämiseen on varattava riittävästi täryttimiä myös 

rikkoutumisia ajatellen. Sähkökäyttöisten täryttimien 

lisäksi tulee varalla olla paineilmakäyttöisiä laitteita. 

5.24 	Vedenalainen betonointi 

Vedenalaisesta betonoinnista on laadittava betonityösuunnitelma edellä 

kohdassa 5.21 esitettyjä asioita soveltaen ja ottaen huomioon tämän 

työtavan erikoisvaatirnukset. 
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Betonisuunnitelmassa on varauduttava tarpeelliseen beto-

nointitehoon massan valmistuksessa, kuljetuksessa ja 

muottiin siirrossa, jotta vaadittu nousunopeus saavu-

tetaan. Mandollisen häiriön varalta on laadittava suun-

nitelma, varakaluston tehon on oltava tämän suunnitelman 

mukainen. 

Betonimassan tulee olla hyvin koossapysyvää ja riittävän notkeaa. Mas-

sasta tehtävien koekappaleiden vertailujuuden on oltava 5 MN/m 2  suu-

rempi kuin nimellislujuuden. Betonimassassa on yleensä käytettävä 

vähintään 2-4 tunnin hidastusta. 

Massan sopiva notkeus on 1-2 sVB. Betonimassassa on 

tarvittaessa käytettävä lisäaineita esim. notkistinta tai 

nesteytintä, jotka parantavat työstettävyyttä ja pienentä-

vät erottumista. Lisäaineiden yhteensopivuus on varmis-

tettava. 

Betonoitaessa tulee uusi massa aina siirtää putken avulla vanhan mas-

san sisään. Betonointiputkea ei saa missään vaiheessa nostaa niin 

paljoa, että vesi pääsee putkeen. Betonimassan erottuminen ja sekoit-

tuminen veteen on estettävä. Massan pinnan nousun tulee tapahtua 

tasaisesti koko kohteen alueella. Betonoinnin tulee tapahtua yhtäjak-

soisesti ja siten, että keskeytys ei missään putkessa kestä yhtä tuntia 

kauemmin. Betonin tulee täyttää muotti joka kohdastaan, myös raudoi-

tuksen ja tartuntojen alueella. 

Betonointj on suunniteltava siten, että betonipinnan 

nousunopeus on vähintään 300 mm tunnissa. Betonointi 

aloitetaan käyttämällä putkessa tulppaa, joka työntää 

edellään veden putkesta. Betonoinnin aikana pidetään 

putken alapää jatkuvasti betonimassan sisällä vähintään 

0,5 - 1,0 metriä. 

Massan pinnan ja putkien alapäiden korkeusasemaa sekä 

putkien pysymistä paikoillaan tarkkaillaan mittaamalla ja 

tarvittaessa sukeltajan avulla sekä putkien vieressä että 

välialueilla. Betonoinnin nousunopeus voi olla pienempi ja 

keskeytys putkessa pitempi, mikäli massassa käytetään 

pitempää hidastusta kuin edellä on esitetty. 
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B etonoinnin yhteydessä voidaan betonimassan tiivistyminen 

verkkoraudoituksien ja tartuntojen kohdalla varmistaa 

lyhytaikaisella ja kevyellä tärytyksellä. Täryttämällä voi-

daan myös tasoittaa massan yläpinta betonointiputkien 

ympärillä. Raudoituksia tärytettäessä voidaan käyttää 

esim. haarukanmallista lisälaitetta. 

Betonointiputket on tuettava sekä vaaka- että pystysuunnassa siten, 

etteivät ne luku. Betonin pumppaaminen suoraan muottiin siirtämällä 

putkea betonoinnin aikana vaakatasossa ei ole sallittua. Työtelineet on 

rakennettava niin korkeiksi, että betonoinnin loppuvaiheessakin saadaan 

aikaan riittävä valupaine. 

Betonointiputkien välimatkan tulee olla korkeintaan 4 met-

riä ja etäisyyden muotista korkeintaan 2 metriä. Jos 

betonoitavan rakenteen paksuus on alle 2 metriä, tulee 

putkien välimatkan olla pienempi kuin 2 kertaa rakenteen 

paksuus ja etäisyyden niuotista korkeintaan paksuuden 

verran. 

Betonointiputkien jatkosten tulee olla tiiviitä ja jäykkiä. 

Putkien tulee olla sileitä ja hyvin puhdistettuja. Kun mas-

sa siirretään betonointisuppiloihin nosturin tai pumpun 

avulla ja betonointi tapahtuu massan oman painon avulla, 

tulee putkien sisäläpimitan olla yleensä vähintään 250 mm. 

Mikäli pumpun jakeluputki kiinnitetään betonointiputkeen 

ja betoni pumpataan paineella suoraan putkeen, voi putken 

läpimitta olla edellämainittua pienempi. Tällöin pumpun 

jakeluputki on pystyttävä sulkemaan luotettavasti, jotta 

sen alapää ei tyhjene. Työn aikana on myös huolehdittava 

siitä, että betonointiputket ovat koko ajan ylös asti 

täynnä. 

Pumpun sysäysten vaimentamiseksi tulee putken läpimitan 

yleensä olla 20 % suurempi kuin pumppukaluston putkien. 

Pienissä kohteissa voidaan betonointi suorittaa käyttäen 

betonoint iputkeTia jatkamatonta pumpun linjaputkea 
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Työtelineet on rakennettava siten, että betonointiputken 

yläpään etäisyys massanpinnasta on vähintään 4 m myös 

betonoinnin päättyessä. Pumpattaessa paineella suoraan 

putkeen voidaan käyttää pienempääkin etäisyyttä. 

Rakenteet on betonoitava sen verran paksummiksi, että suunnitelman 

mukaiset rakennevahvuudet ovat lujuusvaatimukset täyttävää betonia. 

Muotin saa tyhjentää vedestä, kun betoni on saavuttanut lujuuden 

5 MN/m 2 . 

Liittyvien rakenneosien alueilta on betonin pintakerros piikattava pois 

niin syvältä, että moitteeton betoni saavutetaan. Muilta osin ylimääräi-

nen betoni voidaan jättää poistamatta, mikäli siitä ei ole haittaa tai 

vesioikeuden päätös ei sitä edellytä. 

Vedenalaisen työsauman saa tehdä vain, jos se on esitetty siltasuun-

nitelmassa. 

Vedenalainen betonointi voidaan suorittaa myös muita yleisesti tunnet-

tuja menetelmiä käyttäen tarkastetun työsuunnitelman mukaisesti. 

5.25 	Betonointi kylmänä vuodenaikana 

Mikäli betonointi joudutaan suorittamaan kylmänä vuodenaikana, on 

betonityösuunnitelmassa varauduttava sään kylmenemiseen hyvissä 

ajoin. 

Betonin lujuudenkehitys on erittäin hidasta lämpötilan 

laskiessa O°C alapuolelle. Tämän vuoksi on työmaalla 

varauduttava lämmittämiseen ja suojaamiseen, jos voidaan 

olettaa lämpötilan laskevan tämän rajan alapuolelle joko 

betonoinnin tai betonin kovettumisen aikana. Betonia 

voidaan lämmittää esim. höyryllä, kuumailmapuhaltimella, 

sähköllä tai säteilylämmittimellä. 

