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Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
BETONIRAKENTEET - SYL 3 

Alkusanat 

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset betonirakenteiden osalta on 
aikaisemmin esitetty asiakirjoissa SYT 3500 ja SYT 3600, jotka valmistui-
vat vuosina 1982 ja 1 984. Sen jälkeen on kehitetty ja kokeiltu laatuvas-
tuurakentamista, jossa tilaaja asettaa rakenteille ja materiaaleille laatuvaati-
mukset ja edellyttää, että rakentaja itse määrittelee, millaista kalustoa ja 
millaisia työmenetelmiä käyttäen vaadittu laatutaso saavutetaan. Tämä 
asiakirja on laadittu laatuvastuumenetelmällä rakennettavia siltoja varten 
ottaen huomioon alalla viime aikoina tapahtunut kehitys. 

Tämän sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten betonirakenteet osan 
laatineeseen työryhmään ovat kuuluneet Dl Ossi Räsänen (pj), Dl Mauno 
Peltokorpi ja DI Hannu Utti tiehallituksesta, ins. Markku Kärkkäinen TIEL:n 
Vaasan tiepiiristä, ins. Esko Matela VR:n ratayksiköstä, Dl Niilo Raita (t) 
Helsingin kaupungin rakennusvirastosta, Dl Seppo Matala Teknillisestä 
korkeakoulusta, ins. Kosti Nolvi Lohja Oy:stä sekä Dl Seppo Viita ja rkm. 
Aarno Oinonen Rakennus-Ruola Oy:stä. 

Työryhmän sihteerinä ja konsulttina, jonka tehtävänä on ollut koota 
tarvittava aineisto ja valmistella tekstiluonnokset, on toiminut Dl Kalevi 
Faick Laatukonsultit Oy:stä. Hänen lisäkseen on Dl Seppo Matala 
valmistellut pakkasenkestävän betonin suhteitusvaatimukset ja testausoh-
jeen sekä polymeerimateriaaleja koskevia vaatimuksia, Dl Kalervo Orantie 
(VTT) kimmovasaran käyttöä koskevan ohjeen ja Dl Liisa Salparanta (VTT) 
epoksipinnoitettujen betoniterästen laatuvaatimukset ja testausohjeet. 

Asiakirjasta on pyydetty lausunnot tiepiireiltä. 

Asiakirja on tarkastettu ja viimeistelty tiehallituksessa. 

Helsingissä huhtikuussa 1 992 

Suunnitteluosasto, siltayksikkö 
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3 BETONIRAKENTEET - SYL 3 

3.1 YLEISTÄ 

3.1.1 Soveltaminen 

Näitä sillanrakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia käytetään rakennettaessa 
laatuvastuumenetelmällä paikallavalettuja ja esivalmisteisia siltojen 
betonira kenteita. 

Tässä asiakirjassa esitettyjen vaatimusten ja ohjeiden lisäksi noudatetaan 
suunnitelmassa sekä sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten osassa 
Yleiset ohjeet (SYL 1) esitettyjä vaatimuksia ja ohjeita. 

Kohdassa 3.2 Rakenneosakohtaiset vaatimukset ja ohjeet on esitetty vaati-
mukset, joiden täyttyminen voidaan todeta rakenneosan tai rakenteen 
valmistumisen jälkeen. Kohdassa 3.3 Materiaalit on esitetty materiaaleja ja 
niiden valmistamista koskevia vaatimuksia ja ohjeita. Kohdassa 3.4 Työn- 
suoritus on esitetty vaatimukset, joiden täyttyminen on selvitettävä 
rakennustyön aikana, sekä eräitä työn suorittamista koskevia ohjeita. 

3.1.2 Käsitteet, merkinnätja lyhenteet 

Tästä sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten osasta Betonirakenteet 
käytetään lyhennettä SYL 3. 

Tämän SYL 3:n otsikointi noudattaa Sillanrakentamisen yleisen työselityk-
sen osan Betonirakenteet (SYT 3) mukaista jaottelua. Niissä kohdissa, 
joissa ei ole tekstiä, otsikko on merkitty sulkuihin. 

Jäljempänä käytetään Suomen Rakentamismääräyskokoelmaan kuuluvissa 
ohjeissa "84 Betonirakenteet" /1/ esitettyjä ja määriteltyjä käsitteitä ja mer-
kintöjä. Edellä mainituista ohjeista käytetään lyhennettä "ohjeet B4". 

Sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten osassa Yleiset ohjeet (SYL 1) 
on määritelty yleiset siltojen rakentamiseen ja niiden laadun varmistamiseen 
liittyvät käsitteet ja lyhenteet. SILKO-ohjeessa 1 .202 Polymeerit sillankor-
jausmateriaalina /2/ on määritelty polymeereihin liittyvät käsitteet. 

Betonitöillä tarkoitetaan työkokonaisuutta, johon kuuluvat betonointi 
valmistavine toimenpiteineen, tyäsaumojen tekeminen ja käsittely, pintojen 
jälkihoito, viimeistely ja suojaus sekä muut samassa yhteydessä tehtävät 
työt. 

Jännittämistöillä tarkoitetaan työkokonaisuutta, johon kuuluvat jännittämi-
nen ja injektointi sekä muut samassa yhteydessä tehtävät työt. 
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Sideaineen kokonaismäärällä tarkoitetaan sementin ja seosaineiden yhteis-
maaraa. 

3.1.3 Tekniset työsuunnitelmat 

Ellei suunnitelmassa muuta esitetä, laaditaan ainakin seuraavat tekniset 
työsuunnitelmat: 

- Teline- ja muottisuunnitelmat 
- Raudoitustyösuunnitelmat 
- Betonityösuunnitelmat 
- Jännittämistöiden suunnitelmat 
- Elementtitöiden suunnitelmat 

Edellä lueteltuja suunnitelmia voidaan tarvittaessa koota laajemmiksi koko-
naisuuksiksi tai jakaa osiin. 

Suunnitelmien laadintaa koskevat vaatimukset ja ohjeet on esitetty koh-
dassa 3.4. 

3.1.4 Työnjohto 

Betonitöitä johtamaan määrätään betonityönjohtaja, joka täyttää ohjeiden 
B4 kohdassa 1 .2.3 asetetut vaatimukset. Betonitöiden johtamisessa 
noudatetaan lisäksi ohjeiden B4 kohdan 4.2.1 määräyksiä. 

3.1.5 Laadunvalvontaja kelpoisuuden osoittaminen 

Laadunvalvonnassa ja kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan SYL 1:n 
kohdissa 1 .3.2, 1 .3.4, 1 .3.5 ja 1 .3.6 ja ohjeiden B4 kohdissa 5, 6 ja 7.3 
sekä jäljempänä tässä asiakirjassa esitettyjä vaatimuksia. 

3.1 .6 Kontaktitappien asentaminen sähkökemiallisia mittauksia 
varten 

Kontaktitapit asennetaan raudoituksen yhteydessä liitteen 1 mukaisesti. 
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3.2 RAKENNEOSAKOHTAISET VAATIMUKSET JA OHJEET 

3.2.1 Peruslaatat 

3.2.1.1 Sijainti 

Peruslaatan yläpinnan korkeusasema tarkastetaan nurkkapisteiden kohdalla. 
Sallittu poikkeama on ± 100 mm. 

Ellei suunnitelmassa ole muuta mainittu, on peruslaatan sallittu sijaintipoik-
keama sillan vaakatasossa ± 100 mm. Jos samalla tuella on kaksi perus-
laattaa tai useampia peruslaattoja, on niiden keskinäisen sijainnin sallittu 
poikkeama ± 50 mm (ks. myös kohta 3.2.2 ja SYL 1:n kohta 1 .2). 

3.2.1.2 Mittatarkkuus 

Peruslaattojen leveydet ja pituudet mitataan rakenneosien sivuilta sekä 
laattojen päälle tulevien rakenteiden reunalinjoilta peruslaatan sivujen 
suunnassa. 

Peruslaatan vaakamittojen sallittu mittapoikkeama on ± 100 mm. 

Peruslaatan paksuus tarkastetaan laatan päälle tulevan rakenteen peruslaa-
tan sivujen suuntaisten reunojen keskipisteiden kohdilta laatan reunoilta. 

Peruslaatan paksuuden sallittu mittapoikkeama on + 1 00/-50 mm. 

3.2.1.3 Betonipeitteen paksuus 

Raudoitusta ja työraudoitusta suojaavan betonipeitteen paksuus ei missään 
kohdassa saa maata vasten valettavissa pinnoissa alittaa suunnitelmassa 
määritettyä arvoa enempää kuin 25 mm. Muissa pinnoissa alitus saa olla 
enintään 10 mm. 

Perusmaan varaan raudoituksia tuettaessa ei keskimääräinen jännitys 
välikkeen alla saa olla suurempi kuin 0,2 N/mm 2 . Välikkeen tukipinnan on 
oltava vähintään 5000 mm 2 . Välikkeitä käytetään vähintään 4 kpl/m 2 . 

3.2.1.4 Tartuntojen sijainti 

Betoniterästartuntojen sijainti määräytyy rakenneosien mittoja, niiden 
keskinäistä sijaintia ja betonipeitteen paksuutta koskevien vaatimusten 
perusteella. 
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3.2.1.5 Pinnat 

Muottia vasten valettujen pintojen on täytettävä Betonipintojen luokitusoh-
jeiden (by 1 3)/3/luokan 3 vaatimukset. Pinnoissa esiintyvät yli 0,4 mm 
leveät halkeamat injektoidaan tai korjataan hyväksyttävällä tavalla. 

Kuivatyönä valettujen peruslaattojen yläpintojen on täytettävä Betonipinto-
jen luokitusohjeissa puuhierretylle pinnalle asetetut vaatimukset. 

Veden alla valettujen peruslaattojen yläpintoihin valuvaiheessa mandollisesti 
muodostuvat "patit" tasataan. 

3.2.2 Pääty- ja välituet 

3.2.2.1 Yleistä 

Seuraavassa esitetyt vaatimukset ja ohjeet koskevat pääty- ja välitukia sekä 
kehäsiltojen jalkoja. 

3.2.2.2 Sijainti 

Pääty- ja välitukien sijainti tarkistetaan sekä peruslaattoihin että toisiinsa 
nähden. 

Sijainti peruslaattoihin nähden saa poiketa suunnitelmanmukaisesta sijain-
nista sekä sillan pituussuunnassa että tukilinjan suunnassa enintään 
60 mm. 

Pääty- ja välitukien sijainnin sallittu poikkeama vaakatasossa suunnitelman- 
mukaisesta sijainnista on ± 40 mm. Tukien yläpintojen sijainnin sallittu 
poikkeama pystytasossa on ± 20 mm. 

Pääty- ja välitukien on sijaittava siten, että valmiin sillan sallitut rakentamis-
poikkeamat eivät ylity (ks. SYL 1:n kohta 1 .2). 

Kanden vierekkäisen samalla tukilinjalla olevan välituen keskinäinen etäisyys 
ei saa poiketa suunnitelmanmukaisesta etäisyydestä enempää kuin 30 mm. 

Laakeritason korkeusasema ja muut mitat tarkistetaan 
käytettävien laakereiden mukaan. 
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3.2.2.3 Mittatarkkuus 

Pääty- ja välitukien poikkileikkausmitoissa sallitaan ohjeiden B4 kohdan 
4.2.7 taulukossa 4.9 esitetyt poikkeamat. 

Pilarin, seinämäisen välituen tai päätytuen seinän kaltevuuspoikkeama 
suunnitellusta arvosta saa olla enintään 0,5 %. 

3.2.2.4 Betonipeitteen paksuus 

Raudoitusta ja työraudoitusta suojaavan betonipeitteen paksuus ei saa 
missään kohdassa alittaa suunnitelmanmukaista vaatimusta enempää kuin 
5 mm. 

3.2.2.5 Pinnat 

Näkyviin jäävien, muottia vasten betonoitujen pintojen on täytettävä Be-
tonipintojen luokitusohjeiden (by 13)/3/luokan 2 vaatimukset. Näkymättö-
miin jäävien pintojen on täytettävä luokan 3 mukaiset vaatimukset. 
Pinnassa esiintyvä harvavalu on korjattava. 

Väli- ja päätytukien yläpintojen on täytettävä puuhierretylle pinnalle asetetut 
vaatimukset /3/. 

Sekä muottia vasten valetun että puuhierretyn näkyvän pinnan käyryys 
mitataan myös 4 m:n matkalta. Sallittu poikkeama on tällöin 20 mm. 

Maanvastaisissa pinnoissa ei saa olla rakenteen läpi ulottuvia vuotavia 
halkeamia. Vedenpinnan vaihtelualueilla ja tieltä roiskuvan suolaveden ja 
sumun vaikutusalueella sallittu halkeamakoko on 0,2 mm. Muissa pinnoissa 
sallittu halkeamakoko 0,3 mm. Rakenteen läpi ulottuvat vuotavat hal-
keamat sekä sallittua suuremmat halkeamat injektoidaan hyväksyttävällä 
tavalla. 

Suolattavilla tieosilla tieltä roiskuvan suolaveden vaikutusalueen katsotaan 
ulottuvan viiden metrin etäisyydelle ja neljän metrin korkeuteen ajoradan 
reunasta mitattuna. 

3.2.3 Päällysrakenne 

3.2.3.1 Sijainti 

Päällysrakenteen sijainnin sallitut rakentamispoikkeamat on esitetty SYL 1:n 
kohdassa 1.2. 
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3.2.3.2 Mittatarkkuus 

Päällysrakenteen poikkileikkausmitoissa sallitaan ohjeiden B4 /1 / kohdan 
4.2.7 taulukossa 4.9 esitetyt poikkeamat. 

Päällysrakenteen sallittu muotopoikkeama yiös- ja alaspäin on esitetty SYL 
1:n kohdassa 1.2. 

PääHysrakenteen näkyviin jäävien pintojen käyryyden poikkeama mielivaltai 
sella mittauspituudella saa olla enintään 0,5 % teoreettiseen muotoon 
verrattuna, kuitenkin enintään ± 40 mm. Reunapalkissa on suurin sallittu 
poikkeama ± 20 mm. 2 m pienempää mittauspituutta ei käytetä. Ks. myös 
kohta 3.2.3.4. 

Päällysrakenteen yläpinnan poikkikaltevuuden sallittu poikkeama on 
± 0,5 %. 

3.2.3.3 Betonipeitteen paksuus 

Raudoitusta ja työraudoitusta suojaavan betonipeitteen paksuus ei saa 
missään kohdassa auttaa suunnitelmanmukaista vaatimusta enempää kuin 
5mm. 

3.2.3.4 Pinnat 

Päällysrakenteen muottia vasten valetun pinnan on täytettävä Betonipinto-
jen luokitusohjeiden (by 1 3)/3/luokan 2 vaatimukset. Pinnassa esiintyvä 
harvavalu on korjattava. 

Päällysra kenteen yläpinnan on täytettävä Betonipintojen luokitusohjeessa 
/3/ puuhierretylle pinnalle asetetut vaatimukset. Pinnassa ei saa esiintyä 
suurempaa aaltoilua tai suurempia kohoumia kuin 4 mm 2 metrin matkalla 
tai 2 mm 0,5 metrin matkalla. Vesi ei saa jäädä seisomaan lätäköiksi 
pinnoille. Poikkeavuudet korjataan hyväksyttävällä tavalla ennen kannen 
eristämistä. 