Betonimassan lämpötilan tulee olla betonoitaessa vähintään +5 °C ja 

yleensä enintään +40 °C. Lämmittäminen ja suojaus on järjestettävä 

siten, että kovettuvan betonin lämpötila on +5 °C yläpuolella, kunnes 



rakenteen lämpötilatarkkailuun perustuvalla lujuudenkehityksen ar-

vioinnilla voidaan todeta betonin saavuttaneen betonityösuunnitelmassa 

vaaditun lujuuden. Missään tapauksessa betoni ei saa jäätyä, ennenkuin 

se on saavuttanut jäätymislujuuden 5 MN/m 2 . Kovettuvan betonin lämpö-

tilaa ei tule lämmittämällä nostaa korkeammaksi kuin -4-50 °C. 

Betoniin käytettävää vettä ja kiviainesta ei saa lämmittää 

yli +70 °C lämpötilaan. Betonimassan lämpötilan tulee olla 

kuljetuksen alussa vähintään +15 °C, alkulämpötilaa on 

olosuhteista riippuen tarvittaessa nostettava. Varsinkin 

pitkien kuljetusmatkojen ja välisiirtojen aikana on betonin 

pinta peitettävä. Kuumabetonia voidaan käyttää erilliseen 

selvitykseen perustuen pienissä rakenneosissa ulkoilman 

lämpötilan ollessa vähän O °C:n alapuolella. 

Jos betonin annetaan kovettumisen aikana jäätyä, tulee 

varmistautua siitä, että rakenne kestää sille sulamisen 

yhteydessä ja myöhemmin tulevat kuormat. 

Kovettuvan rakenteen lämmitys on suunniteltava ja toteutettava siten, 

että betonia ei tarpeettomasti lämmitetä eikä rakenteeseen aiheuteta 

suuria lämpötilaeroja. Lämmityslaitteiden ja suojausten tulee olla niin 

tehokkaita, että ne riittävät epäsuotuisissakin olosuhteissa muottien 

sulattamiseen ja lämmittämiseen, kovettuvan betonin lämpötilan säilyt-

tämiseen ja tarvittaessa betonin osa-aineiden lämmittämiseen. 

Lämmityslaitteet on sijoitettava siten, että liikakuumenemi-

nen ei vaurioita betonipintoja eikä aiheuta tulipalovaaraa 

teline- ja muottirakenteissa. Jäätyneen maan varaan tuet-

taessa on huolehdittava siitä, ettei lämmittäminen sulata 

jäätä tukien alta. Sähkölämmityksen ja säteilylämmityksen 

käytöstä on menetelmään hyvin perehtyneen henkilön 

laadittava suunnitelma, joka on esitettävä valvojalle tar-

kastettavaksi. 

Lumi ja jää on poistettava muoteista sekä kylmät rajapinnat, esim. 

perusmaa, kallio ja liittyvät rakenneosat on lämmitettävä ennen beto- 

nointia. 
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5.26 	Betonin lämpötilamuutosten ja -erojen vaikutukset 

Rakenteissa, joissa kovettuvan betonin lämpötila voi aiheuttaa lujuus- 

katoa tai halkeilua, tulee tarvittaessa käyttää alhaislämpösementtiä tai 

betonoitua rakennetta on jäähdytettävä etukäteen laaditun suunnitelman 

- 

	

	 mukaisesti. Lämpötilan nousun aiheuttama lujuuskato on otettava suhtei- 

tuksessa huomioon ja varmistauduttava siitä, ettei betoni lämpötilaerojen 

• 

	

	 vuoksi halkeile. Betonin lämpötilaa on tarkkailtava kohdassa 5 .42 
esitetyllä tavalla. 

Halkeilun vähentämiseksi tulee rakenteiden suojauksessa erityistä 

huomiota kiinnittää lämpötilaerojen ja -muutosten pitämiseen mandolli- 

simman pienenä varsinkin jäähtymisvaiheen aikana. 

Kovettuvan betonin lämpötila ei yleensä saa nousta yli 5O °C. Lämpö-

tilamuutos saa olla korkeintaan 25 °C ja sen tulee tapahtua hitaasti. 

Lämpötilaero rakenteen eri osien välillä saa olla korkeintaan 20 °C. 

Mikäli jokin ylläolevista arvoista ylittyy, tulee lujuuskato ottaa huo-

mioon kohdassa 5.5 esitetyllä tavalla. 

Betonimassan sementtimäärää ja sen mukana myös raken-

teen lämpötilan nousua voidaan vähentää käyttämällä 

notkistavia lisäaineita, jotka mandollistavat betonin vesi- 

määrän pienen tämisen. 

Lämpötilan nousun vaikutusta betonin lujuuteen voidaan 

selvittää myös rakennekokein tai muun laajemman selvi-

tyksen perusteella. 

	

5.27 	Työsaumat 

Työ sauman saa tehdä vain suunnitelmassa esitettyyn paikkaan. Työsau-

man paikan tai sen rakenteen muuttaminen samoinkuin uuden työsauman 

teko on käsiteltävä suunnitelman muutoksena. 

Yhtenäiset pitkät rakenteet on halkeilun estämiseksi 

tarvittaessa jaettava työsaumoilla osiin. 
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Työsaumojen tulee olla pinnaltaan karheita, karhennuksen syvyyden 

ollessa 2-5 mm. Vaakasuora työsauma voidaan karhentaa harjaamalla 

betonin pinta sitoutumisen alkuvaiheessa. Py stysuora työsauma tehdään 

joko käyttäen työsaumaverkkoa tai karhentamalla kovettunut saumapinta 

piikkaamalla. Ellei piikkaus ole mandollista, on sileä työsauma varus-

tettava tarvittaessa lisäteräksillä. 

Työsaumaverkko ei saa ulottua 30 mm lähemmäksi betonin 

pintaa, rakenteen ulkopinnassa on muotissa käytettävä 

lautaa, jotta sauma muodostuu säännölliseksi. Työsauma-

verkon hammastuksen tulee olla saumapinnassa esillä. 

Betonoinnin yhteydessä pursunut sementtiliima on poistet-

tava esim. tuoreeltaan teräsharjalla. Vaakasuorassa työ-

saumassakin on käytettävä kapeaa lautaa suoran rajaviivan 

aikaansaamiseksi. Saumaa voidaan korostaa kolmiorimalla, 

mikäli se on sillan ulkonäölle eduksi. 

Toispuoleisen vedenpaineen alaisten rakenteiden työsaumat varustetaan 

saumanauhalla. Muoviset saumanauhat on j atkettava kuumentamalla nau-

hanvalmistajan ohjeiden mukaan. 

Työsauman muotin saa purkaa heti, kun se on mandollista betonia vahin-

goittamatta. Muotit on kiristettävä huolellisesti ja saumapinnat puh-

distettava hyvin ennen seuraavaa betonointia, jotta uusi betonimassa ei 

valu vanhoille pinnoille. Tarvittaessa muotit on tiivistettävä sopivalla 

tiivistenauhalla tai muulla valvojan hyväksymällä tavalla. Työsauman 

pinnan tulee olla kosteudesta himmeä mutta ei vedestä kiiltävä betonoin-

tia jatkettaessa. Työsaumaa vasten tuleva betoni on tiivistettävä erityi-

sen huolella. 

Työsauman sopiva kosteus saadaan aikaan kastelemalla 

pinta huolellisesti säätilasta riippuen 12-24 tuntia ennen 

b etonointia. 

Betonityösuunnitelmassa esitetyn betonointitauon tai työsauman voi 

valvojan luvalla korvata hidastetulla betonointikaistalla. Betonin si-

toutumista on hidastettava niin paljon, että työtä jatkettaessa voidaan 

uusi massa täryttäen sekoittaa vanhaan. Hidastetun kaistan tulee olla 

niin leveä, että täryttimen koskettaminen teräksiin ei vahingoita jo 

sitoutunutta betonia, kuitenkin vähintään 1,5 m. 
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tämällä hidastettu kaista tiiviillä kalvolla, jälkihoitoaineita 

ei saa käyttää tähän tarkoitukseen. Mandollisesti kuivu-

maan päässeet pintakerrokset on poistettava saumasta 

ennen betonoinnin jatkamista. 