Jännitetyissä rakenteissa ja reunapalkin yläpinnoissa ei sallita 0,1 mm 
suurempia halkeamia. 

Muissa pinnoissa on sallittu halkeamakoko 0,2 mm. 

Sallittua suuremmat halkeamat injektoidaan tai imeytetään kapillaarisesti 
hyväksyttävällä tavalla. (Ks. SILKO-ohjeet 2.236 /6/ Halkeaman injektointi 
epoksilla ja 2.239 /7/ Halkeaman sulkeminen imeyttämällä). 
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3.2.4 Elementtirakenteet 

3.2.4.1 Yleistä 

Ellei jäljempänä ole muuta mainittu koskevat elementtejä ja elementtira-
kenteita SYL 1:n sekä tämän asiakirjan kohdassa 3.1 esitetyt yleiset vaati-
mukset ja ohjeet. Elementtien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja ja 
elementtien valmistusta koskevat jäljempänä kohdissa 3.3 ja 3.4 esitetyt 
materiaalivaatimukset sekä materiaalien valmistukseen ja työn suoritukseen 
liittyvät ohjeet. 

3.2.4.2 Mittatarkkuus 

Valmiin sillan yleiset mittatarkkuusvaatimukset on esitetty SYL 1:n 
kohdassa 1 .2. Tämän lisäksi edellytetään, että päällysrakenteen elementtien 
porrastus elementtien yläpinnan tasossa silloin, kun liikenne kulkee suoraan 
elementtien päällä on enintään 5 mm. Tätä suurempaa porrastusta ei saa 
esiintyä myöskään näkyvissä pinnoissa. 

Elementtien valmistustoleranssit on esitetty liitteessä 2. Toleranssit 
koskevat työmaalle toimitettuja ja lopulliseen asemaansa tuettuja ele-
menttejä. 

Jos rakentajan käyttämät asennustoleranssit edellyttävät elementeiltä suu-
rempaa valmistustarkkuutta, on rakentajan muutettava elementtien valmis-
tustoleransseja siten, että valmiin rakenteen mittatarkkuusvaatimukset 
täyttyvät. 

Elementtien valmistustoleranssien ylittyessä muutetaan suunnitelmaa hy- 
väksyttävällä tavalla. Jos tämä ei ole mandollista, päättää valvoja tapaus 
tapaukselta elementtien hylkäämisestä tai arvonvähennyksen perimisestä. 

3.2.4.3 Betonipeitteen paksuus 

Raudoitusta ja työraudoitusta suojaavan betonipeitteen paksuus ei saa 
alittaa suunnitelmassa esitettya arvoa enempää kuin 5 mm. 

Betonipeitteen paksuudesta vähennetään pinnan profiloinnin (esim. harjaus, 
pesu tai uritus) syvyys. 
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3.2.4.4 Pinnat 

Elementtien muottia vasten valettujen pintojen on täytettävä Betonipintojen 
luokitusohjeiden (by 13) /3/ luokan 2 vaatimukset. Harvavalut on aina 
korjattava. 

Hierrettyjen pintojen on yleensä täytettävä Betonipintojen luokitusohjeen 
puuhierretylle pinnalle asetetut vaatimukset. Betonipintojen luokitusohjeissa 
on esitetty myös harjattujen, hiekkapuhallettujen, pesubetonisten ja 
profiloitujen pintojen sekä väribetoni pintojen laatuvaatimukset. 

3.2.4.5 Nostolaitteet ja -lenkit 

Elementtien nostolaitteet ja -lenkit tehdään ohjeiden B4 /1/ kohdan 4.1.2.4 

mukaisesti. 

3.2.4.6 Elementteihin tehtävät merkinnät 

Elementteihin tehdään ohjeiden B4 kohdan 4.2.5.1 mukaiset pysyvät 
merkinnät. Merkinnät tehdään sellaisiin paikkoihin, että ne ovat luettavissa 
vielä asennuksen jälkeen. 

3.2.5 Betonipinnan kiviverhous 

3.2.5.1 Yleistä 

Tässä kohdassa käsitellään alusrakenteissa käytettävää, paksuista kivilaa-
toista tehtyä kiviverhousta. 

Kiviverhotulle rakenteelle asetetaan samat mitta- ja muototarkkuusvaati-
mukset kuin vastaavaUe verhoamattomalle rakenteelle. Mittaukset tehdään 
kivien etupintojen reunoilta. 

Verhouskivien on oltava hyvälaatuista graniittia tai muuta hyväksyttävää 
syvä kivilajia. 

Rakennuskivien ominaisuudet on esitetty SILKO-ohjeessa 
1 .501 Luonnonkivi verhousmateriaalina /8/. 
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3.2.5.2 Verhouskivien mittatarkkuus 

Kivien korkeus saa vaihdella niiden ollessa eri kerroksissa ± 30 mm ja 
samassa kerroksessa ± 5 mm. Kiven pituuden on oltava sama tai suurempi 
kuin sen korkeus ei kuitenkaan alle 400 mm. 

Vaakasuorien saumapintojen (tukipintojen) pienemmän mitan on oltava 
vähintään 80 mm. 

3.2.5.3 Pinnat 

Lohkopintaisen kiven etupintaan tehdään koppi (kiven etupinnan poikkeama 
perustasosta), jonka korkeus on enintään 50 mm. Pinnassa ei saa esiintyä 
yli 10 mm syvyisiä saumaustason takapuolelle ulottuvia kuoppia. 
Kiviverhousten ulkopintojen on oltava puhtaita. 

3.2.5.4 Saumat 

Sauman leveyden on oltava 20 mm ja sen sallittu poikkeama on ± 5 mm. 
Sauman pintaosa saumataan vähintään 25 mm syvyydeltä hyväksyttävällä 
pakkasenkestävällä saumauslaastilla tai massalla. 

3.2.6 Betonipinnan teräslevyverhous 

Teräslevyverhouksen on täytettävä suunnitelmassa esitetyt vaatimukset. 

Teräslevyt hitsataan yhteen käyttäen ruostumattomia lisäaineita kyseisen 
teräslaadun standardia noudattaen. 

Hitsisaumat peitataan tarkoitukseen soveltuvalla peittausmassalla valmis-
tajan ohjeita noudattaen. 

Teräslevyihin tehdyt aukot paikataan ja paikkausten taustat täytetään 
hyväksyttävällä tavalla. 

3.3 MATERIAALIT 

3.3.1 Betoni 

3.3.1.1 Osa-aineet 

Ellei jäljempänä ole muuta mainittu, on betonin osa-aineiden täytettävä 
Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa niille asetetut vaatimukset. 
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Tällä hetkellä voimassaolevat vaatimukset on esitetty sement-
tiasetuksessa ja ohjeiden B 4 kohdissa 4.1.1.1 ja 7. 

Ohjeissa B4 edellytetään mm., että sementti ja kaikki seosai-
neet kuuluvat tarkastetun valmistuksen piiriin. Runkoaineena 
käytetyn kiviaineksen on oltava rapautumatonta ja sen 
kloridipitoisuus saa olla enintään 0,02 painoprosenttia. 
Lentotuhkan on oltava A-luokan tuhkaa ja sen hehkutushäviön 
on oltava alle 5 % ja korkealujuusbetonissa alle 3 %. 

Meriveden käyttö betonin valmistuksessa sekä kloridipohjaisten lisäaineiden 
käyttö on kielletty. Jäljempänä on annettu tarkempia betonin osa-aineita 
koskevia vaatimuksia mm. pakkasenkestävän betonin osalta. 

Valmistettaessa notkistettua ja hidastettua betonia normaalia 
alhaisempiin lämpötiloihin, on notkisteen oltava melamiini- tai 
naftaleenipohjaista. 

3.3.1.2 Betonimassaja betoni 

Betonimassalla on oltava sellaiset ominaisuudet, että se tarkoitukseen 
soveltuvia menetelmiä käyttäen tiivistettynä ja jälkihoidettuna kovetuttuaan 
täyttää kaikki suunnitelmassa ja tässä asiakirjassa betonille asetetut vaati-
mukset. 

Kovettuneella betonilla on oltava suunnitelmaasiakirjojen mukaiset lujuus, 
säilyvyys- ja muut ominaisuudet. 

3.3.1.3 Betonimassan valmistaminen 

Betonin laatu valitaan ottaen huomioon suunnitelmassa ja tässä asiakirjassa 
esitetyt vaatimukset sekä vallitsevat olosuhteet ja käytettävät työ- 
menetelmät. 

Betonin koostumus voidaan valita aikaisempien laadunvalvonta ja kel-
poisuuskokeiden tulosten perusteella. 

Jos aikaisempia tuloksia ei ole käytettävissä, tehdään ennakkokokeet 
vaadittujen ominaisuuksien selvittämiseksi. 

Betonin osaaineiden määrät mitataan ohjeiden B4 kohdan 
4.2.4.3 mukaisesti. 
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3.3.1 .4 Laadunvalvonta 

Betonin laatua valvotaan valmistusvaiheessa ohjeiden B 4 kohdan 5 mukai-
sesti. 

Ennakko- ja kelpoisuuskokeiden suunnitelmat toimitetaan valvojalle tiedoksi 
viimeistään viikkoa ennen ennakkokokeiden aloittamista. 

Ennen betonimassan sijoittamista muottiin osoitetaan, että betonimassa 
täyttää siltä vaaditut ominaisuudet. Tämä tapahtuu toimittamalla valvojalle 
ennakkokokeiden tulokset ja suhteitustiedot liitteenä 3 olevalla lomakkeella 
viimeistään viikko ennen betonitöiden aloittamista. 

3.3.1.5 Kelpoisuuden osoittaminen 

Ellei suunnitelmassa ole muuta mainittu, testataan betonin puristuslujuus 
28 vuorokauden iässä. Jos tämä ei ole mandollista muutetaan testaustu-
losten lukuarvot hyväksyttäviä kertoimia käyttäen vastaamaan 28 vuoro-
kauden lujuutta. 

Kovettuneen betonin kelpoisuus puristuslujuuden osalta osoitetaan tut-
kimalla betonin lujuus kimmovasaralla liitteenä 4 olevan VTT:n ohjeen 
mukaisesti ottaen huomioon menetelmän käyttörajoitukset. Jos tutkittavan 
pinnan muotissa on käytetty muottikangasta ja betonin suunnittelulujuus 
on enintään K40, on pinnasta mitatun lujuuden oltava vähintään 5 Mpa 
korkeampi kuin suunnitelman mukainen lujuus. 

Jos kimmovasaramenetelmää ei voida käyttää, tutkitaan betonin kelpoisuus 
puristuslujuuden osalta ohjeiden B4 kohdan 6.3 mukaisesti käyttäen be-
tonimassasta tehtyjä normikoekappaleita. 

Kimmovasaramenetelmää ei voida tutkimustulosten riittämät-
tömyyden vuoksi toistaiseksi käyttää, kun betonin puristuslu-
juusvaatimus on > 45 Mpa. Kimmovasaraa ei voida myöskään 
käyttää jäätyneen pinnan testaamiseen. 

Jos puristuslujuustulokset eivät täytä vaatimuksia tai työn aikana on 
todettu, ettei betonointi, jälkihoito tai lämpösuojaus ole onnistunut suunni-
tellulla tavalla (esim. valupinnoissa esiintyy useissa kohdin harvavalua tai 
halkeilua), voi valvoja määrätä kelpoisuuden osoitettavaksi rakenteesta 
irroitettavien koekappaleiden avulla. (Ks. ohjeet B 4, kohta 6.3.4). 

Betonin kelpoisuus pakkasenkestävyyden suhteen osoitetaan kohdissa 
3.3.2.4 ja 3.3.2.7 esitetyllä tavalla. 
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Betonin kelpoisuus muiden ominaisuuksien suhteen osoitetaan ohjeiden B 
4 kohdan 6.3.7 mukaisesti. 

Kohdassa 3.4 on lisäksi esitetty vaatimukset massiivisten rakenteiden, 
kylmällä säällä valetun betonin, vedenalaisen betonin ja ruiskubetonin 
kelpoisuuden osoittamiseksi. 

3.3.1.6 Dokumentointi 

Betonin valmistuksesta rakennuspaikalla tai valmisbetonilaitoksessa tehdään 
ohjeiden B 4 kohdan 5.1 mukaiset muistiinpanot. 

Työmaalla tehdyt muistiinpanot luovutetaan valvojalle. 

Valmisbetonilaitoksella tehdyt muistiinpanot sekä laadunvalvontakokeiden 
tulokset säilytetään tilaajan mandollisia tarkastuksia varten vähintään kym-
menen vuotta. 

3.3.2 Pakkasenkestävä betoni 

3.3.2.1 Yleistä 

Pakkasenkestävä betoni valmistetaan joko tämän asiakirjan ja sen liitteenä 
5 olevan ohjeen mukaisesti (menetelmällä A) tai käyttäen muuta hyväksyt-
tävää menetelmää (menetelmällä B). 

Valmistettaessa betoni menetelmällä A suhteitetaan betoni kohdan 3.3.2.3 
mukaisesti. Ennakkokokeet tehdään tällöin liitteen 5 kohdan 2.1 mukaisesti 
ja kelpoisuus todetaan jäljempänä kohdassa 3.3.2.4 esitetyllä tavalla. 

Valmistettaessa betoni menetelmällä 8 tehdään ennakkokokeet liiteen 5 
kohdan 2.2 mukaisesti. Kelpoisuus todetaan rakenteesta porattujen näyttei-
den avulla käyttäen 50 kierroksen pakkassuolakoetta (ks. tarkemmin kohta 
3.3.2.7). 

3.3.2.2 Laatuvaatimukset (menetelmä A) 

Valmistettaessa pakkasenkestävä betoni menetelmällä A betonin on 
täytettävä suunnitelmassa esitetyt puristuslujuus ja pakkasenkestävyys-
vaatimukset, taulukossa 1 esitetty betonimassan vähimmäisilmamäärävaa-
timus, jälkihoitoa (ks. kohta 3.4.4.6) sekä kohdassa 3.3.2.3 suhteitusta 
koskevat vaatimukset. 
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Taulukon 1 arvot ovat 16 mm tai sitä suuremmalle runkoaineen maksimira-
ekoolle. Vätiarvot interpoloidaan suoraviivaisesti. Raekoon 8 mm vähim-
mäisilmamäärä saadaan lisäämällä taulukon lukuarvoihin P20-luokassa 1 %, 
P30-Iuokassa 2% ja sekä P50- että P70-luokissa 3%. 

Taulukko 1: Betonimassan vähimmäisilmamäärävaatimukset, kun runkoaineen maksimi-
raekoko ̂  16 mm. 

Vesi-sideaine- 	 Ilmamäärän vähimmäisarvo 
suhde 

Pakkasenkestävyysluokka 

P20 P30 P50 P70 

0,60 5% 5% - - 

0,50 3% 4% 6% - 

0,40 2 % 3 % 4 % (7%)(1 

0,32 2% 2% 2% 3% 
< 0,32 ei vaat. ei vaat. ei vaat. ei vaat. 

1) Vain interpolointia varten 

3.3.2.3 Valmistus ja laadunvalvonta (menetelmä A) 

Rakentaja voi valita suunnitelman ja jäljempänä esitettyjen suhteitusohjei-
den sallimissa rajoissa sellaisen sideaineen, vesisideainesuhteen, ilmamää-
rän ja jälkihoidon yhdistelmän, että betonin ilmamäärä ja pakkasenkestä-
vyysluku (P-luku) täyttävät asetetut vaatimukset. 