5.28 	Pintojen käsittely ja jälkihoito 

Näkyviin jäävien betonipintojen tasaisuuteen ja oikeaan muotoon on 

kiinnitettävä erityistä huomiota. Tasopinnat hierretään puulla tai ko-

neeliisesti mandollisimman myöhäisessä kovettumisvaiheessa. Sementtiä ja 

vettä ei saa käyttää hiertotyön yhteydessä. 

Pintojen hierto on ajoitettava siten, että halkeamien muo-

dostuminen on mandollisimman vähäistä. Erillistä hierto-

kerrosta ei saa tehdä. Päällysrakenteen yläpinnan hiertoa 

on tarkemmin käsitelty kohdassa 6.35. 

Rakenteet suojataan betonoinnin päätyttyä asianmukaisesti. Betonia kas-

tellaan tai rakenteet suojataan kuivumiselta siten, että betonin lujuu-

denkasvu varmistetaan ja kuivumisesta sekä liian nopeasta jäähtymisestä 

aiheutuva halkeilu väitetään. 

Erityisesti betonipinnan kuivuminen on estettävä heti 

betonoinnin jälkeen. Kastelu on aloitettava heti, kun pin-

ta kestää vettä, esim. sumuttamalla. Kosteuden haihtu-

minen voidaan myös estää peittämällä pinta tiiviiliä suo-

jakalvolla tai ruiskuttamaila betonipinnalle heti, kun pin-

ta on hierretty, tarkoitukseen soveltuvia jälkihoitoaineita. 

Jälkihoitoaineet eivät saa vaikuttaa vahingoittavasti betoniin eikä päälle 

tulevien kerrosten tarttuvuuteen. Jos betonipinta impregnoidaan, on 

älkihoitoaineen oltava haihtuvaa tai poistettavissa. 

Normaaliolosuhteissa on betonipinnat pidettävä kosteina 

vähintään 7 vrk. Laudoitettuja pintoja ei yleensä tarvitse 

kastella niin kauan kun muotit pidetään paikoillaan, ellei 

lämmitys tai auringonpaiste kuivaa niitä liiaksi. 



5.3 	o r i a u s- 	 1 

Syntyneiden vaurioiden korjaamiseen ja peittämiseen ei saa ryhtyä ilman 

valvojan lupaa. Korjaustöistä laadittaia kirjallinen suunnitelma on esi-

tettävä valvoj an tarkastettavaksi. Pienten vikoj en korj aamisesta voidaan 

sopia valvojan kanssa suullisesti. Rakenteen lujuuden kannalta tärkeisiin 

korj auksiin käytettävien materiaalien kelpoisuus on luotettavasti selvi-

tettävä. 

Korjaustöissä on noudatettava voimassa olevia TVH:n an-

tamia sillankorj ausohj eita (SILK 0-ohjeita) ja soveltuvin 

osin RIL:n julkaisemia betonin korjausta ja paikkausta 

koskevia ohjeita. Näkyviin jäävien paikkausten oikea 

värisävy on varmistettava kokeilemalla ennen paikkaus-

työn aloittamista. Ns. slarnmausta ei saa käyttää vaurioi-

den paikkaamiseen. 

Muottien purkamisen jälkeen on betonipinnat viimeisteltävä 

vastaamaan niille kohdassa 1.72 asetettuja vaatimuksia. 

Muottilaudoituksen jätteet on poistettava ja sidelangat ja 

naulat katkajstava. Solumuovi on poistettava niiltä osin 

kuin siitä on haittaa sillan ulkonäölle tai se voi estää 

sillan liikkeitä. Sidepulttien katkaisusta on annettu ohjei-

ta kohdassa 2.2. 

Biturniroiskeet ja ruostejäljet on poistettava näkyviin jää-

vistä betonipinnoista hyväksyttävällä tavalla joko mekaa-

nisesti tai sopivilla aineilla siten, ettei betoni vaurioidu ja 

että puhdistettu pinta täyttää sille asetetut ulkonäkö- 

vaatimukset. 

Betonirakenteisiin esim. telinetukia varten jätetyt aukot 

voidaan kuivissa olosuhteissa jättää täyttämättä ja peittää 

kuumasinkityllä tai betonin väriseksi maalatulla teräsle-
vyllä, (vrt. SYT 3800), joka kiinnitetään rakenteeseen 

kuumasinkityillä pulteilla. Muulloin aukot on täytettävä 

l)Ctoflilla ns. painevalua käyttäen. Tarvittaessa paikkauk-

sen yläpuolinen sauma on lisäksi injektoitava. 
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Betonin sisään jäävien tukipalkkien varaukset täytetään 

ej ektoimalla sementtilaastilla SILK O-ohj een "Betonointi 

ruiskuttamalla, Ejektointi" mukaisesti. 

Teräslevyverhoukseen jätetyt aukot on paikattava koh-

dassa 6.253 esitetyllä tavalla. 

	

5.4 	Laadunvalvonta 

	

5 .41 	Materiaalit 

Betonin valmistukseen käytettävien osa-aineiden laatu todetaan kokein 
ennen valmistuksen aloittamista. 

S e m e n t i n osalta ei kokeita tarvitse tehdä, ellei ole erityistä 
syytä epäillä sementin laatua tai kelvollisuutta. 

R u n k o a i n e e n laatua valvotaan betonin valmistuksen aikana. 

Runkoaineesta testataan puhtaus, rakeisuus, kosteus ja tarvittaessa 
myös tiheys. 

Kokeet tehdään julkaisun "Betonin kiviainesten luoki-
tusohjeet (by 20)" mukaan. Betonin tiheys on määri-

tettävä käytettäessä malmipitoista kiviainesta. Mikäli 

tiheys on suurempi kuin 2 400 kglm3 , on suunnitelma 
tarkistettava. 

V e d e n laatu on tarpeen vaatiessa varmistettava betonin ennakko- 
kokeilla. 

L i s ä a i n e i d e n annostus on selvitettävä käyttöselosteen ja 

ennakkokokeiden avulla. Käytettäessä useita lisäaineita on niiden yh-

teisvaikutus, annostelujärjestys ja soveltuvuus selvitettävä ennakko- 
kokeilla. 

	

5.42 	Työnsuoritus 

Ictonitöistä tehdään muistiinpanot b e t o n o i n t i p ö y t ä k i r - 

j a n muodossa ja ottamalla talteen laadunvalvonnassa kertyneet asia-
kirjat. 

L) 
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Betonointipöytäkirjaan tulee soveltuvin osin merkitä seu-

raavat asiat: 

- betonointikohde, betonimäärät 

- betonityönjohtajat ja -laborantit sekä heidän työaikansa 

- betonoinnin ajankohta, betonointinopeus 

- perustiedot kovettuneesta betonista ja betonimassasta 

- ilrnamäärän mittaukset (tulokset liitteenä) 

- betonointitapa, työssä ilmenneet hankaluudet 

- valmisbetonin kuormakirjat ja rakennuspaikalla teh-

tävien kelpoisuuskoekappaleiden tunnukset 

- betonin jälkihoito, lujuudenkehityksen seuranta, 

lämpötilan mittaukset (tulokset liitteenä), muottien 

ja tukitelineiden purku 

- tiedot betonointiolosuhteista ja niiden vaatimat toimen-

piteet 

Betonimassan koostumus onselvitettäväennakko-

kokeilla. Betonin jatkuvan valmistuksen yhteydessä voidaan ennakko- 

kokeiden sijasta käyttää aikaisemmin samoista osa-aineista valmistetusta 

betonista saatuja koetuloksia. Ne eivät saa kuitenkaan olla yhtä vuotta 

vanhempia. Betonimassa on valmistettava samoista osa-aineista kuin 

varsinaisessa betonoinnissakin. Koekappaleita on tehtävä puristuslujuutta 

varten vähintään 6 kappaletta ja muiden ominaisuuksien esim. vedenpitä-

vyyden tai pakkasenkestävyyden toteamiseksi vähintään 3 kappaletta. 

Betonin lujuusluokan ollessa K 30 tai suurempi ei betonin vedenpitä-

vyyttä tarvitse ennakolta koestaa. Betonimassan kokonaisilmamäärä on 

mitattava aina, kun betonille on asetettu suojahuokos- tai ilmavesisuhde-

vaatimus. 

Valmistettaessa 	betoni 	työmaalla tulee 

valmistuksesta tehdä muistiinpanot. 

Muistiinpanojen tulee soveltuvin osin sisältää seuraavia 

asioita: 

- valmistusajankohta 

-- eri betonilaatujen valmistusmäärät 



- betonimassan koostumus, lisäaineet 

- osa-aineiden laadunvalvonta 

- betonin ennakkokokeet 

- laadunvalvonta- ja kelpoisuuskokeet sekä niiden 

tulokset 
- 	 - betoniaseman laitteiston tarkastukset 

V a 1 m i s b e t o n 1 a käytettäessä tarkastetaan kuormakirja ja 

todetaan silmämääräisesti, että toimitettu betoni vastaa tilausta. 

B e t o n o i n n i n a i k a n a tarkkaillaan mittaamalla betonimas-

san notkeutta ja jos suunnitelmassa on esitetty vaatimus suojahuokos-

tai ilmavesisuhteelle myös kokonaisilmamäärää. Aina betonoinnin alussa 

sekä koekappaleita valmistettaessa mitataan betonimassan notkeus ja 

lämpötila sekä tarvittaessa myös kokonaisilmamäärä. Mitattua kokonais-

ilmamäärää verrataan ennakkokokeissa saatuun arvoon. 

Betonin lujuudenkehitystä seurataanjoko 

lämpötilamittauksin määriteltyjen lämpäastevuorokausien tai samoissa 

olosuhteissa säilytettyjen koekappaleiden avulla. Aina on varmistau-

duttava siitä, että betoni kaikissa kovettumisvaiheissa kestää sille 

tulevat rasitukset. Jännitetyissä rakenteissa on betonin lujuudenkehi-

tystä seurattava sekä lämpöastevuorokausien että koekapp aleiden 

avulla. 

Koekappaleita on tehtävä betonointikertaa kohti vähintään 

kuusi kappaletta ja testattava vähintään kolme kappaletta 

kerrallaan. 

Kun kovettuvaa betonia ei suojata eikä lämmitetä, voidaan 

tyytyä ulkoilman tai rakennetta ympäröivän veden lämpö-

tilahavaintoihin. Muulloin on lämpötilan mittaukset tehtävä 

itse rakenteesta. Lämpömittarit asennetaan kuiviin putkiin 

tai käytetään tarkoitukseen kehitettyjä mittausantureita. 

Saatuja tuloksia käytetään betonin lujuuden varmistamisen 

lisäksi myös muottienpurkamislujuuden, jäätymislujuuden 

ja jännitettyjen rakenteiden jännittämisajankohdan määri-

tyksessä. 
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Vedenalaisen betonoinnin laadunvalvonnassaon 

kiinnitettävä huomiota massan oikeaan notkeuteen a betonipinnan tasai-

seen nousuun. Lämpötilan mittauksia ei betonoidusta rakenteesta tarvitse 
tehdä. 

	

Pinnan nousu, epäonnistuneet aloitukset, keskeytykset 	 - 
betonoinnissa ja uusinta-aloitukset merkitään putkikoh- 

taisesti ylös. Nämä tiedot samoinkuin piirros putkien 

sij ainnista liitetään betonointipöytäkirj aan. 

K y 1 rn ä 1 1 ä 	s ä ä 1 1 ä betonoitaessa on rakenteen lämpötilaa 

tarkkailtava niin monessa pisteessä, että betonin lujuuden kehityksestä 

ja lämpötilaeroista saadaan luotettava käsitys. Erityisesti on tarkkailtava 

betonin lämpötilaa kylmien rajapintojen luona. Lämpötila on mitattava 

myös luj uu denkehityksen seuraamista varten tehtyj en koekappaleiden 

säilytyspaikassa. 

Rakenteissa,joissabetonin 	lämpötila, sen 	muu- 
t o k s e t j a 	e r o t ovat suuria on lämpötilamittauksin seurat- 

tava betonin lujuudenkehitystä rakenteen eri osissa. Mittauspisteitä on 

sijoitettava sekä rakenteen oletettuihin lämpirnimpiin että kylmimpiin 

kohtiin, esim, keskelle, pintaosiin ja rajakohtiin. Lämpötilaa on seurat-

tava myös käytettäessä aihaislämpösementtiä tai betonin jäähdytystä. 

Lämpötilan mittauksia on jatkettava betonin jäähtymisvaiheessakin. 

5.5 	Kelpoisuuden 	toteaminen 

S e m e n t i n kelpoisuutta ei tarvitse osoittaa työmaakohtaisesti, jos 

sementin valmistaja on tehnyt teknillisen tarkastuslaitoksen kanssa 

laadunvalvontasopimuksen. Mikäli sopimusta ei ole tehty tai kysymyk-

sessä on maahantuotu rakennussementti, on sementin kelpoisuus todet-

tava RakMk:n määräysten B2 mukaisesti. 

Betonin puristuslujuuden kelpoisuustodetaan 

yleensä normikokeiden avulla ohjeen B 4 kohtien 6.3.3 ja 6.3.5 mukai-

sesti. Koetusikä on yleensä 28 vrk, aihaislämpösementtiä käytettäessä 
kuitenkin 91 vrk. 
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Jos vertailulujuus auttaa vaatimuksen enemmän kuin 1 MN/m 2  tai yksit-
täisen normikoekappaleen lujuus on enemmän kuin 25 % pienempi kuin 

nimellisluj uu s tai koekappaleiden valmistuksessa ja säilytyksessä on 

todettu puutteita, on betonin kelpoisuus varmistettava luotettavin 

ainetta rikkomattomin menetelmin ja/tai ohjeen B 4 kohdan 6.3.4 mukai- 
- 	 sesti satunnaisesti otetuin rakennekoekappalein. Betonin kelpoisuus 

todetaan tällöin yksinomaan rakennekoekappaleiden avulla ohjeen B 4 

kohdan 6.3.6 mukaisesti. 

Betonin pakkasenkestävyys todetaansilloin, 

kun suunnitelmassa on annettu suojahuokossuhdevaatimus, standardin 
SFS 4475 mukaisesti. Koekappaleita tehdään neljäsosa puristuslujuus-

koekappaleiden määrästä, kuitenkin vähintään kolme kappaletta. Koetu-

losten keskiarvon tulee olla vähintään vaadittua suojahuokossuhdetta 

vastaava. Yksi kolmesta peräkkäisestä tuloksesta saa auttaa vaatiniuk-

sen enintään 20 %. 