Ennakkokokeet tehdään liitteen 5 kohdan 2.1 mukaisesti. 

Betoni suhteitataan siten, että vaadittu pakkasenkestävyysluku ja ilma- 
määrä saavutetaan. Tämä todetaan ennakkokokein. Suhteituksessa on 
noudatettava seuraavia ohjeita: 

a) Betonissa käytetään sementtiä vähintään 300 kg/m3 . Käytettäessä 
erillisjauhettua masuunikuonaa yhdessä portlandsementin kanssa tai 
masuunisementtiä on kokonaissideainemäärän oltava vähintään 350 kg/m 3 . 

b) Silikajauheen määrä sideaineen kokonaismäärästä saa olla enintään 5 %. 
Kun vesisideainesuhde auttaa arvon 0,35, saa silikajauheen määrä olla 
kuitenkin enintään 7 % sideaineen kokonaismäärästä. 

c) Erikseen lisättävän lehtotuhkan tai siihen verrattavan muun tuhkalaadun 
määrä saa olla enintään 25 % sideaineen kokonaismäärästä portlandse-
menttiä käytettäessä. Tuhkaa ei saa lisätä käytettäessä yleissementtiä. 
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d) Erillisjauhetun masuunikuonan enimmäismäärä ei saa ylittää 50 % 
sideaineen määrästä ja sitä voidaan käyttää vain portlandsementin 
yhteydessä. 

e) Erillisjauhetun masuunikuonan, masuunisementin, silikajauheen, lentotuh-
kan tai muun vastaavan tuhkalaadun yhteiskäyttö ei ole sallittu, jos 
pakkasenkestävyyttä ei ole osoitettu liitteen 5 kohdassa 2.2 esitetyin 
ennakkokokein. 

f) Kokonaishienoainesmäärä (sideaine + alle 0,25 mm kiviaines) saa olla 
korkeintaan 500 kg/m 3 , kun vesisideainesuhde on 	0,45 ja enintään 550 
kg/m3 , kun vesisideainesuhde on 	0,35. Väliarvot voidaan interpotoida 
suoraviivaisesti. 

g) Betoni suhteitetaan esim. hidastetta käyttäen siten, että se voidaan 
tarvittaessa jälkitäryttää. 

Muilta osin noudatetaan kohdissa 3.3.1.1 - 3.3.1.3 betonille ja sen osa-
aineille sekä betonimassan valmistamiselle asetettuja vaatimuksia. 

Pakkasenkestävän betonin valmistuksen laatua valvotaan ohjeiden B 4 
kohdan 5 mukaisesti. 

Betonimassan vaaditut ominaisuudet selvitetään työn aikana mittaamalla 
ilmamäärä ( ks. taulukko 1) ja laskemalla P-luku. 

Ilmamäärä mitataan liitteen 5 kohdassa 4 kuvatulla painemenetelmällä 
kuormista 1 - 5 jokaisesta kuormasta ja tämän jälkeen joka kymmenennestä 
kuormasta. Mittauksia tehdään yhteensä vähintään 6 kpl. Mittaukset 
tehdään mandollisimman myöhäisessä vaiheessa ennen massan sijoitta-
mista muottiin, esim. betonipumpun letkun päästä. 

Ilmamäärämittausten tulosten keskiarvon on täytettävä asetettu vaatimus. 
Yksi kolmesta peräkkäisestä mittaustuloksesta saa auttaa vaatimuksen 
enintään 20 %. Jos jokin mittaustulos auttaa vaatimuksen yli 20 %, 
mitataan ilmamäärä tämän jälkeen kyseisestä kuormasta vielä kaksi kertaa. 
Jos molemmat tulokset täyttävät vaatimuksen, katsotaan massa kelvolli-
seksi. 

3.3.2.4 Kelpoisuuden osoittaminen (menetelmä A) 

P-luku lasketaan suhteitustietojen ja ilmamäärän perusteella käyttäen 
liitteen 5 kohdassa 3.1 esitettyä kaavaa (1). P-lukujen keskiarvon on 
täytettävä suunnitelmassa asetettu vaatimus. Yksi kolmesta peräkkäisestä 
P-luvusta saa auttaa vaatimuksen enintään 20 %. 
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Kovettuneen betonin kelpoisuutta pakkasenkestävyyden suhteen ei tarvitse 
erikseen osoittaa, jos betonimassa on todettu tältä osin kelvolliseksi. Tällöin 
edellytetään kuitenkin, että puristuslujuus on ennakkokokeiden mukainen, 
massa on tiivistetty huolellisesti ja betoni on suojattu ja jälkihoidettu 
hyväksyttävällä tavalla. 

Elleivät kaikki edellä luetellut ehdot täyty, harkitsee valvoja tapaus 
tapaukselta täydentävien tutkimusten tarpeellisuuden. 

Täydentävää tutkimusta varten porataan rakenteesta näytteet, joille teh-
dään joko kapillaarinen vedelläimeytyskoe ( ks. liite 5, kohta 3.2) tai 50 
kierroksen pakkassuolakoe ( ks. liite 5, kohta 3.3). 

Täydentävästä tutkimuksesta laaditaan hyväksyttävä suunnitelma ohjeiden 
B 4 kohdan 6.3.4 mukaisesti. Poranäytteiden paikat valitaan siten, että 
tutkittavan rakenneosan betonista saadaan mandollisimman kattava ja oikea 
kuva. 

Täydentävän tutkimuksen perusteella määritettyjen P-lukujen keskiarvon on 
täytettävä suunnitelmassa asetettu vaatimus. Korkeintaan yksi kolmesta 
peräkkäisestä tuloksesta saa alittaa vaatimuksen enintään 20%:Ila. 

3.3.2.5 Laatuvaatimukset (menetelmä B) 

Menetelmällä B valmistetun betonin on täytettävä suunnitelmassa esitetyt 
puristuslujuus- ja pakkasenkestävyysvaatimukset. 

Betonin ilmamäärän on oltava ennakkokokeita vastaava. 

3.3.2.6 Valmistus ja laadunvalvonta (menetelmä B) 

Suhteitustietojen, ennakkokokeiden ja muun tarvittavan aineiston perus-
teella osoitetaan, että betoni täyttää asetetut lujuus ja pakkasenkestä-
vyysvaatimukset. 

Ennakkokokeiden avulla (liite 5 kohta 2.2) tai muulla hyväksyttävällä tavalla 
osoitetaan, että pakkasenkestävyysominaisuudet eivät heikkene sallittua 
enempää betonin vanhetessa. 

Betonimassan vaaditut ominaisuudet selvitetään työn aikana suhteitustieto-
jen, ennakkokokeiden tulosten, ilmamäärämittausten ja muiden työmaalla 
massasta tehtyjen mittausten ja havaintojen perusteella. 
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3.3.2.7 Kelpoisuuden osoittaminen (menetelmä B) 

Kovettuneen betonin kelpoisuus pakkasenkestävyyden osalta osoitetaan 
rakenteesta porattujen näytteiden avulla käyttäen 50 kierroksen pakkas-
suolakoetta (ks. liitteen 5 kohta 3.3). 

Poranäytteiden määriä ja paikkoja sekä tutkimustuloksia koskevat edellä 
kohdassa 3.3.2.4 esitetyt vaatimukset. 

3.3.2.8 Dokumentointi 

Ks. kohta 3.3.1.6 

3.3.3 Ruiskubetoni 

3.3.3.1 Yleistä 

Ruiskubetoni tuokitellaan rakenteellisten vaatimusten ja toimintatavan 
mukaan neljään laatuluokkaan. 

1-laatuluokan kohteissa edellytetään, että työnjohtajalla ja ruiskuttajalla on 
vähintään yhden vuoden kokemus ruiskubetonointitöistä. 

Il-laatuluokan kohteissa edellytetään, että työnjohtajalla ja ruiskuttajalla on 
vähintään kuuden kuukauden kokemus ruiskubetonointitöistä. 

III- ja lV-Iaatuluokan kohteissa ei ruiskuttajalle aseteta pätevyysvaatimuksia, 
mutta jos ruiskuttajan kokemus on vähäinen, tehdään työ ruiskubetonointi-
töistä kokemusta omaavan työnjohtajan alaisuudessa. 

Edellä esitetyn lisäksi on työnjohtajan aina täytettävä kohdan 3.1.4 
vaatimukset. 

3.3.3.2 Laatuvaatimukset 

Ellei jäljempänä ole muuta esitetty koskevat ruiskubetonia edellä kohdissa 
3.3.1 ja 3.3.2 esitetyt vaatimukset. 

Poiketen siitä, mitä on esitetty kohdassa 3.3.2, ei pakkasenkestävälle 
ruiskubetonille aseteta minimi-ilmamäärävaatimusta. 

Ruiskubetonin osa-aineiden valintaa koskevia ohjeita on annettu 
julkaisun by 29 /9/ kohdassa 3.1. 
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3.3.3.3 Valmistus 

Ruiskubetonin valmistuksessa noudatetaan soveltuvin osin edellä esitetyis-
sä kohdissa betonia ja sen osa-aineita sekä betonin valmistusta koskevia 
vaatimuksia ja ohjeita. 

Ruiskubetonin valmistusta koskevia yksityiskohtaisia ohjeita 
on annettu SYT 3:n (Sillanrakentamisen yleinen työselitys, osa 
Betonirakenteet) kohdassa 3.4.8 sekä julkaisun BY 29 
kohdassa 5.4. 

3.3.3.4 Laadunvalvonta 

Betonin vaaditut ominaisuudet selvitetään ja varmistetaan ennakkokokeiden 
avulla. Ennakkokokeiden sijasta tai rinnalla voidaan käyttää myös aikaisem-
masta tuotannosta saatuja tietoja. 

3.3.3.5 Kelpoisuuden osoittaminen 

Ruiskubetonin kel poisuus puristuslujuuden ja vedenpitävyyden osalta 
osoitetaan joko ruiskutetuista koelaatoista tai rakenteesta otettujen 
näytteiden avulla liitteen 6 kohtien 1 ja 2 mukaisesti. 

Betonin kelpoisuus pakkasenkestävyyden osalta osoitetaan 50 kierroksen 
pakkassuolakokeen avulla (ks. liite 5 kohta 3.3) käyttäen joko ruiskutetuista 
koelaatoista tai rakenteesta porattuja koekappaleita. Koeka ppaleita pa k-
kasenkestävyyskokeita varten otetaan yhtä paljon kuin puristuslujuuskokei-
ta varten. 

Betonin kelpoisuus muiden vaadittujen ominaisuuksien osalta osoitetaan 
hyväksyttävällä tavalla. 

3.3.3.6 Dokumentointi 

Rakentajan on toimitettava valvojalle tiedot betonin osa-aineista ja niiden 
suhteista, ennakkokokeiden tulokset sekä kaikkien kelpoisuuden toteami-
seksi tehtyjen kokeiden ja mittausten tulokset. 
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3.3.4 Sementtipohjaiset laastit 

3.3.4.1 Yleistä 

Ellei jäljempänä ole muuta esitetty koskevat sementtipohjaisia laasteja ja 
niiden osa-aineita edellä kohdissa 3.3.1 ja 3.3.2 esitetyt vaatimukset. 
Laastien kelpoisuus vaadittujen ominaisuuksien suhteen osoitetaan hyväk-
syttävällä tavalla. 

3.3.4.2 lnjektointilaasti 

Injektointilaastin vedenerottuminen saa olla enintään 3 tilavuusprosenttia 
ja tilavuuden muutoksen on oltava 0...10 %. Erottuneen veden on 
imeydyttävä laastiin 24 tunnin kuluessa ja laastin tilavuuden on kasvettava 
vähintään yhden tunnin ajan. 

Kokeiden suoritustapa on esitetty julkaisussa Betonin lisäaineet by 14. /1 2/ 

Kovettuneen laastin puristuslujuusvaatimukset ja laastin kelpoisuuden 
toteaminen puristuslujuuden suhteen on esitetty ohjeiden B4 kohdassa 
6.3.8. 

Laastin pakkasenkestävyys osoitetaan seuraavassa kappaleessa kuvatun 
jäädytyskokeen avulla. Lasiputken on säilyttävä ehjänä koko kokeen ajan. 

Jäädytyskokeessa koekappale valmistetaan boorisilikaattiseen (esim. 
DURAN 50) tai ominaisuuksiltaan vastaavaan päistään kumitulpin suljetta-
vaan lasiputkeen, jonka sisähalkaisija on 13 mm ja pituus 400 mm. Putken 
täyttökorkeus on 300 mm. Putki säilytetään pystyasennossa suljettuna 
lämpötilassa 20 ± 2 °C 24 tuntia ja sijoitetaan sitten kuudeksi tunniksi 
lämpötilaan -1 0°C. Laastin pinnalle mandollisesti erottunut vesi kaadetaan- 
pois ennen jäädytystä. Jäädytyksen jälkeen putki sijoitetaan lämpötilaan 20 
± 2°C 1 8 tunniksi. 

Kokeita tehdään vähintään kolme kappaletta. Kokeet tehdään työn aikana 
injetointiin käytettävästä massasta. 

3.3.4.3 Saumaus- ja korjauslaastit 

Laastin on täytettävä suunnitelmassa esitetyt käyttö- ja työskentelyolo-
suhteiden mukaan määräytyvät vaatimukset. Laastin on oltava tilaajan 
hyväksymää tyyppiä ja sillä on oltava hyväksyttävä käyttöseloste. 
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Kun laasti täyttää edellä esitetyt vaatimukset, ei ennakkokokeita eikä kel-
poisuuskokeita vaadita, jos kelpoisuus voidaan luotettavasti varmistaa 
laastin valmistajan ja rakentajan laatujärjestelmien avulla. Muussa tapauk-
sessa tehdään ennakko- ja kelpoisuuskokeet hyväksyttävän suunnitelman 
mukaisesti. 

Laastin kelpoisuus puristuslujuuden osalta osoitetaan käyttäen halkaisijal-
taan 100 mm:n sylintereitä, joiden korkeus on 100 mm. Laastin kelpoisuus 
pa kkasenkestävyyden osalta tutkitaan käyttäen kohdan 3.3.4.2 mukaista 
jäädytyskoetta. 

3.3.5 Polymeeripitoiset rakennusaineet 

3.3.5.1 Yleistä 

Polymeeripitoisten rakennusaineiden on täytettävä niille suunnitelma- 
asiakirjoissa asetetut vaatimukset. 

Polymeeripitoisen rakennusaineen ominaisuudet varmistetaan yleensä en-
nakko- ja kelpoisuuskokeiden avulla. Ennakko- ja kelpoisuuskoesuunnitelmat 
toimitetaan valvojalle tiedoksi ennen ennakkokokeiden tekemistä. Tiedot 
osa-aineista ja niiden suhteista sekä ennakkokokeiden tuloksista toimitetaan 
valvojalle tiedoksi viimeistään viikko ennen työn aloittamista. 

Polymeeripitoisten rakennusaineiden puristuslujuus tutkitaan yleensä 
huoneen lämpötilassa. Jos osa-aineiden ominaisuudet tai niiden suhteet 
antavat siihen aihetta, voi valvoja määrätä koekappaleet puristettavaksi 
käyttöolosuhteita vastaavassa läm pötilassa. 

Jos rakennusaineelle on asetettu värivaatimus, on väri hyväksytettävä 
tilaajalla ennen töiden aloittamista riittävän suuren näytekappaleen avulla. 