J05 suunnitelmassa on esitetty ilmavesisuhdevaatimus, on sen saa-

vuttaminen varmistettava mittaamalla työmaalla betonin kokonaisilma-

määrä. Sen avulla lasketaan suhteitustietojen perusteella betonin ilma-

vesisuhde, joka saadaan jakamalla tuoreen massan ilmamäärä sen todelli-

sella vesimäärällä. Mittaukset tehdään heti ensimmäisestä kuormasta ja 

aina puristusluj uuskoekapp aleiden valmistuksen yhteydessä. 

Betonin vedenpitävyys todetaanohjeenB4koh-

dan 6.3.7.4 mukaisesti. Betonin lujuusluokan ollessa K 30 tai kor-
keampi, ei vedenpitävyyskokeita tarvitse tehdä. 

Jos vedenalaisen betonin kelpoisuustodetaan 

normikokeiden avulla, tulee tulosten täyttää kohdassa 5.24 esitetty 
korotettu lujuusvaatimus. 

Betonoitaessa veden alla vaativia rakenteita voidaan suunnitelmassa 

edellyttää rakennekokeiden tekemistä, jolloin normikoekappaleet voidaan 

jättää tekemättä. Myös työnsuorituksessa tapahtunut virhe, esim. veden 

tun keutuminen betonointiputkeen, edellyttää rakenteen kelpoisuuden 

tarkempaa selvitystä rakennekokein, tiiviystarkastuksin ja/tai ultra-

äänitutkimuksin. Rakennekoekappaleet otetaan ohjeen B 4 kohdan 6.3.4 
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mukaisesti. Niiden tulosten tulee täyttää suunnitelmassa asetettu lu-

juusluokkavaatimus määriteltynä ohjeen B 4 kohdan 6.3.6 mukaisesti. 

Betonin kelpoisuus todetaan tällöin yksinomaan rakennekoekappaleiden 

avulla. 
Rakennekoekappaleen halkaisijan tulee yleensä olla 3 

kertaa kiviaineksen suurin raekoko ja vähintään 70 mm. 

Rakenteen kelpoisuutta eri kohdissa tutkitaan tiiviys-

tarkastuksin paineilman tai veden avulla. Tiiviystarkastus 

voidaan tehdä joko näytereiästä tai erikseen poratuista 

pienemmistä rei'istä. 

Tiiviystarkastuksista, rakennekoekappaleiden ottamisesta 

ja mandollisesti tarvittavista tiivistysinj ektoinneista on 

laadittava suunnitelma valvojan tarkastettavaksi. 

Betonin lämpötilan, sen muutosten ja 

e r o j e n aiheuttama lujuuskato on otettava huomioon pienentämällä 

normikoekappaleiden antamaa vertailuluj uutta. Vähennystä ei tarvitse 

tehdä, jos kovettuvan betonin lämpötila on korkeintaan +50 °C, lämpötilan 

nousu 25°C ja lämpötilaero 20°C. Lujuuskadoksi otetaan 20 %, jos beto- 
0 	 0 	 0 nin lampotila on 70 C, lampotilan nousu 50 0 tai lampotilaero 40 0. 

Väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti ja lujuuskato otetaan huomioon 

suurimman arvon mukaan. J05 jokin edellämainituista suuremmista raja- 

arvoista ylittyy, on rakenteen betonin kelpoisuus varmistettava luotet-

tavin ainetta rikkomattomin menetelmin ja/tai rakennekoekappalein. 

Käytettäessä aihaislämpösementtiä otetaan lujuuskadok si puolet edellä-

esitetyllä tavalla saadusta arvosta. 

	

6. 	RAKENNEOSAKOHTAISET MAARAYKSET JA OHJEET 

	

6.1 	P e r u s 1 a a t a t 

	

6. 11 	Yleistä 

Sillan pääpisteet tai mittalinjan pisteet mitataan paikoilleen mittaussuun-

nitelman lähtöpisteistä. Mittaus on tehtävä kandella toisistaan riippumat-

tomalla tavalla. 

Pääpisteiden kautta kulkevat perussuorat on syytä merkitä 

pysyvästi siltakaivarttojen ulkopuolella sijaitsevilla apu-

pisteillä. 
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Ennen peruslaattojen töiden aloittamista on varmistauduttava, että pe-

rustamisolosuhteet ovat työselitysten ja suunnitelmien mukaiset. Mikäli 

näin ei ole, on laadittava muutossuunnitelmat. 

Peruslaatan alustan tulee olla käsitelty käytettävän 

perustamistavan vaatimusten mukaisesti, vrt. SYT 3200, 

kohdat 1.32 ja 2.4 sekä SYT 3300 kohta 2.1. Paalutus 

tulee olla tehty SYT 3400:n mukaisesti. 

	

6.12 	Mittatarkkuus 

Peruslaatan sijainti ja mitat saavat yleensä poiketa suunnitelmanmukai 

sista arvoista korkeintaan 100 mm. Paksuus ei saa kuitenkaan alittua 

enempää kuin 50 mm. Tartuntojen pituudet eivät saa poiketa enempää 

kuin 50 mm. 

	

6.13 	Teline- ja muottityöt 

Peruslaattojen muottimateriaalina voidaan käyttää esim. lautaa, muottile-

vyjä, teräslevyä tai tarkoitukseen sopivaa muottiverkkoa. Varsinkin 

vedenalaisia muotteja suunniteltaessa ja rakennettaessa on kiinnitettävä 

huomiota niiden tiiviyteen. 

Peruslaatan sijaitessa vesistön pohjan tai luonnollisen maanpinnan 

yläpuolella muotit poistetaan peruslaatan yläpuoliselta alueelta. Muulloin 

ne katkaistaan pohjan tai luonnollisen maanpinnan tasosta, ellei suun-

nitelmassa ole muuta esitetty tai ellei ole epäiltävissä, että betonointi on 

epäonnistunut. 

Mikäli muotteina käytetään suoraan tukiseiniä, on ne 

mitoitettava SYT 3200:n kohtien 1.1 ja 1.2 mukaan. 

Paalutettujen peruslaattojen osalta varmistetaan, että 

betonointi voidaan suorittaa pohjamaan varassa. Huonosti 

kantavassa maaperässä käytetään alusbetonia pohjan 

vahvistamiseksi sekä maan ja betonin sekoittumisen 

estämiseksi tai muotit tuetaan paalutuksen varaan. 
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Jos työn aikana päätetään käyttää erikoisperustuksia, kaivoja, uppokai-

voja, arkkuja tai kasuuneja, on niiden vaikutus alkuperäisiin suunnitel-
miin tarkistettava. 

	

6. 14 	Raudoitustyöt 

Raudoitusta suojaavan betonipeitteen paksuus on, ellei suunnitelmassa 

toisin mainita 50 mm ja maata vasten betonoitaessa 100 mm. Jos perus-

laatan alla käytetään työbetonia tai perusmaa tiivistetään huolellisesti 

kuivissa olosuhteissa, voidaan betonipeitteen paksuudeksi ottaa 50 mm. 

Raudoitus on tuettava tarkoitukseen sopivilla ja riittävän tukipinnan 

omaavilla välikkeillä. 

Perusmaan varaan raudoituksja tuettaessa ei keskimääräi-

nen jännitys välikkeen alla saa olla suurempi kuin 0,2 

N/mm 2 , pienempää tukipintaa kuin 5000 mm 2  ei kuitenkaan 

saa käyttää. Välikkeitä on käytettävä vähintään 4 kpl/m 2 . 
Yläpinnan raudoituksen tuenta tehdään kohdan 3.24 

taulukon mukaisesti. 

Vedenalaisessa betonoinnissa on peruslaatan yläpinnan raucloitukseen 

järjestettävä betonointiputkille riittävän suuret vapaat välit. 

Tankojen välin tulee rakenteessa yleensä olla suurempi 

kuin 200 mm. 

	

6.15 	Betonointi kuivatyönä 

Peruslaattojen betonin suhteituksessa, betonoinnissa ja jälkihoidossa on 

erityisesti kiinnitettävä huomiota halkeamien syntymisen estämiseen eri 

työvaiheissa. Pohjaveden pinnan yläpuolella olevat peruslaattojen ylä- 

pinnat on veden poisjohtamiseksi kallistettava reunoille päin vähintään 

1:50. 

Kylmällä säällä on perusmaa ja kallio sulatettava ennen betonointia ja 

erityistä huomiota kiinnitettävä betonin lämmittämiseen näillä alueilla. 
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6.2 
	

Pääte- 	ja 	välituet 

	

6.21 
	

Mitta- ja muototarkkuus 

Pääte- ja välitukien sijainti on tarkistettava sekä peruslaattoihin että 

toisiinsa nähden. Sijainti peruslaattoihin nähden saa poiketa korkein-

taan 50 mm ja keskinäinen etäisyys samalla tuella 30 mm. Pääte- ja 

välitukien tulee sij aita sillan pituussuunnassa siten, että kohdassa 1 . 73 

annetut mittatarkkuusvaatimukset täyttyvät. Tämä vaatimus koskee 

myös suoraan päällysrakenteeseen ulottuvia suurpaaluj a niiden näkyviltä 
osilta. 

Laakeritason korkeusaserna ja muut mitat on tarkistettava käytettävien 
laakereiden mukaan. 

Pilarin, seinämäisen välituen tai päätytuen seinän akselin käyryys 

mielivaltaisella mittauspituudella saa olla korkeintaan 0 , 3 % ja kaltevuus-

poikkeama suunnitellusta arvosta 0,6 %. Pilarin sivupinnan tai seinän 

näkyvän pinnan käyryys saa olla korkeintaan 0,5 % edellyttäen, että 
edelläesitetty akselin käyryys ei ylity. 

Pääte- ja välitukien poikkileikkauksien mitoissa sallitaan enintään seu-
raavat poikkeamat: 

poikkileikkauksen mitta 

tarkasteltavassa suunnassa 

SOOmm 

510 - 2000 mm 

>2000 mm 

poikkeama enintään 

lOmm 

2Omm 

3Omm 

6.22 	Teline- ja muottityöt 

Näkyviin jäävissä pinnoissa käytetään muottimateriaalina lautaa. Muotti- 

suunnitelman perusteella voidaan käyttää myös muita materiaaleja. Pin-

tojen tulee täyttää kohdassa 1.72 esitetyt vaatimukset. 
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Lautoina käytetään raakaponttia tai rnitallistettua lautaa, 

jonka sahapinta asetetaan betonipintaa vasten. Muina 

muottimateriaaleina voivat tulla kysymykseen esim. teräs ja 

lujitemuovi. 

Pilareiden ja välitukien näkyviin jäävissä pinnoissa asetetaan muotti- 

laudat pystysuoraan. Päätetukien etu- ja rintamuureissa sekä siipimuu-

reissa laudat asetetaan vaakasuoraan. Reunapalkeisssa laudat asetetaan 

tasausviivan suuntaisiksi. 

Jos välituessa on isoja tasopintoja ja lähellä sijaitsevasta 

päätetuesta jää suuria tasopintoja näkyviin, asetetaan 

muottilaudat välituessakin vaakasuoraan. 

Varsinkin korkeisiin ja ahtaisiin muotteihin on tehtävä tarpeen mukaan 

puhdistus- ja betonointiaukkoja. 

Aukot on mandollisuuksien mukaan sijoitettava maanvastai-

sille pinnoille. Näkyviin pintoihin ei aukoista saa jäädä 

ulkonäköä haittaavia jälkiä. 

6. 23 	Raudoitustyöt 

Raudoitusta suojaavan betonipeitteen paksuus on, ellei suunnitelmassa 

toisin mainita, 30 mm. Ellei vedessä olevia betonipintoja ole verhoiltu, 

tulee betonipeitteen kuitenkin olla 50 mm. 

Välikkeitä tulee käyttää raudoituksen tukemiseen riittävästi, jotta rau-

doitus ei pääse taipumaan liian lähelle pintaa. 

Suorakaiteen muotoisissa pilareissa tulee työteräksiä ja 

välikkeitä olla nurkkien molemmin puolin ja pyöreissä 

pilareissa vähintään kolmessa pystyrivissä. Välikej aon 

tulee yleensä olla korkeintaan 1,2 metriä, seinissä välik-

keitä tulee käyttää vähintään 1,2 metrin ruuduissa. Niissä 

seinissä, joissa välikkeiden kiinnittäminen naulaamalla ei 

ole mandollista, tulee käyttää välikkeitä, jotka pysyvät 

paikoillaan luotettavasti ilman naulausta esim. kiekko- 
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väljkkeitä. Palkkiraudoitusten tuennasta annetaan oheta 

kohdassa 6.34. 

	

6.24 	Betonointi kuivatyönä 

Betonointikerroksen paksuus ei yleensä saa ylittää 300 mm. Pieniä 

pilareita ja ohuita seiniä betonoitaessa voi kerroksen paksuus kuitenkin 

	

- 	 olla 500 mm. Seinämäisiä rakenteita betonoitaessa kerrokset tehdään 
1• 

vaakasuoriksi. 

Betonoinnin nousunopeus ei yleensä saa ylittää 0,5 metriä tunnissa. 

Poikkileikkaukseltaan pienissä rakenneosissa, joissa betonimassan las-

keutumisella ei ole haitallista vaikutusta, voidaan käyttää suurempaakin 

nousunopeutta, jos se on otettu muottien mitoituksessa huomioon. 

Nousunopeuden tulee kuitenkin yleensä olla pienempi kuin 

1 rnetri tunnissa. Korkeissa betonointikohteissa on suon-

tettava ylimmässä kerroksessa jälkitärytys ennen tärytys-
rajan saavuttamista. 

	

6.25 	Betonipintojen verhous 

	

6.251 	Tavallinen kiviverhous 

Tavallinen kiviverhous tehdään sivulla 53 olevan piirroksen mukaisesti. 

Verhouskivien tulee olla hyvälaatuista graniittia ja tasavärisiä. Näkyviin 

jäävät pinnat ovat raakahakattuja (Rakennustietokortti RT 302.3, kohta 

211. 1), pääasiassa käsittelemättömiä, rosoisia pintoja, joiden reunat 

noudattavat suunnitelmassa määrättyä muotoa. Saumapintojen on oltava 

karkeiksi hakattuja, joko hienopiikittyjä (212.3) tai ristipää- tahi 

	

. & 
	 pukkelihakattuja (212.6 ja 7) taikka karkeasahattuja (215.1). Saumapin- 

tojen tulee olla suoria ja kohtisuorassa saumaustasoon nähden. 

Kivien korkeus voi vaihdella välillä 300-500 mm, pituuden tulee olla 

vähintään sama kuin korkeus, ei kuitenkaan alle 400 mm. Samassa 

kerroksessa olevien kivien korkeus ei saa vaihdella enempää kuin 

5 mm. Yhdessä verhouskohteessa tulee pyrkiä käyttämään saman- 

korkujsja kiviä. Eri kerroksissa olevien kivien korkeus saa vaihdella 

30 mm. 
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Näkyviin jäävissä pinnoissa saa olla enintään 10 mm saumaustason ala-

puolelle ulottuvia kuoppia, tason yläpuolelle ulottuvan kohouman korkeus 

saa olla korkeintaan 50 mm. Poran jälkiä tms. selvästi erottuvia työstä- 
jälkiä ei saa esiintyä. 