3.3.5.2 Polymeeripitoinen betoni ja laasti 

Yleistä 

Polymeeripitoisen betonin ja laastin sideaineena on sementin ja polymeerin 
muodostama komposiitti. Jos polymeeriä on vähemmän kuin 5 % sementin 
painosta, jolloin tuotetta kutsutaan polymeerimuunnosbetoniksi (PMC), 
polymeeri toimii lähinnä lisäaineen tavoin. Tällöin betoni valmistetaan ja 
testataan kohdan 3.3.1 mukaisesti. Jos polymeeriö on yli 5 % sementin 
painosta, jolloin kysymyksessä on polymeerisementtibetoni (PCC), noudate-
taan edellisessä kohdassa sekä jäljempänä annettuja ohjeita. 



28 	 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
BETONIRAKENTEET - SYL 3 

Polymeeripitoisia betoneita ja laasteja koskevia lisätietoja on 
annettu mm. SILKO-ohjeessa Polymeerit sillankorjausmateriaa-
leina /2/. 

Polymeerisementtibetoni 

Polymeerisementtibetonissa käytettävät lateksit sisältävät polymeeriä 
yleensä n. 50% lateksin märkäpainosta. Sementtinä käytetään portlandse-
menttiä yleensä enintään 380 kg/m 3 . Kiviaineksen maksimiraekoko 
^ 4 mm. 

Polymeerisementtibetonin valmistusohjeita on annettu mm. 
SILKO-ohjeessa 3.211/10/. 

Polymeerisementti betonin puristuslujuus tutkitaan ja kelpoisuus osoitetaan 
normikoekappaleiden avulla ohjeiden B4 kohdan 6.33 mukaisesti. Koekapp-
aleet jälkihoidetaan samalla tavalla kuin rakenteeseen tuleva betoni. 

Betonin kelpoisuus pa kkasenkestävyyden osalta osoitetaan yleensä kohdas-
sa 3.3.2.7 kuvattulla menetelmällä B. Käytettäessä tilaajan hyväksymässä 
suhteituksessa esitettyä lateksivalmistetta ja tilaajan hyväksymää jälkihoito-
menettelyä osoitetaan pakkasenkestävyys menetelmällä A, jolloin 
vanhennuskerroin on 1 ja jälkihoitokerroin on 1. 

Polymeerisementtilaasti 

Polymeerisementtilaastissa kiviaineksen maksimiraekoko on < 4 mm. 

Laastin ominaisuudet testataan soveltaen edellä annettuja ohjeita. 

Jos laastissa on polymeeriä yli 10 % sementin painosta, ei laastin 
pakkasenkestävyyttä tarvitse tutkia, kun P-lukuvaatimus ̂  P30. 
Laastin pakkasenkestävyys testataan samalla tavalla kuin injektointilaastin 
pakkasenkestävyys (ks. kohta 3.3.4.2). 

3.3.5.3 Betonimuovi ja polymeerimassa 

Betonimuovissa (PC) ja polymeerimassassa sideaineena on polymeeri. 
Betonimuovissa kiviaineksen maksimiraekoko vaihtelee käyttätarkoituksen 
mukaan 4 mm:stä yli 20 mm:iin ja polymeeriä käytetään 100— 300 kg/m 3 . 
Polymeerimassassa hiekan raekoko on alle 4 mm ja polymeeripitoisuus 250 
- 600 kg/m3 . 

Betonimuoveja ja polymeerimassoja koskevia lisätietoja on 
annettu mm. SILKO-ohjeissa Polymeerit sillankorjausmateriaa-
leina /2/ ja Paikkausaineet 14/. 
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Betonimuovin puristuslujuuden mittauksessa käytetään lieriökoeka ppaleita, 
joiden halkaisija on 100 mm ja korkeus 100 mm. Koekappaleita tehdään ja 
testataan yksi kappate kustakin sekoituserästä. 

Koekappaleiden määrän ollessa alle kuusi on jokaisen testaustuloksen 
täytettävä asetettu vaatimus. Koekappaleiden määrän ollessa suurempi tai 
yhtä suuri kuin kuusi käytetään kelpoisuuskriteerinä ohjeiden B 4 kohdan 
6.3.5 mukaisesti laskettua vertailulujuutta. 

Betonimuovin pakkasenkestävyyttä ei tarvitse osoittaa. 

Polymeerimassojen ominaisuudet testataan ja niiden kelpoisuus osoitetaan 
soveltaen edellä esitettyjä vaatimuksia. 

3.3.6 Kuitubetoni ja -laasti 

3.3.6.1 Yleistä 

Jäljempänä esitetyt vaatimukset ja ohjeet koskevat sementtibetonia ja 
laastia sekä polymeeripitoista betonia ja laastia, joissa käytetään teräs- tai 
muovikuituja. 

Kuidutetun betonin ja laastin on täytettävä sille suunnitelmassa ja 
jäljempänä asetetut vaatimukset. 

Betonin ominaisuudet tutkitaan ennakkokokeiden ja kelpoisuuskokeiden 
avulla. Ennakko ja kelpoisuuskoesuunnitelmat toimitetaan valvojalle tiedoksi 
ja tarkastettavaksi ennen ennakkokokeiden tekemistä. Tiedot betonin osa- 
aineista, kuiduista ja niiden suhteista sekä ennakkokokeiden tuloksista 
toimitetaan valvojalle tiedoksi viimeistään viikko ennen betonointia. 

Kuidutetun betonin puristuslujuus tutkitaan normikoekappaleita käyttäen 
ohjeen B4 kohdan 6.3.3 mukaisesti. 

Kuidutetun betonin, joka on valmistettu kohdan 3.3.2 mukaisesti menetel-
mällä A, pakkasenkestävyys tutkitaan kohdassa 3.3.2.4 kuvatulla menetel-
mällä A. 

Jos vetolujuudelle on asetettu vaatimus, tehdään vetolujuuden tutkimista 
varten jokaisesta arvosteluerästä kolme sauvamaista koeka ppaletta, sen 
koko on 100 * 100 * 500 mm 3 . Vetolujuus tutkitaan taivutuskokeella. 
Kaikkien testaustulosten on täytettävä asetettu vaatimus. 

Kuidutetun laastin kelpoisuus osoitetaan soveltaen edellä esitettyjä ohjeita. 
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3.3.6.2 Teräskuiduilla kuidutettu betoni ja laasti 

Kuitujen määrä teräskuiduilla kuidutetussa betonissa vaihtelee käyttötar-
peesta ja kuitutyypistä riippuen yleensä välillä 50 - 75 kg/m 3 . 

3.3.6.3 Muovikuiduilla kuidutettu betoni ja laasti 

Kuitujen määrä muovi kuiduilla kuidutetussa betonissa vaihtelee käyttötar-
koituksesta ja kuitutyypistä riippuen yleensä välillä 0,9 - 2,7 kg/m 3 . 

3.3.7 Betoniteräs 

Betoniterästen ja niiden jatkosten on oltava tilaajan hyväksymää tyyppiä. 

Tankojen on täytettävä SFS-standardien tai vastaavat vaati-
mu kset. 

Terästen laatua valvotaan ohjeiden B4 kohdan 5.3.1 mukaisesti. Terästen 
ja niiden hitsausjatkosten kelpoisuus osoitetaan ohjeiden B4 kohtien 6.4.1 
ja 6.4.2 mukaisesti. 

3.3.8 Epoksipinnoitettu betoniteräs 

3.3.8.1 Materiaalivaatimukset 

Betoniterästen on oltava hyväksyttävää tyyppiä. 

Epoksipinnoitteen ja sen korjausaineen on täytettävä tilaajan hyväksymän 
standardin mukaiset vaatimukset. 

Esim. BS 7295 : Part 2 : 1 990 /11/ on eräs hyväksyttävä 
standardi. 

3.3.8.2 Pinnoitettuja teräksiä koskevat vaatimukset 

Käytettäessä SFS-standardien mukaisia betoniteräksiä on pinnoitettujen 
betoniterästen täytettävä silmämääräisissä tarkastuksissa ja liitteessä 7 
kuvatuissa kokeissa seuraavat laatuvaatimukset: 

- 	 Pinnoitteessa ei saa olla paljain silmin havaittavia vaurioita. 

- 	 Huokoisuustarkastuksessa todettavia huokosia saa olla keski- 
määrin enintään 5 kpl/m. 
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- 	 Pinnoite ei saa haikeilia taivutuskokeessa eikä siinä saa olla 
taivutuskokeen jälkeen märkäsienimenetelmällä todettavia 
vaurioita enempää kuin 5 kpl/m. 

Pinnoitettujen terästen kriittisen tartuntalujuuden keskiarvon 
on oltava vähintään 80 % pinnoittamattomjen terästen kriitti-
sestä tartuntalujuudesta kun kriittinen tartuntalujuus on 
pienempi arvoista: teräksen kuormittamattoman pään liukumaa 
0,05 mm tai 0,25 mm vastaava jännitys. 

Käytettäessä muita kuin SFS-standardin mukaisia teräksiä on pinnoitettujen 
terästen täytettävä tilaajan hyväksymän standardin mukaiset vaatimukset. 

3.3.8.3 Laadunvalvonta ja korjaustoimenpiteet 

Yleensä edellytetään, että pinnoitetut teräkset kuuluvat tarkastetun 
valmistuksen piiriin. Vaihtoehtoisesti tilaaja voi hyväksyä menettelyn,jonka 
mukaisesti valmistukseen liittyen tehdään laatusuunnitelma, joka toi-
mitetaan tilaajalle tarkastettpvaksi. 

Terästen kunto tarkastetaan niiden saavuttua työmaalle. Työmaalle toimi-
tettujen terästen pinnoitteessa ei saa olla vaurioita, joiden koko on suurempi 
kuin 50 mm 2 , eikä vaurioiden yhteispinta-ala saa olla suurempi kuin 2 % 
metriä kohti. Kaikki paljain silmin havaittavat vauriot korjataan hyväksyttä-
väliä tavalla. 

Vastaavaniaiset tarkastukset ja korjaustoimenpiteet tehdään välittömästi 
ennen betonointia. 

3.3.8.4 Keipoisuuden osoittaminen 

Jos pinnoitetut teräkset kuuluvat tarkastetun valmistuksen piiriin, ei 
työmaa kohtaisia kelpoisuuskokeita tehdä. Kelpoisuus osoitetaan pinnoitet-
tujen terästen mukana toimitettavien dokumenttien ja teräksissä tai te-
räsnipuissa olevien tunnusten avulla. 

Jos terästen pinnoittaminen ei kuulu tarkastetun valmistuksen piiriin ja 
valmistuksessa käytetään SFS-standardien mukaisia teräksiä, tutkitaan pin-
noitetut teräkset liitteessä 7 kuvattuja menetelmiä käyttäen seuraavasti: 

	

- 	 Kaikki pinnoitetut teräkset tarkastetaan silmämääräisesti. 

	

- 	 Pinnoitteen huokoisuus tutkitaan yhdestä täysimittaisesta 
tangosta ja haasta kerran kutakin teräksen läpimittaa ja 
alkavaa 20 teräksen erää kohti teräksen koko pituudelta. 
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Pinnoitteen tartunta tutkitaan taivutuskokeen avulla yhdestä 
näytteestä kutakin teräksen läpimittaa ja taulukosta 2 saa-
tavaa alkavaa tonnimäärää kohti. Taivutuskoetta varten tarvit-
tavan näytteen pituus on 1 ,5 m. 

Taulukko 2: Otanta betoniteräksen pirinoitteen tartuntatutkimuksia varten 

Tangon läpimitta 	Tonnimäärä 

^ l6mm 	 1 

20-32mm 	 2 

Pinnoitettujen tankojen tartunta betoniin tutkitaan tartuntave-
tokokeen avulla. Tartuntavetokokeita varten otetaan vähintään 
yksi näyte kutakin aikavaa 40 tangon erää kohti - yhteensä 
vähintään 2 kpl. Näytteet valitaan halkaisijaltaan lähinnä 20 
mm olevista tangoista. Näytteen on oltava suora ja pituudel-
taan 1 ,5 m. Kutakin pinnoitettua koeterästä kohti valitaan yksi 
samaa valmistuserää edustava pinnoittamaton teräs. 

Ellei asiasta toisin sovita, valitsee valvoja pinnoitetut teräkset, joista 

näytteet otetaan. 

Jos käytetään muita kuin SFS-standardin mukaisia teräksiä eikä pinnoittami-
nen kuulu tarkastetun valmistuksen piiriin, osoitetaan pinnoitettujen 
betoniterästen kelpoisuus tilaajan hyväksymän standardin mukaisesti. 

Jos jokin testin tulos ei täytä vaatimusta, tutkitaan samasta tarkastuserästä 
kaksinkertainen määrä näytteitä testillä, josta on saatu hylätty tulos. Jos 
uusintakokeiden tulokset täyttävät vaatimukset, katsotaan erä kelvollisek-
si. Jos jokin tulos alittaa vaatimuksen, eivät tarkastuserään kuuluvat 
teräkset täytä tutkittavan ominaisuuden osalta vaatimuksia. 

3.3.8.5 Dokumentointi 

Valvojalle toimitetaan asiakirjat, joista käyvät selville seuraavat tiedot: 

	

- 	 tiedot betoniteräksestä 

	

- 	 pinnoittamo ja pinnoitettujen terästen toimituserä 

e poksi pulverin vai mistaja ja toimituserä 
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- 	 korjausaine 

- 	 pinnoitettujen terästen koetustulokset (jos kysymyksessä ei 
ole tarkastettu valmistus) 

- 	 pinnoituserä ja -ajankohta sekä standardit tai ohjeet, joiden 
mukaisesti teräs on pinnoitettu 

- 	 pinnoitteen koetulokset (erikseen pyydettäessä) 

- 	 valmistajan ilmoittama aika, jonka aikana pinnoitetut teräkset 
voidaan taivuttaa 

- 	 valmistajan vakuutus, josta käy selville, että pinnoite ja 
pinnoitetut teräkset täyttävät tilaajan niille asettamat vaa-
tim u kset 

- 	 tarkastuslaitoksen nimi tai tunnus, jos sellaista on käytetty. 

Valmistajan ja tarkastuslaitoksen tekemien tarkastusten ja kokeiden tulok-
set säilytetään pinnoittamossa tilaajan mandollisia takastuksia varten 10 
vuoden ajan toimitusajankohdasta lukien. 

3.3.9 Jänneteräkset, jänteet ja jännemenetelmät 

Jänneterästen, jänteiden ja jännemenetelmien on täytettävä suunnitelmassa 
ja voimassaolevissa käyttöselosteissa esitetyt vaatimukset. Käyttö-
selosteiden on oltava työmaalla. 

Jos jänneteräksistä ja jänteistä on tehty laadunvalvontasopimus hyväksytyn 
tutkimuskeskuksen kanssa tai niiden valmistuksen valvonta on järjestetty 
muulla vastaavalla, tilaajan hyväksymällä tavalla, ei työmaa kohtaisia 
kelpoisuuskokeita tarvitse tehdä. Terästen ja jänteiden on täytettävä niille 
asetetut vaatimukset sekä luovutettujen dokumenttien että silmämääräisen 
tarkastuksen perusteella. 

Ellei terästen ja jänteiden valmistuksen laadunvalvonta ole järjestetty 
tilaajan hyväksymällä tavalla tai jos silmämääräisessä tarkastuksessa tai 
luovutettujen dokumenttien perusteella todetaan, että ne eivät täytä 
asetettuja vaatimuksia, tutkitaan niiden kelpoisuus ohjeiden B4 kohdan 
6.4.3 mukaisesti. 