Saumapintojen käsittelyaste on RT 302.3 mukainen, aste 1, jolloin suurin 
sallittu kuopan syvyys on 10 mm. 

Asennettaessa kiviä paikoilleen on pystysaumat 1 imitettävä vähintään 

200 mm ja saumoissa on käytettävä 20 x 25 mm saumausrimoja. Kivet on 

tuettava hyvin ja kussakin kivessä on oltava vähintään 2 kpl 	20 mm 
tartuntaterästä, joiden pituus on 400 mm ja teräslaatu A 400 H. 

Saumat on tiivistettävä siten, että betonia ei pääse va-

lumaan näkyville pinnoille. Kivien tukemiseen voidaan 

käyttää saumausriman takana teräs-, betoni-. muovi- tai 

kivikappaleita. Pitkissä verhouskivissä tulee tartunta-

teräksiä lisätä siten, että niiden väli on korkeintaan 

600 mm. 

Kivien taustapinnat ja saumat on puhdistettava ennen betonointia. 

Näkyvät pinnat on suojattava betonoinnin ajaksi ja tarvittaessa puh-

distettava b etonoinnin jälkeen. B etonin kovetuttua poistetaan saumaus-

rimat ja tehdään puhtaaksisaumaus pakkasenkestävällä saumauslaastilla. 

Kiviverhottu rakenne voidaan tehdä myös vaiheittain. 

Vaakasuorien työsaumojen välin tulee yleensä olla vähin-

tään kaksi kivikerrosta. Työsaumat on karhennettava 

kohdan 5.27 mukaisesti. Virtapilareiden kiviverhotut 

jäänsärkijät voidaan erottaa työsaumalla muusta raken- 

teesta ja betonoida jälkeenpäin kerroksittain oheisen 
	

.I 1 
piirroksen mukaisella tavalla. Ellei työsaumaa ole esitetty 

piirustuksissa, on siitä sovittava valvojan kanssa. 

Kiviverhous on puhdistettava betonoinnin jälkeen. Verhouspinnalle 

valunut betoni on poistettava mandollisimman varhaisessa vaiheessa. 
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Tuore laasti poistetaan puhtaalla vedellä. Kovettunut laasti 

poistetaan joko korkeapainepesulla, suihkupuhdistuksella 

tai esimerkiksi laimennetulla suolahapolla, joka on huolelli-

sesti huuhdeltava vedellä pois. 

	

6.252 	Sileä kiviverhous 

Näkyviin jäävien pintojen tulee olla karkeaksi hakattuja tai karkea-

sahattuja. Verhous tehdään samoja työtapoja noudattaen kuin tavalli-

nen kiviverhous. 

	

6.253 	Teräslevyverhous 

Teräslevyverhous tehdään austeniittisesta ruosturnattomasta teräksestä. 

Käytettävän teräslevyn tulee korroosio-olosuhteista riippuen olla joko 

standardin SFS 725 tai SFS 757 mukaista. Levypintojen viimeistelytila on 

standardin SFS 700 mukainen 2D. Hitsaus on tehtävä ruostumattomia 

lisäaineita käyttäen kyseisen teräslaadun staridardin ohjeita noudattaen 

ja hitsisaumat on peitattava tarkoitukseen soveltuvalla peittauspastalla 

valmistajan ohjeiden mukaan. 

Ruosturnattomia teräslevyjä on käsiteltävä puhtain työkaluin ja nostolait-

tein. Levyjen naarmuuntumista on vältettävä sekä käsittelyn että varas-

toinnin aikana. 

Verhoukseen tehtävät aukot on paikattava samalla materiaalilla ja hitsi-

saumat peitattava. Betonirakenteessa olevat aukot on yleensä ensin täy-

tettävä kohdassa 5.3 esitetyllä tavalla. Teräslevyverhouksen paikkauk-

sen jälkeen on paikan tausta lisäksi injektoitava sementtilaastilla kohdan 

4.25 määräyksiä ja ohjeita soveltaen. Samoin on injektoimalla täytettävä 

telinekannattajien betonin sisään jäävien tukipalkkien varaukset. 

Verhouksen aukot voidaan vaihtoehtoisesti kuivissa olosuhteissa peittää 

haponkestävillä kiilapulteilla kiinnitettävällä ruostumattomalla teräs- 

levyllä. Betonirakenteessa olevia aukkoja ei tällöin tarvitse täyttää. 

Tukipalkkien varaukset on kuitenkin täytettävä injektoirnalla. 

Ellei suunnitelmassa ole toisin mainittu, noudatetaan teräs-

levyverhousta tehtäessä seuraavia ohjeita. 

.. 	1 
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Teräslevyn vahvuus on kaarevissa pinnoissa 2,5 mm ja 

suorissa pinnoissa 3 mm. Makeassa vedessä olevissa pin-

noissa käytetään SFS 725:n mukaista terästä ja meriveden 

vaikutukselle sekä suolaukselle alttiiden pintojen ver-

houksessa SFS 757:n mukaista terästä. Tartuntateräkset 

1 

	

	 ja muottisiteet tehdään samasta aineesta. Tartuntaterästen 

väli on suorissa pinnoissa 500 mm. Kaarevissa pinnoissa 

- 	 ei tartuntateräksiä tarvitse yleensä käyttää. 

	

6.26 	Betonipintojen kosteuseristys 

Betonipintojen kosteuseristys tehdään "Asfalttinormien 1979 (RIL 134)" 

kohdan 10.2 mukaisesti käyttäen yksinkertaista kuumabitumisivelyä. 

Eristys tulee päättää näkyvillä pinnoilla noin 200 mm suunnitelman 

mukaisen maanpinnan alapuolelle. 

	

6.3 	Päällysrakenteet 

	

6.31 	Yleistä 

Ennen päällysrakenteen töiden aloittamista on tarkastettava, että alus- 

rakenteisiin liittyvät tartuntateräkset, nivelten terästapit ja laakerit on 

asennettu suunnitelmien mukaisesti. 

Liikkuvien laakereiden osalta on varmistauduttava siitä, 

että laakeriennakko on sekä suuruudeltaan että suunnal-

taan suunnitelman mukainen ja että asennuslevyt voidaan 

irroittaa päällysrakenteen betonoinnin jälkeen. 

	

6.32 	Mitta- ja muototarkkuus 

Päällysrakenteen näkyviin jäävien pintojen käyryys mielivaltaisella mit-

tauspituudella saa olla korkeintaan 0,5 % teoreettiseen muotoon verrat-

tuna. 

Päällysrakenteen yläpinnan tulee täyttää "Betonipintojen luokitusohjei-

den (by 13)" puuhierretyn pinnan vaatimukset. Pinnan käyryys ja 

aaltoilu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 6 mm 2 metrin matkalla 

mitattuna. Päällysrakenteen yläpinnan tasaisuuden ja kallistusten tulee 

olla sellaiset, että vesi ei jää seisomaan lätäköiksi pinnalle. 
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Betonin kovetuttua edelläesitettyjä vaatimuksia suuremmat kohoumat ja 

terävät harjanteet hiotaan ja syvennykset täytetään epoksibetonilla tai 
juotoslaastilla. 

Päällysrakenteen eri osien sijainti ei saa poiketa suunnitelman mukaisesta 

asemasta yli 30 mm. Poikkileikkauksen mitoissa sallitaan enintään seuraa-

vat poikkeamat: 

poikkileikkauksen mitta 	 poikkeama enintään 
tarkasteltavassa suunnassa 

200mm 5mm 
210 - 	500 mm 10 mm 
510 - 2000 mm 20 mm 

> 2000 mm 30 mm 

6.33 	Teline- ja muottityöt 

Jos telinekannattajia käytettäessä betonin sitoutumista tukialueilla on 

hidastettava, on tämä otettava työsuunnitelmissa huomioon ja merkittävä 
telinepiirustuksiin. 

Kehäj alkoj en muottisuunnitelmiin on merkittävä muottien mitoituk sessa 

käytetty betonoinnin nousunopeus. 

Päällysrakenteissa laudat asetetaan tasausviivan suuntaisiksi. Kehä- 

rakenteiden etu- ja siipimuureissa laudat asetetaan vaakasuoraan. Kaa-

revissa päällysrakenteissa tulee muottilautojen yleensä olla sillan mu-

kaisesti kaarevia. 

Kehäjalkojen muotteihin on tehtävä tarpeen mukaan puhdistus- ja be-

tonointiaukkoj a. Aukot on sijoitettava niaanvastaisille muottipinnoille. 

Kotelorakenteiden sisäpuolisten sivupintojen lauta- tai levymuotit on 

purettava. Muottina voidaan käyttää myös muottiverkkoa, jonka tulee 

olla sellainen, ettei sementtiliima haitallisesti valu verkon läpi. 
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6.34 	Raudoitustyöt 

Raudoitusta suojaavan betonipeitteen paksuus on, ellei suunnitelmassa 

toisin mainita 30 mm, reunapalkeissa kuitenkin 35 mm. 

Vaakatasossa sijaitsevan raudoituksen tuennasta ja välikkeistä on 

annettu ohjeita kohdassa 3.24. Pystypintojen raudoituksien, varsinkin 

- 

	

	 palkkihakojen, oikean betonipeitteen varmistamiseen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. 

Palkin alapinnassa tulee yleensä käyttää vähintään kahta 

työterästä 10-12 mm, joiden alla välikejako on korkein-

taan 500 mm. 

Palkin kyljissä ja muissa haoitetuissa pystypinnoissa tulee 

käyttää vähintään kahta sivupinnan suuntaista t 10-12 

mm: n työterästä ja niissä välikkeitä ainakin 1 , 2 metrin 

välein. Pystypinnan työterästen väli saa olla korkeintaan 

1,2 m. Palkin yläpinnan raudoituksia ei saa tukea hako-

jen varaan, vaan on käytettävä kohdan 3. 24 mukaisia 
pukkeja. 

Reunapalkeissa tulee käyttää jäykkiä raudoituskehikkoja, jotka tuetaan 

suoraan välikkeiden varaan. Mikäli työteräksiä käytetään, tulee niiden 

olla kuumasinkittyjä ja passivoituja tai epoksipulveroituja. 

Reunapalkkien raudoitteet voidaan tehdä kierrehakaa 

käyttäen hitsattavasta harj ateräksestä. 

	

6.35 	Betonointi 

Päällysrakenne on betonoitava kerroksittain sopivissa osissa edeten 

betonityösuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. 

Korkeita palkkeja ja paksuja laattoja betonoitaessa on 

betonimassan annettava laskeutua ennen pintakerroksen 

betonointia. Pintakerros on jälkitärytettävä ennen hier-
toa. 



Halkeamien syntymistä voidaan välttää täryttämällä pinta- 

kerros ensin sauvatärytintä käyttäen ja sitten tärypalkilla, 

jolla samalla saadaan myös yläpinnan muoto suunnitelman 

mukaiseksi. 

Reunapalkki betonoidaan yleensä aina yhdessä päällysrakenteen kanssa. 

Mikäli suunnitelmassa on kuitenkin esitetty reunapalkki tehtäväksi 

jälkityönä, on betonimassan kutistumaan ja kovettuvan betonin jälki- 

hoitoon kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Jos reunapalkki suunnitelmasta poiketen betonoidaan jälkityönä, on 

siitä tehtävä suunnitelman muutos. Pituussuuntaista raudoitusta on täl-

löin yleensä lisättävä. 

Jos reunapalkki tehdään jälkityönä, tulee betonimassan vedentarvetta 

pienentää käyttämällä tehonotkistimia tai nesteyttimiä. Kovettuvaa betonia 

on jälkihoidettava tehokkaasti vähintään 1-2 viikon ajan. 

Mandollisesti syntyvät, 0,1 mm suuremmat, halkeamat on 

tiivistettävä epoksilla. 

Päällysrakenteen yläpinta on yleensä hierrettävä koneellisesti käyttäen 

hiertolevyllä varustettuja koneita. Eristyksen alle jäävät taitteet ja 

särmät on pyöristettävä vähintään 40 mm:n säteellä. Reunapalkin ylä- 

pinta on hierrettävä käsin puulla. 

Suunnitelmassa esitetyt reunapalkin pinnat impregnoidaan tarkoitukseen 

hyväksyttyjä aineita käyttäen TVH:n tai valmistajan ohjeita noudattaen. 

7. 	LAHDELUETTELO 

Tie- ja vesirakennushallitus 

- Sillankorjausohjeet (SILKO-ohjeet) 

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK) 

- Kantavat rakenteet, määräykset, B2 

- Betonirakenteet, ohjeet 1981, B4 

Rakennustietokortit (RT) 

- Luonnonkivet, pinnat ja pintojen mekaaninen kisittely RT 302. 
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Standardit (SFS) 

- Betoniterästangot, lajit ja merkintä, SFS 1200 

- Kuumavaissatut betoniterästangot, näytteenotto ja aineenkoetus, 

SFS 1201 

- Kuumavaissatut betoniterästangot, betoniteräksen asennushitsatta- 

vuuskoe, SFS 1202 

1.' 
	 - Betoniteräs SFS 1210, kuumavaissattu harjatanko A 400 H, 

SFS 1210 

- Betoniteräs SFS 1212, kuumavaissattu harjatanko A 600 H, 
SFS 1212 

- Betoniteräs SFS 1213, hitsattava kuumavaissattu harjatanko 

A 400 HW, SFS 1213 

- Betoniteräs SFS 1215, hitsattava kuumavaissattu harjatanko 

A 500 HW, SFS 1215 

- Betoniteräs SFS 1256, kylmämuokattu kuviopintainen pyörötanko 

B 500 P, SFS 1256 

- Raudoitteet ja kylmämuokatut betoniteräkset, näytteenotto, aineen- 
koetus ja laadunvalvonta, SFS 1250 

- Raudoitteiden sisäiset hitsausliitokset, SFS 1251 
- Rakennussementit, SFS 3165 

- Betoni, puristuslujuuden testaus, SFS 4474 

- Betoni, suojahuokossuhteen määritys, SFS 4475 

- Betoni, vedenpitävyyden testaus, SFS 4476 

- Austeniittiset ruostumattomat levyteräkset, teräslaadut ja merkintä, 

SFS 700 

- Austenjjttjnen ruostumaton teräs 725, X4CrNi18 9, SFS 725 

- Austeniittinen ruostumaton teräs 757, X4CrNiMo18 11, SFS 757 

Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisut 

- Betonipinnat, luokitusohjeet, by 13 

- Betonin lisäaineet, luokitus ja käyttöohjeet, by 14 

- Betonin kiviainesten luokitusohjeet, by 20 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry: n julkaisut 

- Betonin korjaus- ja paikkausohjeet 

- Asfalttinormit 1979, RIL 134 

- Tukitelineet 1982, RIL 147 
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