Ankkurikappaleet, jatkokset ja suojaputket varusteineen tarkastetaan 
silmämääräisesti ja mittaamaUa. Jos poikkeavuuksia havaitaan suhteessa 
käyttöselosteen vaatimuksiin, on tarvikkeet ja varusteet hyväksytettävä 
tilaajalla. 
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3.3.10 Muut teräsosat 

Muita teräsosia koskevat vaatimukset on esitetty ohjeiden B4 kohdassa 
4.1.2.4. 

Voimia siirtävät teräkset ja teräsosat valmistetaan valvotuissa olosuhteissa. 
Teräkset ja teräsosat kuljetetaan työmaalle siten, etteivät niiden ominai-
suudet heikkene. 

Terästen ja teräsosien valmistus tapahtuu valvotuissa olosuh- 
teissa silloin, kun tuotanto kuuluu tarkastetun valmistuksen 
piiriin tai valmistusta valvotaan laatusuunnitelman puitteissa. 

Muiden teräsosien laatua valvotaan ohjeiden B4 kohdan 5.3.1 mukaisesti 
ja niiden kelpoisuus osoitetaan ohjeiden B4 kohdan 6.4.4 mukaisesti. 

3.4 TYÖNSUORITUS 

3.4.1 Yleistä 

Työt tehdään suunnitelmallisesti. Laatuohjaus ja laatujohtaminen sekä 
laadunvalvonta järjestetään siten, että suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt laa-
tuvaatimukset täyttyvät. 

Työtä varten laaditaan kohdassa 3.1.3 luetellut tekniset työsuunnitelmat 
(vrt, myös SYL 1:n kohta 1 .3.3). Lisäksi laaditaan SYL 1:n kohtien 1 .3.2 
ja 1 .3.4 mukaiset työkohtaiset sekä rakenneosa- ja työvaihekohtaiset 
laatusuunnitelmat. 

Työt suunnitellaan ja tehdään ja niitä valvotaan jäljempänä annettujen 
vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. 

Teknisissä työsuunnitelmissa ja laatusuunnitelmissa voidaan esittää myös 
vaihtoehtoisia ohjeista poikkeavia työmenetelmiä, joille on saatava valvojan 
hyväksyminen. 

3.4.2 Tehneet ja muotit 

3.4.2.1 Suunnitelmat 

Suunnitelman laatijan on oltava riittävän kokemuksen ja ammattitaidon 
omaava insinööri tai rakennusteknikko. Suunnitelman tarkastaa ja hyväksyy 
rakentajan puolesta betonityönjohtaja. 
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Suunnitelma esitetään valvojalle tiedoksi viimeistään viikko ennen pääty-ja 
välitukien telinetöiden aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen 
päällysrakenteen teline- ja muottitöiden aloittamista. 

3.4.2.2 (Materiaalit ja kalusto) 

3.4.2.3 (Telineiden ja muottien tekeminen) 

3.4.2.4 (Telineiden ja muottien purkaminen) 

3.4.2.5 (Laadunvalvonta) 

3.4.3 Raudoitustyöt 

3.4.3.1 Suunnitelma 

Raudoitustyösuunnitelmassa esitetään mm. esivalmisteisten raudoitteiden 
käyttö, pinnoitettujen betoniterästen käsittelyyn liittyvät asiat sekä betoni-
terästen ja jänteiden tuenta. Raudoitustyösuunnitelma laaditaan siten, että 
valmis raudoitus täyttää sille suunnitelmassa ja ohjeiden B4 kohdissa 4.2.3 
ja 4.2.7 sekä jäljempänä esitetyt vaatimukset. 

Suunnitelma toimitetaan valvojalle tiedoksi viimeistään viikko ennen 
raudoitustöiden aloittamista. 

3.4.3.2 Betoniterästen ja jänteiden sijaintitoleranssit 

Betoniterästen sijainnin on täytettävä ohjeiden 84 kohdissa 4.2.3 ja 4.2.7 
esitetyt vaatimukset. Sen lisäksi edellytetään, että terästen sijainti täyttää 
seuraavat toleranssit: 

- 	 taivutetun rakenteen yhdensuuntaisten vedettyjen pääterästen 
keskinäinen etäisyys ± 10 mm 

- 	 muiden yhdensuuntaisten terösten keskinäinen etäisyys 
± 50 mm 

- 	 yhdensuuntaisten tankojen minimietäisyyksiä ei saa alittaa 
5 mm enempää 

- 	 tangon pituussuuntainen poikkeama ± 1 00 mm. 
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Ankkurijänteiden sijaintitoleranssit: 

Jänteen etäisyys taivutussuunnassa kauempana jänteestä ole-
vasta rakenteen reunasta saa poiketa korkeintaan 2 % teoreet-
tisesta etäisyydestä. (Suurempaa tarkkuutta kuin ± 5 mm ei 
kuitenkaan vaadita. Toisaalta poikkeama ei saa olla suurempi 
kuin 20 mm.) 

- 	 Yhdensuuntaisten jänteiden väli taivutuksen suunnassa 
± lOmm 

- 	 Jänteiden väli muussa kuin taivutuksen suunnassa ± 20 mm 

- 	 Ankkurikappaleen sijainti pysty- ja vaakasuunnassa ± 10 mm 

- 	 Ankkurikappaleen sijainti jänteen pituussuunnassa rakenteen 
päissä ± 30 mm 

- 	 Ankkurikappaleen sijainti jänteen suunnassa kentässä 
± 100 mm 

- 	 Ankkurin suunta saa poiketa korkeintaan 1 % ankkuroitavan 
jänteen suunnasta 

Edellä esitettyä suuremmatkin poikkeamat voidaan hyväksyä, jos laskelmin 
osoitetaan, että niistä ei ole haittaa rakenteen varmuudelle, toiminnalle tai 
liittyville rakenneosille. Ne eivät saa estää rakenneosan moitteetonta be-
tonointia. 

Tartuntajänteiden sijaintitoleranssit: 

- 	 jänteen asema rakenteen toimivassa suunnassa 1 ,5% raken- 
teen mitasta (Suurin vaadittu tarkkuus on kuitenkin ± 5 mm 
eikä poikkeama toisaalta saa olla koskaan 1 5 mm suurempi) 

- 	 jänteen taitekohdan sijainti elementin pituussuunnassa 
± 100 mm 

- 	 muut toleranssit samat kuin ankkurijänteillä 

3.4.3.3 (Terästen ja jänteiden kuljetus, varastointi ja käsittely) 
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3.4.3.4 Raudoitteiden asentaminen 

Näkyviin jäävien pintojen raudoitteet sidotaan paikoilleen 
käyttäen ruostumattomia siteitä. 

Epoksipinnoitetut teräkset sidotaan käyttäen muovisia tai 
muovipinnoitettuja siteitä ja tuetaan käyttäen ei metallisia 
tukia. 

3.4.3.5 Laadunvalvonta ja korjaavat toimenpiteet 

Laadunvalvontamittaukset tehdään ja poikkeavuudet korjataan sitä mukaa, 
kuin työ edistyy. Ks. myös kohta 3.3.8.3. 

Mittaustulokset luovutetaan asianmukaisesti allekirjoitettuna valvojalle 
ennen betonointia. 

Jänteiden suojaputket tarkastetaan ennen betonointia ja niissä esiintyvät 
reiät, kolhut jne. korjataan. 

3.4.3.6 Kelpoisuuden osoittaminen 

Raudoitustyön kelpoisuus osoitetaan raudoituksen tarkastuksen tuloksena 
syntyvän pöytäkirjan avulla. 

3.4.4 Betonityöt 

3.4.4.1 Yleistä 

Betonin valmistukseen, laadunvalvontaan ja kel poisuuden osoittamiseen 
liittyvät vaatimukset ja ohjeet on esitetty edellä kohdassa 3.3. 

3.4.4.2 Suunnitelma 

Betonitöitä varten laaditaan betonityösuunnitelma, jota tarkennetaan tarvit-
tavilta osin ennen kutakin betonointia. Myös betonimassan ominaisuuksia 
saatetaan joutua muuttamaan aikaisemmista valukohteista saatujen koke-
musten perusteella. Tällöin noudatetaan soveltaen edellä kohdassa 3.3 
esitettyjä vaatimuksia ja ohjeita. 
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Betonityösuunnitelma sisältää soveltuvin osin seuraavia asioita: 

a) tiedot betonointikohteesta 

- 	 betonointikohteen ja betonointityön yleiskuvaus 
(esim. rakenteen massiivisuus ja liittyvät raken-
teet) 

- 	 betonille asetetut erityisvaatimukset (mm. P- 
lukuvaatimus), työskentelyolosuhteiden asetta-
mat vaatimukset (esim. varautuminen kuivan, 
lämpimän ja tuulisen sään varalta), jne. 

- 	 käytettävissä oleva kalusto ja tekniikat 
b) työnjohto ja työvoima 

- 	 vastaava betonityönjohtaja 

- 	 työvuorot 

- 	 työryhmät ja niiden tehtävät 

c) aikataulu 

lähtötiedot (esim. muottien ja työsaumapintojen 
puhdistamisen sekä muiden valmistelutöiden 
vaatima aika, sallitut nousu- ja kiertonopeudet, 
laskeutumistauot, muut suunnitellut tauot, työ-
sauman rakentamisen sekä pinnan suojauksen ja 
viimeistelyn vaatima aika) 

- 	 betonointinopeudet rakenneosittain 

- 	 betonimassan toimitusaikataulu 

- 	 työaikataulu 

d) betonoinnin valmistelu ja betonointi 

- 	 valmistetu 

- 	 kovettumisenaikaisten lämpötilakenttien ja 
lujuudenkehityksen suunnittelu 

- 	 toimenpiteet hal keilun rajoittamiseksi liittyvissä 
rakenteissa 

- 	 massan siirto betonointikohteeseen 
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- 	 tiivistys 

- 	 jälkitärytys ja sen ajankohta 

- 	 työsauman tekeminen 

- 	 tartuntojen kiinnittäminen 

- 	 varautuminen häiriöihin 

- 	 varautuminen kylmän sään varalta (vrt, kohta 
3.4.6) 

- 	 vedenalaisen betonoinnin vaatimukset (vrt, kohta 
3.4.7) 

e) pintojen viimeistely, jälkihoito ja suojaus 

f) toimenpiteet betonin kovettumisen aikana 

- 	 lämpötilamittaukset 

- 	 lujuudenkehityksen seuranta 

- 	 varautuminen häiriöihin 

g) korjaus- ja viimeistelytyöt 

Suunnitelma luovutetaan valvojalle tiedoksi viimeistään viikko ennen 
kyseisen rakenneosan betonointia. Vedenalaisen betonoinnin osalta nouda-
tetaan tästä poikkeavaa menettelyä (ks. kohdat 3.4.7.2 ja 3.4.7.3). 

3.4.4.3 (Betonoinnin valmistelu) 

3.4.4.4 (Betonointi) 

3.4.4.5 (Työsaumojen tekeminen ja käsittely) 

3.4.4.6 Pintojen jälkihoito, viimeistely ja suojaus 

Pintojen kosteajälkihoitoaika on vähintään 7 vuorokautta, elleivät kovettu-
misolosuhteet vaadi pitempää jälkihoitoa. 
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Jälkihoitoaineen on estettävä veden haihtuminen siten, että 
haihtuva vesimäärä on ̂  550 g/m 2  72 tunnin aikana (normi 
ASTM C 156). 

Edellä esitetyt vaatimukset täyttävän jälkihoidon katsotaan 
vastaavan 3,5 vuorokauden mittaista kosteajälkihoitoa. 

3.4.4.7 (Tartuntojen kiinnittäminen) 

3.4.4.8 Korjaus- ja viimeistelytyöt 

Telineiden asennuskolot ja -reiät, muottisiteiden kolot sekä betonoinnin 
jälkeen havaitut harvavalut, halkeamat ja muut poikkeavuudet ja puutteelli-
suudet korjataan hyväksyttäviä korjausaineita käyttäen hyväksyttävällä ta-
valla. Rakenteet viimeistellään vastaamaan asetettuja vaatimuksia. 

3.4.4.9 Laadunvalvonta 

Betonitöiden aikana valvotaan, että työ tehdään laadittujen suunnitelmien 
mukaisesti, tehdään tarvittavat mittaukset ja laaditaan asiaankuuluvat 
muistiinpanot. 

3.4.4.10 Kelpoisuuden osoittaminen 

Betonitöiden kelpoisuus osoitetaan tutkimalla kovettuneen betonin ominai-
suudet kohdassa 3.3.1.5 kuvatulla tavalla sekä tarkastamalla betonoitu 
rakenne. 

Tartuntojen kiinnittyminen betonirakenteeseen tai kallioon tutkitaan tar-
vittaessa tartuntavetokokeen avulla. Tutkittavan teräksen on irtoamatta 
kestettävä vetovoima, joka on 65 % sen myötölujuudesta. Vetokoe teh-
dään joka 20:lIe ja vähintään kolmelle tartunnalle. Jos joku tartunnoista 
pettää, tutkitaan kaikki tartunnat. Tartunnat, jotka eivät täytä kelpoisuus- 
kriteeriä korvataan uusilla tartunnoilla. 

Tartuntojen kiinnittymistä betonirakenteeseen tai kallioon ei tarvitse tutkia 
edellä esitetyllä tavalla, jos tartuntoihin ei kohdistu vetorasituksia. 

Vedettyjen betonirakenteeseen kiinnittyvien tartuntojen kiinnittymistä ei 
tutkita, kun tartunnat on asennettu paikoilleen ennen betonointia. 
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3.4.4.11 Dokumentointi 

Betonoinnista pidetään pöytäkirjaa tilaajan hyväksymällä lomakkeella. 
Vastaavasti pidetään pöytäkirjaa tartuntojen vetokokeista. Pöytäkirjat 
luovutetaan valvojalle. 

Kaikki tarkastuksissa todetut poikkeavuudet kuten harvavalut ja halkeamat 
(korjatut ja korjaamatta jätetyt) merkitään ra kenneosan mitta pii rustu ksiin. 
Piirustukset toimitetaan valvojalle. 

3.4.5 Massiivisten rakenteiden betonointi 

3.4.5.1 Suunnitelma 

Rakenne katsotaan massiiviseksi, jos se on mitoiltaan niin suuri, että on 
tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin hydrataatiolämmöstä johtuvien tilavuuden- 
muutosten aiheuttaman halkeilun rajoittamiseksi. 

Massiivisten rakenteiden muotit, betonointi ja valupinnan jälkihoito, viimeis-
tely ja suojaus tai jäähdytys suunnitellaan siten, ettei betonin korkean läm-
pötilan aiheuttamaa lujuuskatoa synny eikä lämpötilan muutoksista ja 
lämpötilaeroista ja muista syistä johtuvaa halkeilua pääse tapahtumaan. 
Jollei lämpötilaa voida kohtuullisin kustannuksin pitää riittävän alhaisena, 
otetaan odotettavissa oleva lujuuskato huomioon suhteituslujuutta 
määrättäessä. 

3.4.5.2 Laadunvalvonta 

Betonimassan ja kovettuneen betonin lämpötiloja ja lujuudenkehitystä 
seurataan hyväksyttävällä tavalla. 

Betonin lujuudenkehitys voidaan arvioida lämpömittaustietojen 
perusteella laskennallisesti käytössä olevilla tietokoneohjelmil-
la. Poikkeuksen muodostavat jännitetyt rakenteet sekä 
rakenteet, joihin liittyy turvallisuusriskejä. Tällöin lujuuden- 
kehitystä seurataan myös ns. olosuhdekoekappaleiden avulla. 

Lämpötilamittaukset tehdään käyttäen betonin sisään jätettyjä 
mittausantureita. 

Betonin pinnan lämpötila mitataan 20 mm syvyydestä. 
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3.4.5.3 Kelpoisuuden osoittaminen 

Arvosteltaessa rakenteen kelpoisuutta puristuslujuuden osalta otetaan 
betonin korkeasta läm pötilasta johtuva lujuuskato huomioon. 

Ellei tarkempia selvityksiä tehdä, otaksutaan, että betonin vertailulujuuden 
alenema on 20 %, kun betonin maksimilämpötila on +800  C. Vastaavasti 
otaksutaan, että lujuuden alenema on nolla, kun betonin maksimilämpötila 
on + 60°C. Väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti. 

3.4.5.4 Dokumentointi 

Lämpötilamittausten tulokset kirjataan. Mittaustulokset sekä mandolliset 
lujuuskatoon ja lujuudenkehitykseen liittyvät laskelmat luovutetaan 
valvojalle. 

3.4.6 Betonointi kylmällä säällä 

3.4.6.1 Suunnitelma 

Suunnitelma kylmällä säällä betonointia varten laaditaan ottaen huomioon 
kylmien olosuhteiden betonimassalle, betonoinnille, jälkihoidolle ja suojauk-
selle asettamat vaatimukset. Ks. myös kohta 3.4.4.2. 

3.4.6.2 (Betonoinnin valmistelu) 

3.4.6.3 (Betonointi) 

3.4.6.4 (Jälkihoito ja lämpösuojaus) 

3.4.6.5 Laadunvalvonta 

Joidenkin lisä- ja seosaineiden vaikutuksesta betonin lujuudenkehitys 
hidastuu normaalia kylmemmissä olosuhteissa olennaisesti. Ellei aineiden 
vaikutuksia tunneta aikaisemmasta tuotannosta saatujen kokemusten pe-
rusteella riittävän tarkasti, selvitetään ne ennakkokokeiden avulla. 

Betonin lämpötiloja ja lujuudenkehitystä seurataan edellä kohdassa 3.4.5.2 
esitetyllä tavalla. 
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3.4.6.6 Kelpoisuuden osoittaminen 

Betonin korkeasta lämpötilasta johtuva lujuuskato otetaan huomioon 
kohdassa 3.4.5.3 esitetyllä tavalla. 

3.4.6.7 Dokumentointi 

Ks. kohta 3.4.5.4. 

3.4.7 Vedenalainen betonointi 

3.4.7.1 Yleistä 

Ellei suunnitelmassa ole muuta esitetty, suoritetaan betonointi kohdassa 
3.4.7.2 annettujen ohjeiden mukaisesti (menettely A) tai muulla rakentajan 
valitsemalla tavalla (menettely B). Käytettäessä menettelyä A osoitetaan 
rakenteen kelpoisuus jäljempänä kohdassa 3.4.7.5 esitetyllä tavalla ilman 
rakennekoekappaleita. Menettelyä B käytettäessä osoitetaan rakenteen 
kelpoisuus rakennekoekappaleiden avulla ellei asiasta toisin sovita. 

3.4.7.2 Suunnitelma (Menettely A) 

Vedenalainen rakenne betonoidaan käyttäen contractor-menetelmää jäljem-
pänä tarkemmin määritellyillä tavoilla. 

Betonia suhteitettaessa ja betonityösuunnitelmaa laadittaessa otetaan 
huomioon seuraavaa: 

- 	 Betonimassasta tehtävien normikoekappaleiden vertailulu- 
juuden on oltava vähintään 5 MPa suurempi kuin suunnitte-
lulujuus. 

Betonimassa suhteitetaan hyvin koossa pysyväksi ja siinä 
käytetään hidastusta, jonka pituus on vähintään kuljetuksen 
vaatima aika lisättynä kandella tunnilla. Massan kartiokokeella 
mitattu painuman on oltava väliltä 100 - 1 50 mm. 

- 	 Sideaineen kokonaismääränä käytetään betonointia aloitetta- 
essa vähintään 350 kg/m 3  ja muulloin vähintään 300 kg/m 3 . 

- 	 Tarvittaessa massassa käytetään sementin ja hienoaineksen 
huuhtoutumista pienentävää lisäainetta. 
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- 	 Betonointiputket tuetaan paikoilleen siten, että ne eivät luku 
betonoinnin aikana. 

Betonointi aloitetaan muotin alimmasta kohdasta käyttäen tar-
vittaessa aloitustulppaa ja betonointi tapahtuu yhtäjaksoisesti. 
Keskeytys ei saa olla betonoinnin missään vaiheessa yhtä 
tuntia pitempi. 

Betonipinnan nousunopeuden on oltava vähintään 300 mm 
tunnissa. Nousunopeus voi kuitenkin olla pienempi ja keskey-
tys betonoinnissa pitempi, jos massaa hidastetaan enemmän 
kuin, mitä edellä on esitetty. 

Valuputkina käytetään 0 ̂  250 mm pystysuoria betonointi-
putkia, joiden välimatka on korkeintaan neljä metriä ja etäisyys 
muotista enintään kaksi metriä. Betonoitavan rakenteen 
paksuuden ollessa alle kaksi metriä saa valuputkien väli olla 
korkeintaan kaksi kertaa rakenteen paksuus ja etäisyys 
muotista korkeintaan rakenteen paksuuden suuruinen. Lisäksi 
huolehditaan siitä, että betonoinnin päättyessä betonoin-
tiputkien yläpään korkeus valupinnasta on vähintään neljä 
metriä ja veden pinnasta vähintään 1 ,5 m. 

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pienempiä valuputkia, jolloin 
betoni pumpataan paineella suoraan betonointiputkiin. 
Betonointiputken tai sen alapään läpimitan on oltava tällöin 
vähintään 20 % suurempi kuin jakeluputken läpimitta. 

Rakenne voidaan betonoida myös käyttäen betonipumpun 
jakeluputkea tai sen jatkeena olevaa linjaputkea, jota nostel-
laan betonoinnin aikana ylös ja siirretään betonoinnin etenemi-
sen mukaan vaakasuunnassa. Putken alapäässä on tällöin 
oltava läppälaite, jonka avulla estetään betonimassan valumi-
nen veteen putken siirron aikana. 

- 	 Betonointiputken alapää pidetään valetun massan sisällä 
0,5 - 1.0 metrin syvyydessä. 

Jatkettaessa betonointia kuivatyönä tyhjennetään muotin 
yläosa vedestä vasta, kun betoni on saavuttanut vähintään 
5 MPa lujuuden. 

Rakenneosa betonoidaan yleensä ylikorkeaksi. Ylimääräinen 
betoni poistetaan tarvittaessa kokonaan ja aina liittyvien ra-
kenteiden kohdalta. Uppobetonia käytettäessä ylikorkeutta ei 
kuitenkaan tarvita. 
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Betonin suhteitustiedot, ennakkokokeiden tulokset ja betonityösuunnitelma 
toimitetaan tilaajan hyväksyttäväksi viimeistään kaksi viikkoa ennen 
rakenneosan betonointia. 

3.4.7.3 Suunnitelma (Menettely B) 

Menettelyä B käytettäessä betoni suhteitetaan ja betonointitapa valitaan 
siten, että betonimassa, kovettunut betoni ja valmis rakenne täyttävät 
suunnitelma-asiakirjoissa asetetut vaatimukset. 

Betonin suhteitustiedot, ennakkokokeiden tulokset ja betonityösuunnitelma 
toimitetaan valvojalle tiedoksi viimeistään kaksi viikkoa ennen rakenneosan 
betonointia. 

3.4.7.4 Laadunvalvonta 

Betonoinnin aikana valvotaan, ettei vettä pääse valuputkeen. Jos näin 
tapahtuu, tehdään siitä merkintä betonointipöytäkirjaan. Paikka, jossa 
ylimääräistä vettä on päässyt sekoittumaan betoniin, merkitään rakenne- 
osan mittapiirustukseen. 

Betonointipöytäkirjaan tehdään lisäksi tarkat merkinnät kaikista poik-
keamista betonityösuunnitelmasta. 

Betonin lämpötiloja seurataan kohdassa 3.4.5.2 esitetyllä tavalla. 

3.4.7.5 Kelpoisuuden osoittaminen (Menettely A) 

Betonitöiden kelpoisuus osoitetaan suhteitustietojen, betonimassasta 
tehtyjen normikoekappaleiden sekä työn aikana ja valmiista rakenteesta 
tehtyjen havaintojen perusteella. 

Betonin puristuslujuus tutkitaan käyttäen normi koekappaleita. Koekappalei-
den vertailulujuuden on oltava vähintään 5 MPa korkeampi kuin suunnitte-
lulujuus. Jos koekappaleiden vertailulujuus alittaa vaatimuksen tai 
työnaikana on todettu poiketun hyväksytystä suunnitelmasta tai valmista 
rakennetta tarkastettaessa löydetään poikkeavuuksia (esim. harvavalua), 
voi valvoja määrätä rakenneosan kelpoisuuden osoitettavaksi rakenteesta 
porattavien koekappaleiden avulla. Näytteitä porataan tällöin taulukon 3 
mukaisesti. 
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Taulukko 3: Porausten määrät veden alla betonoidun rakenteen kelpoisuuden osoitta-
miseksi 

Rakenneosan tilavuus 	0— 100 m 3 	100-200 m3  > 200 m 3  

Porausten määrä 	 2 	 4 	 6 

Poraussylinteri on läpimitaltaan 1 00 mm. Kustakin poratusta tangosta 
sahataan kolme lieriätä (korkeus 100 mm) laboratoriokokeita varten. 

Porausten paikat ja sylinterinäytteiden ottokohdat määrittää valvoja. 
Porauskohdat ja näytteet valitaan siten, että rakenneosan betonista 
saadaan mandollisimman totuudenmukainen kuva. 

3.4.7.6 Kelpoisuuden osoittaminen (Menettely B) 

Menettelyä B käytettäessä rakenneosan kelpoisuus todetaan tarkastamalla 
työn lopputulos ja tutkimalla vaaditut betonin ominaisuudet rakennekoekap-
paleiden avulla. 

Poraussuunnitelma laaditaan ja koekappaleet otetaan edellä esitetyllä 
tavalla. 

3.4.7.7 Dokumentointi 

Sen lisäksi, mitä on vaadittu dokumentoitavaksi edellä kohdissa 3.4.5.4 ja 
3.4.7.4, merkitään rakenneosan mittapiirustukseen porauskohdat sekä 
lieriönäytteiden paikat. 

3.4.8 Ruiskubetonointi 

3.4.8.1 Suunnitelma 

Ruiskubetonoinnista laaditaan suunnitelma, joka toimitetaan valvojalle 
tiedoksi viimeistään viikko ennen betonointia. Suunnitelmassa esitetään 
mm.: 
- 	 betonointimenetelmä 

- 	 ruiskubetonille ja sen osa-aineille asetettavat vaatimukset 

- 	 kalustolle ja suojavälineille asetettavat vaatimukset 
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- 	 työnjohdon ja ruiskuttajan pätevyysvaatimukset 

- 	 ruiskubetonin valmistaminen ja kuljetus 

- 	 ruiskutettavalle pinnalle ja ruiskutusolosuhteille asetettavat 
vaatimukset 

- 	 ruiskutusohjeet 

- 	 pinnan käsittely, suojaus ja jälkihoito 

- 	 laadunvalvonta 

- 	 kelpoisuuden toteaminen 

- 	 dokumentointi 

Suunnitelman laadinnassa voidaan käyttää apuna ohjeita BY 
29 Ruiskubetoniohjeet /9/. Ks. myös kohta 3.3.3. 

3.4.8.2 (Kalusto) 

3.4.8.3 (Ruiskutettavan pinnan käsittely) 

3.4.8.4 (Ruiskutus) 

3.4.8.5 (Pintojen viimeistely, jälkihoito ja suojaus) 

3.4.8.6 Laadunvalvonta 

Ks. kohta 3.4.4.9. 

3.4.8.7 Kelpoisuuden osoittaminen 

Ruiskubetonin kelpoisuus osoitetaan kohdassa 3.3.3.5 esitetyllä tavalla. 
Jos betonin kelpoisuus osoitetaan ruiskutetuista koelaatoista otettujen 
näytteiden avulla, edellytetään, että varsinaista rakennetta betonoitaessa 
käytetään samanlaista massaa ja että ruiskutus tapahtuu samalla tavalla 
kuin koekappaleita tehtäessä. Lisäksi edellytetään, että jälkihoito on tehty 
betonityösuunnitelman mukaisesti ja että betonointi on silmämääräisen 
tarkastuksen mukaan onnistunut suunnitellulla tavalla. Jos näin ei ole 
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tapahtunut, voi valvoja vaatia, että betonointityön kelpoisuus osoitetaan 
rakenteesta porattujen näytteiden avulla. 

Rakenteesta porataan näytteitä mm. silloin, kun epäillään, että 
betoniterästen taustat eivät ole täyttyneet. 

Vaadittaessa määritetään ruiskubetonin kerrospaksuus poraamalla reikä sen 
läpi ja mittaamalla reiästä kerroksen paksuus. Reiät täytetään mittauksen 
jälkeen hyväksyttävällä tavalla. Kerrospaksuusmittauksia tehdään yksi 
jokaista 50 m 2  kohden, kuitenkin vähintään kolme jokaiselta erikseen 
ruiskutetulta alueelta. 

Kerrospaksuuksia ei tarvitse selvittää poraamalla, jos paksuus 
voidaan mitata luotettavasti muulla tavalla. 

Tartunta alustaan ja eri kerrosten välillä määritetään vaadittaessa liitteen 6 
kohdan 3 mukaisesti. 

Tartuntalujuus määrätään tutkittavaksi, jos on perusteltua 
syytä otaksua, että ruiskubetonoidun kerroksen tartunta 
alustaansa tai aikaisemmin betonoituun kerrokseen ei ole 
riittävä. 

3.4.8.8 Dokumentointi 

Jos kelpoisuuden toteamisessa käytetään rakenteesta porattuja näytteitä, 
merkitään porauskohdat mittapiirustuksiin, jotka luovutetaan valvojalle. 

3.4.9 Jännittämistyöt 

3.4.9.1 Suunnitelma 

Jännittämistöistä laaditaan tekninen työsuunnitelma, joka toimitetaan tilaa-
jalle hyväksyttäväksi kaksi viikkoa ennen jännittämistöiden aloittamista. 
Suunnitelma laaditaan hyväksyttävälle lomakkeelle. 

Suunnitelmassa esitetään seuraavat asiat: 
- 	 tyänjohtaja ja työntekijät 
- 	 aikataulu 
- 	 jännemenetelmä 
- 	 jännetyypit ja laskenta-arvot 
- 	 betonin lujuus jännittämishetkellä 
- 	 suurin sallittu jännevoima 
- 	 ankkurointiliukuma, venymiin sisältyvät muodonmuutokset ja 

rakenteen kimmoinen kokoonpuristuma 
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- 	 puristimien ja mittalaitteiden ominaistiedot ja kalibrointi 
- 	 jännuttämisjärjestys 
- 	 lasketut venymät ja jännittämisvoimat jännittämisen eri 

vaiheissa 
- 	 muotin tukirakenteiden säätä ja purkaminen 
- 	 betonin lujuudenkehityksen seuranta 
- 	 injektointi 
- 	 muut asiat 

3.4.9.2 Jännittämisvoiman ja venymän sallitut poikkeamat 

Jännittämisvoiman suurin sallittu poikkeama jännittämissuunnitelman arvos-
ta on yhdessä jänteessä ± 5% ja jänteiden yhteenlasketussa voimassa ± 
3%. Jos suunnitelman mukaista venymää ei saavuteta lasketulla voiman 
arvolla, saa voimaa lisätä korkeintaan 5%. Jos sallituissa rajoissa olevaa 
venymää ei vieläkään saavuteta, selvitetään syy ja tarkistetaan jännittämis-
suunnitelma. Vastaavasti menetellään, jos venymä ylittyy lasketulla voiman 
arvolla yli 5%. 

3.4.9.3 (Jännittämisen valmistelu) 

3.4.9.4 (Jännittäminen) 

3.4.9.5 (Injektointi) 

3.4.9.6 Laadunvalvonta 

Jännittämisen aikana tarkkaillaan mm. rakenteen kokoonpuristumista, 
taipumaa ja halkeamien syntymistä. Laskettua suurempien muodonmuutos-
ten tai halkeamien ilmaantuessa jännittäminen keskeytetään. 

Selvitetään vaurioiden syyt ja laaditaan suunnitelma vaurioiden korjaamista 
ja jännittämistyän loppuunsuorittamista varten. 

Jännittämisestä ja injektoinnista laaditaan pöytäkirjat hyväksyttävälle 
kaava kkeetle. 

3.4.9.7 Kelpoisuuden osoittaminen 

Jännittämistöiden kelpoisuus osoitetaan jännittämis- ja injektointipöytäkir-
jojen avulla. 
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Jännittämisestä on ilmoitettava valvojalle viimeistään kaksi vuorokautta 
ennen työn aloittamista. 

3.4.9.8 Dokumentointi 

Jännittämis- ja injektointipöytäkirjat, betonin ja laastin puristuslujuustiedot 
sekä rakenteen muodonmuutosten mittaustulokset luovutetaan valvojalle. 

3.4.10 Elementtien valmistus, käsittely, kuljetus ja asennus 

3.4.10.1 Yleistä 

Ellei jäljempänä muuta esitetä, noudatetaan elementtien valmistuksessa, 
laadunvalvonnassa ja kel poisuuden osoittamisessa soveltuvin osin edellä 
esitettyjä paikalla valettujen rakenteiden tekemiseen liittyviä ohjeita. 

3.4.10.2 Suunnitelmat 

Elementtien valmistuksesta, käsittelystä ja kuljetuksesta sekä näihin 
työvaiheisiin liittyvästä laadunvalvonnasta laaditaan tekninen työsuunnitel-
ma sekä laatusuunnitelmat, joissa voidaan viitata valmistajan laatukäsikir-
jaan ja teknisiin ohjeisiin. Jäljennös teknisestä työsuunnitelmasta, laa-
tusuunnitelmista sekä laatukäsikirjan asiaan liittyvistä kohdista ja teknisistä 
ohjeista toimitetaan valvojalle tiedoksi viimeistään viikko ennen elementtien 
valmistuksen aloittamista. Suunnitelmien on katettava ainakin seuraavat 
asiat: 

- 	 työnjohto 

- 	 muottien rakentaminen sekä niiden puhdistus ja käsittely 
ennen betonointia 

- 	 raudoitteiden, nostolenkkien ja muiden metalliosien valmistus 
ja asennus 

- 	 elementtien betonointi, pintojen käsittely, jälkihoito, suojaus 
ja lämpökäsittely 

- 	 muottien purkaminen 

- 	 elementtien jännittäminen 

- 	 elementtien merkitseminen 
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- 	 elementtien siirrot, varastointi ja tukeminen 

- 	 elementtien kuljetus työmaalle 

- 	 edellä esitettyihin työvaiheisiin liittyvä laadunvalvonta 

- 	 elementtien kelpoisuuden osoittaminen 

- 	 elementtien valmistukseen, käsittelyyn ja kuljetukseen 
liittyvien tietojen dokumentointi 

Elementtien asennuksesta laaditaan asennussuunnitelma, joka toimitetaan 
valvojalle tiedoksi vähintään viikko ennen asennustöiden aloittamista. 
Asennussuunnitelmassa esitetään ainakin seuraavat asiat: 

- 	 työnjohto 

- 	 asennuspaikalla tehtävät järjestelyt 

- 	 asennuskalusto 

- 	 elementtien asennusjärjestys ja -aikataulu 

- 	 asennustapa ja -toleranssit 

- 	 elementtien työnaikainen tuenta 

- 	 elementtien saumaus ja liitokset 

- 	 täydennysvalut 

- 	 rakenteen jännittäminen 

- 	 viimeistelytyöt 

- 	 asennuksen laadunvalvonta 

- 	 elementtirakenteen kel poisuuden osoittaminen 

Elementeistä kootun rakenteen jännittämisestä ja injektoinnista laaditaan 
jännittämissuunnitelma, jossa käsitellään samat asiat kuin paikallavalettavi-
en rakenteiden jännittämissuunnitelmassa ( ks. kohta 3.4.9.1). 
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3.4.10.3 Valmistus 

Elementtien lämpökäsittelystä tehdään joko valvojalle luovutettavaan 
laatukäsikirjaan tai teknisiin ohjeisiin tai betonityösuunnitelmaan yksityis-
kohtainen kuvaus. Siinä esitetään mm. lämmitysmenetelmä, betonin läm-
pötila betonoitaessa ja sen jälkeen eri vaiheissa, vaiheiden kesto, lämpötilan 
mittaustapa ja arvio betonin lujuudenkehityksestä sekä veden haihtumisen 
estäminen. 

Elementtien lämpökäsittelyn aiheuttama lujuuskato otetaan huomioon 
betonin suhteituslujuutta valittaessa. Lujuuskato selvitetään en-
nakkokokeiden tai muun luotettavan selvityksen perusteella (vrt, kohta 
3.4.5.2). 

Elementtien pystypintoihin ruiskutetaan heti muottien purkamisen jälkeen 
hyväksyttävä jälkihoitoaine. Kuivalla säällä ja muulloinkin, kun halkeamien 
muodostumisvaara on ilmeinen, elementit suojataan paketoimalla ne muovi- 
kalvon sisään. 

3.4.10.4 Siirrot ja varastointi 

Elementteihin ei saa siirron ja varastoinnin aikana tulla halkeamia eikä 
pysyviä muodonmuutoksia. 

Ellei laskelmin muuta osoiteta on betonin puristuslujuuden oltava elementte-
jä siirrettäessä vähintään 70% suunnittelulujuudesta. 

Lisäksi huolehditaan siitä, että siirron edellyttämät jänteet on jännitetty ja 
mandollisesti tarvittavat lisätuet on asetettu paikoilleen. 

3.4.10.5 Kuljetus 

Elementit suojataan kuljetuksen aikana likaantumiselta ja suolaroiskeelta. 

Elementteihin ei saa tulla kuljetuksen aikana halkeamia eikä pysyviä 
muodonmuutoksia. 

3.4.10.6 (Asennuskalusto) 
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3.4.10.7 Nostopaikan kantavuus ja vahvistaminen 

Nostopaikan kantavuus selvitetään riittävää asiantuntemusta käyttäen. 
Tarpeen vaatiessa maaperän kantavuutta parannetaan. Nostopaikan kanta-
vuuden arvioiminen ja tarvittavien vahvistustoimenpiteiden suunnittelu on 
annettava vaativissa tapauksissa pätevän geoteknisen asiantuntijan 
tehtäväksi. 

Kantavuustarkasteluihin liittyvät laskelmat ja maaperän vahvistussuunnitel-
mat toimitetaan valvojalle tiedoksi. 

3.4.10.8 Sillan käyttö asennusalustana 

Olemassaolevan sillan tai jo asennetun sillan osan käyttäminen asen-
nusalustana edellyttää tilaajan lupaa. Mandollisesti tarvittavat kantavuus-
tarkastelut teetetään hyväksyttävällä tavalla joko sillan suunnittelijalla tai 
vastaavan pätevyyden omaavalla asiantuntijalla. 

Kantavuustarkasteluihin liittyvät laskelmat toimitetaan tilaajalle tarkastetta-
vaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen asennuksen aloittamista. 

3.4.10.9 (Elementtien väliaikainen tukeminen) 

3.4.10.10 Saumaukset, liitokset ja täydennysvalut 

Saumaukset tehdään hyväksyttävällä saumauslaastilla tai massalla. 
Massalta edellytetään riittäviä säilyvyys-, tartunta- ja muodonmuu-
tosominaisuuksia. Sen on säilytettävä toimintakykynsä lämpötila-alueella 
-40°C... + 70°C sekä kestettävä tiesuolojen, laimeiden happojen ja emästen 
sekä otsonin ja UV-säteilyn vaikutusta. Suojaamattoman kansira kenteen 
saumassa käytettävän massan on lisäksi kestettävä öljyn ja bensiinin 
vaikutusta. Näkyvän sauman saumausmassan on oltava väriltään harmaa 
ellei suunnitelmassa esitetä muuta väriä. 

Hyväksyttäviä saumausmassoja on esitetty Silko-ohjeessa 
3.731. 

Saumausohjeita on annettu mm. Silko-ohjeessa 2.731. 

Juotosvatut betonilla, juotoslaastilla tai -massalla sekä liimaukset epoksilii-
maIla tehdään ohjeen B4 kohdan 4.2.5.3 mukaisesti. 
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Hitsauskiinnitykset tehdään SYL 4:n vaatimuksia ja ohjeita noudattaen. 
Suunnitelmaan kuulumattomia hitsausliitoksia ei saa tehdä ilman valvojan 
lupaa. 

3.4.10.11 Valmistajan tunnusmerkin sijoittaminen 

Valmistaja saa sijoittaa rakenteeseen tunnusmerkkinsä valvojan hyväksy-
mällä tavalla. 

3.4.10.12 Rakenteen jännittäminen ja injektointi 

Jännittämistä ja injektointia koskevat edellä kohdassa 3.4.9 esitetyt vaati-
mukset ja ohjeet. 

3.4.10.13 Viimeistelytyöt 

Elementit korjataan ja viimeistellään kohdan 3.4.4.8 mukaisesti. 

Asennuksessa käytetyt apurakenteet puretaan. Rakenne ja asennuspai kka 
siistitään kaikilta osiltaan. 

3.4.10.14 Laadunvalvonta 

Elementtien kunto ja mitat tarkastetaan ennen asentamista. Sellaisia 
elementtejä, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia ei saa asentaa paikoilleen 
ilman valvojan lupaa. 

Elementtien muoto ja sijainti tarkastetaan ennen saumausta. 

Saumausbetonin, -laastin, -massan ja epoksiliiman riittävästä lujuudesta 
varmistutaan ennen rakenteen jännittämistä. 

3.4.10.15 Kelpoisuuden osoittaminen 

Elementtien kelpoisuus osoitetaan ainestodistusten ja mittauspöytäkirjojen 
avulla. 

Elementtirakenteen kelpoisuus osoitetaan ja laatu raportoidaan SYL 1:n 
kohdan 1.3.6 mukaisesti. 
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3.4.10.16 Dokumentointi 

Elementtitehtaalla tehdyt elementtien valmistukseen, käsittelyyn ja 
kuljetuksiin liittyvät suunnitelmat ja muistiinpanot säilytetään tilaajan 
mandollisia tarkastuksia varten vähintään 10 vuotta. 

Työmaalla tehtyihin töihin liittyvät suunnitelmat ja muistiinpanot luovute-
taan valvojalle. 

3.5 Kirjallisuusluettelo 

/1 / 	Ympäristöministeriö 1990. Suomen rakentamismääräyskokoel- 
ma (RakMk) ohjeet B4 Betonirakenteet 1987, muutettu 1989 
ja 1990. 

/2/ 	Betonirakenteet. Polymeerit sillankorjausmateriaalina. Tielaitos, 
tiehallitus TIEL 730095-SILKO 1 .202. 

/3/ 	BY 13-1 981, Betonipinnat: luokitusohjeet. Helsinki. Suomen 
Betoniyhdistys r.y. ISBN 951-95381-3-5. 

/4/ 	Betonirakenteet. Paikkausaineet. Tielaitos, tiehallitus TIEL 
730097-SILKO 3.231. 

/5/ 	Betonirakenteet. Paikkaus ilman muotteja. Tie- ja vesiraken- 
nushallitus TVH 730096-SILKO 2.231. 

/6/ 	Betonirakenteet. Halkeaman injektointi epoksilla. Tie- ja 
vesirakennushallitus TVH 730096-SILKO 2.236. 

/7/ 	Betonirakenteet. Halkeaman sulkeminen imeyttämällä. Tie- ja 
vesirakennushallitus TVH 730096-SILKO 2.239. 

/8/ 	Kivirakenteet. Luonnonkivi verhousmateriaalina. Tie- ja 
vesirakennushalljtus TVH 730095-SILKO 1 .501. 

/9/ 	By 29-1 988. Ruiskubetoniohjeet. Suomen Betoniyhdistys r.y. 
ISBN 951-9365-32-X, ISSN 0358-5239. 

/10/ 	Betonirakenteet. Vakiobetonit. Tielaitos, tiehallitus. TIEL 
730097-SILKO 3.211. 

/11 / 	BS 7295, British Standard: Part 2 : 1 990. Fusion Bonded 
epoxy coated carbon steel bars for the reinforcement of 
concrete. ISBN 0580 18316 5. 
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/12/ 	By 14-1981. Betonin Iisäaineet, luokitus ja käyttäohjeet. 
Suomen Betoniyhdistys r.y. ISBN 951-95380-8-9. 

3.6 Liitteet 

Liite 1: 	Kontaktitappien asentaminen betonirakenteisiin sähkäkemialli- 
sia mittauksia varten 

Liite 2: 	Siltaelementtien sallitut mittapoikkeamat 

Liite 3: 	Betonin suhteitustiedot (lomake) 

Liite 4: 	Siltabetonin puristuslujuuden mittaaminen kimmovasaralla 

Liite 5: 	Pakkasenkestävän betonin ennakkokokeet ja testausohjeet 

Liite 6: 	Ruiskubetonin ominaisuuksien tutkiminen koelaatoista ja 
rakenteesta otetuista näytteistä 

Liite 7: 	Epoksi pinnoitettujen betoniterästen testausmenetelmät 



SYL3 
UITE 1 

KONTAKTITAPPIEN ASENTAMINEN BETONIRAKENTEISIIN SÄHKÖKE-
MIALLISIA MITTAUKSIA VARTEN 

1 KONTAKTITAPIT 

Betonirakenteisiin asennetaan raudoituksen yhteydessä kontaktitapit 
sähkökemiallisia mittauksia varten. 

Tappeina käytetään 12 mm kuumasinkittyä hitsattavaa betoniterästä (A 
400 HW tai A 500 HW). Tappien ulkonema rakenteen panasta on 30 mm 
(kuva 1). Tapit hitsataan lähinnä pintaa oleviin pääteräksiin. Sinkitys 
poistetaan tapista hitsausalueelta. Jokaiseen rakenneosaan asennetaan 
vähintään kaksi kontaktitappia. Tappien suurin sallittu välimatka on 30 
m, ellei kohdassa 2 ole esitetty tiukempia vaatimuksia. Kontaktitappeina 
voidaan käyttää myös panoskiinnikkeitä, jos ne on hitsattu pääteräksiin. 

I3 ..- 
I .• ..... ••_ • 	- . • .l 

•-j--- ptcras 

1 • • • -•. •  

Kuva 1. 	 kontktitappi 

2 KONTAKTITAPPIEN SIJOITUS 

2.1 Maatuen etumuuri, kehän jalka ja seinämäinen välituki 

• kontaktitappi 

	

1.Om 1.Om 	
(voidaan korvata 
panoskiinnikkeillä) 

tj-5m 

r - 
Kuva 2. 	 - 	__ maanpinta tai MW-pinta 

2.2 Siipimuuri 
2.5 m 

0 .5 mO5 m  

r 	- - 	
- 	kontaiteppl 

Kuva3. 	 - ____i 
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2.3 Pilarituki 

r 
¼_ 

	

- - - 
	

- kontaktitappi 
(voidaan korvata 
panoskiinriikkeillä) 

V•5 m -I• - - 

	 maanpinta tai lwW-pinta 
Kuvat 

2.4 Päällysrakenne 

Sillan oituussuunnassa 

hirn 	1.Om 

	

1.Om 1.Om 	1.Om 	1.Om 
r, 	 1 	 1 kontaktitappi; -  __________________ __________________________________ 

. L M : 1.1 r7 aina 

x kontaktitappi; 
kim vapaa- 

1 aukko>32m 
IL 	L L 	11 	L ^ 30m J'J.J' 	1 	} 	1 Kuva 5. 

Sillan opikkisuunnassa 

a 	 1 kontaktitappi 
Kontaktitapit asannetaan vuorotelien 
oikeaan ja vasempaan reunaan 

bj 
	 1 kontaktitappi 

Kuva 6. 
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SILTAELEMENTTIEN SALLITUT MITTAPOIKKEAMAT 

Taulukko 1: Suorakaide-, 1-ja T-palkin sekä laattaelementin sallitut mittapoikkeamat 

til 
a. Kokonaispituus: ± 20 mm 
b. Kokonaisleveys: + 10 mm, - 5 mm 
c. Rakennekorkeus: + 1 5 mm, - 5 mm 
d. Uuman paksuus: + 10 mm, - 5 mm 
e. Laipan paksuus: ± 5 mm 
f. Jännemitta: ± 1 mm/m ja 	± 1 5 mm 
g. Käyryys sivusuunnassa: 1 mm/m ja 	1 5 mm 
h. Kaarevuuden poikkeama pystysuunnassa suhteessa laskettuun poik-

keamaan: 1 mm/m ja 1 5 mm 
1. Nostokiinnikkeiden asema: 

- pituussuunnassa ± 100 mm 
- leveyssuunnassa ± 50 mm 

m. Laakereiden etäisyys palkin päästä: ± 5 mm 
n. Reikien tai varausten asema: ± 1 5 mm 
o. Päiden vinous: 

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

p. Laakerin kohdan poikkeama tasosta ± 2 mm 
s. Hitsauskiinnikkeiden asema: ± 20 mm 
t. Elementtien välinen porrastus ̂  5 mm 
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Taulukko 2: TT-pa/kin sallitut mittapoikkeamat 

a. Kokonaispituus: ± 1 5 mm 
b: Kokonaisleveys: ± 5 mm 
c. Rakennekorkeus: ± 5 mm 
d. Uuman paksuus: ± 3 mm 
e. Laipan paksuus: + 5 mm, - 3 mm 
f. Reikien ja varausten sijainti: ± 1 5 mm 
g. Käyryys sivusuunnassa: 1 mm/m ja ̂  1 5 mm 
h. Kaarevuuden poikkeama pystysuunnassa suhteessa laskettuun poik-

keamaan: 1 mm/m ja < 1 5 mm 
k. Nostokiinnikkeiden asema pituus- ja leveyssuunnassa: ± 100 mm 

m. Laipan uloke: ± 5 mm 
n. Uumien etäisyys: ± 5 mm 
p. Päiden vinous: 

- vaakatasossa ± 1 5 mm 
- pystytasossa ± 10 mm 

r. Elementtien välinen porrastus 	5 mm 
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Taulukko 3: Onte/opa/kin sa/litut mittapoikkeamat 

a. Kokonaispituus: ± 20 mm 
b: Kokonaisteveys: ± 5 mm 
c. Rakennekorkeus: ± 5 mm 
d. Uuman paksuus: + 10 mm, - 5 mm 
e. Ylälaatan paksuus: + 10 mm, - 5 mm 
f. Alalaatan paksuus: + 10 mm, - 5 mm 
g. Käyryys sivusuunnassa: 1 mm/m ja ̂  1 5 mm 
h. Kaarevuuden poikkeama pystysuunnassa suhteessa laskettuun poik-

keamaan: 1 mm/m ja ̂  1 5 mm 
1. Nostokiinnikkeiden asema: 

- pituussuunnassa ± 100 mm 
- leveyssuunnassa ± 50 mm 

m. Poikkileikkauksen muoto (vinous pysty- ja vaakatasossa): ± 10 mm 
n. Päätytasot (vinous pysty- ja vaakatasossa): ± 10 mm 
o. Päätyteikkausten kulmakiertymä toistensa suhteen: ± 0,5°  
p. Elementtien välinen porrastus ̂  5 mm 
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Työkohde/Rakenneosa 	________________________________ 

Betonin valmistaja 

Suunnittelulujuus - MPa, max rae - mm. notkeus 	VB 

Pakkasenkestävyysluku ____ vaadittu ilmamäärä - 

SIDEAINEET: Yleissementti 	 - kg/m3  
Portlandsementti 	 - 
Masuunisementti 	 - 
Silikajauhe 	 - 
Masuunikuonajauhe 
Lentotuhka 

VESI (Kokonajsmäärä.Sjeältä& runko- _kglm3  
aineen veden,sekoitusveden a 
lisäaineiden sisältämän veden) 

VESI- SIDEAINESUHDE 

RUNKOAINE (kuiva-ainemäärä) 	 - kg/m' 

HIENOAINESMÄÄRÄ (sideaine + 	 kg/m3  
alle 0.25 mm runkoaine) 

SUHTEITUSLUJUUS 	 - MPa 

ILMAMÄÄRÄ TEHTAALLA 	 - 

LISÄAINEET: 	 Merkki 	 Annostus % side- 
aineen painosta 

Huokoste ____________ 
Notkiste _____________ 	- 
Hidaste _____________ 

ENNAKKOKOKEIDEN TULOKSET: 

Puristuslujuus - MPa, P-luku ____ ilmamäärä - 

Työstettävyys testattu valukokeella kyllä - ei - 

limamäärän väheneminen 
kuljetuksen aikana selvitetty 	kyllä - ei - 

Laatinut: 	________ ____________________ 

Tarkastanut: 
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VTT TEST 371-90 

SILTABETONIN PURISTUSLUJUUDEN 
MITTAAMINEN KIMMO VASARALLA 

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 
Rakennusmateriaalilaboratorio 
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VTT-TEST 371-90 

TESTAUSMENETELMÄ SILTABETONIN PtJRISTUSLUJUUDEN MITTAAMISEKSI 
KIMMOVASARALLA 

1 MENETELMÄN TARXOITtJS 

Menetelmän tarkoituksena on osoittaa betonin kelpoi-
suus puristuslujuuden suhteen kimmovasaralla. 

2 MENETELMÄN SOVELTAMISALUE 

Ohje soveltuu kovettuneen siltabetonirakenteen testaa-
miseen Schmidtin kimmovasaralla tyyppi N ja NR, kun 
betonin nimellislujuus on enintään K 45. 

Jos rakenteen ikä on yli kuusi kuukautta, on kelpoi-
suuden toteaiuinen ohjeen mukaisesti mandollista vain 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen antaman työmaa-
kohtaisen lausunnon perusteella, ellei rakenteesta ole 
otettu vastaavanikäisiä verta ilevia koekappaleita. 

3 BETONIPINNAN KÄSITTELY 

Testattavan betonipinnan on oltava sileää esimerkiksi 
muottipintaa vasten valettu. Epätasainen pinta tasoi-
tetaan koneellisella hionnalla. Huokoinen pintakerros, 
lähinnä yläpinnalla, poistetaan koneellisella hion-
nalla testattavilta kohdilta. 

Kimmovasaralukemat määritetään märästä, puhtaasta, 
tiiviistä, sileästä ja sulana olevasta betonipinnasta. 

Sopiva betonipinnan kasteluaika on noin 15 minuuttia 
kastelun tapahtuessa ruiskuttamalla tai esimerkiksi 
sienellä kasteleinalla. Kuivasta betonipinnasta saadaan 
lähinnä alhaisella betonin lujuudella liian suuria 
kinunovasaralukemia, (mikä voi johtaa lujuuden määrit-
tämiseen todellista lujuutta suuremmaksi). 

Ava insanat 

Betoni 
Silta 
Luj uus 
Ainetta rikkoivaton testaus 

Keywords 

Concrete 
Bridge 
Compressive strength 
Non-destructive testing 
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4 TESTAtJS 

Testausta varten betonirakenteet jaetaan rakenne- ja 
lujuusluokittain arvostelueriin, joita muodostettaessa 
otetaan huomioon rakenne- ja betonointikokonaisuudet, 
aikataulu, arvosteluikä ja betonin valmistaja. Betonin 
kelpoisuuden toteamiseksi testauskohtia valitaan 
vähintään kuusi yhtä arvosteluerää kohden seuraavan 
taulukon mukaisesti: 

Lujuus- 
luokka 

Betonin valmis- 
tuksen valvonta 

Arvosteluerän 
suuruu 

V/m 

Testauskohtia vähintään 
arvosteluerästä 

Tarkastettu < 150 6 
valmistus 150-900 6 

> 900 V/150 
^ K 30 

Tarkastaluaton < 75 6 
valmistus 75-675 9 

> 675 V/75 

Tarkastettu < 100 6 
valmistus 100-600 6 

> 600 V/].00 
^ 1< 35 

Tarkastamaton < 50 6 
valmistus 50-450 9 

> 450 V/50 

Testauskohdat valitaan siten, että niistä määritetty-
jen arvojen perusteella saadaan luotettava kuva arvos-
teluerästä. Testauskohdat esitetään testaussuunnitel-
massa. 

Testauksessa käytettävän kiinmovasaran tulee olla ka-
libroitu. 

Testaus kohdistetaan alueisiin, joiden pienin läpi-
mitta on 100 - 300 min. Yksittäisten iskujen keskinäi-
sen etäisyyden tulee olla vähintään 20 mm ja etäisyy-
den rakenteen reunasta vähintään 40 mm. 

Kinuuovasaralukeinia määritettäessä pidetään vasara tes-
tattavaa pintaa vastaan kohtisuorassa suunnassa ja 
laukaistaan hitaasti painamalla. 

Testattavista kohdista määritetään vähintään 10 yksit-
täistä arvoa. Testaustulos on yksittäisten lukemien 
keskiarvo. 
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Iskusuuntina voidaan käyttää vaakasuoraa (pystyraken-
teet) ja pystysuoraa (vaakarakenteet). Suositeltavin 
iskusuunta on vaakasuora. Vaakarakenteet testataan 
tällöin esimerkiksi rakenteissa olevien aukkojen 
reunoista. Jos joudutaan käyttämään pystysuoraa isku- 
suuntaa, tutkitaan rakenne mikäli mandollista aihaalta 
päin, jolloin iskut kohdistuvat inuottia vasten valet-
tuun pintaan. Selvästi kiveen tai huokoseen osuneita 
iskuja ei oteta huomioon. 

5 LUJUUDEN MÄÄRITTAMINEN KOETULOSTEN PERUSTEELLA 

Siltarakenteiden betonille on voimassa kuvan 1 mukai-
nen puristuslujuuden ja kinunovasaralukeman välinen 
yleinen riippuvuus. Puristuslujuus vastaa särmältään 
150 mm:n koekuution puristuslujuutta. 

45 

40 

35 
0 

J) 

:, 

U) 
3 

25 

020 
a) 
m 

25 	30 	35 	40 

Kimmovasaralukema (N) 
Kuva 1. Testauskohdan puristuslujuuden ja kimmovasaralukeinan 

välinen yleinen riippuvuus. 
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6 PURISTUSLUJUUS 

Testauskohtien puristuslujuustuloksista Suomen raken-
tainisinääräyskokoelnian betonirakenteita koskevan ohj een 
kohdan 6.3.6 mukaisesti lasketun vertailulujuuden 
tulee olla vähintään sama kuin rakennekoekappaleille 
asetettu laskerinallinen lujuusvaatimus. 

7 TESTAUSTULOSTEN DOKUMENTOINTI 

Betonirakenteiden testaustulokset dokumentoidaan ar-
vosteluerittäin siten, että asiakirjoista kä i1mr 

1. Tiedot arvosteluerän betoni 
- valmistaja 
- betonin lujuus ja tyyppi 
- testattujen 
- testaussuunnat 

2. Yksittäiset kinuuovasaraiukemat ja niista iasket. 
keskiarvot (= testauskohdan kiinmovasaralukema) 

3. Testauskohtien kiinmovasaralukeniia vastaavat ii 
j uusarvot, luj uusarvoj en keskiarvo ja keskihaj ont 

4. Arvosteluerän p 

5. Testausaj ankoht 

6. Testauksen suoriai 

Dokumentointi voidaan tehdä esime:: 
sivulla esitetyn taulukon mukaisest 



Kimmovasaratestaus 

Kohde/Rakenne/m3  betonia 
Valupäivämäärä 
Betonin nimellislujuus, tyyppi ja valmistaja 
Testauspäivämäärä 
Testaaja 
Tarkastaja 
Urakoitsij an työnj ohtaj a 

Testaus- 
kohta 

n:o 

Testaussuunta Kimiuovasaralukeinat 
Yksittäiset 	 Keskiarvo 

Testauskohdan 
lujuusarvo (MPa] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Keskiarvo x 
Keskihajonta s (MPa] 

	

Vertailulujuus Kk = 	- 1.40 	= 	[MPaJ 

	

(Kk = 	x - 1.40 	s) = 	{MPa] 
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1 Yleistä 

2 Ennakkokokeet 

2.1 Ennakkokokeet menetelmällä A 

2.2 Ennakkokokeet menetelmällä B 

3 Pakkasenkestävyysluvun määrittäminen 

3.1 P-luvun määrittäminen suhteitustietojen ja mitatun ilmamäärän 
perusteella 

3.2 P-luvun määrittäminen kapillaarisen vedelläimeytyskokeen 
perusteella 

3.3 P-luvun määrittäminen pakkassuolakokeen perusteella 

4 Ilmamäärän mittaaminen 
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1 YLEISTÄ 

Nämä ohjeet on laadittu siltojen rakennustöitä varten. Ohjeet sisältävät 
pakkasenkestävien betoneiden ennakkokokeiden tekemistä sekä P-luvun ja 
ilmamäärän määrittämistä koskevia ohjeita. 

Betonin pakkasenkestävyysvaatimus esitetään suunnitelmissa pakkasen-
kestävyyslukuna P. Rakenteet jaotellaan pakkasenkestävyysluokkiin P20, 
P30, P50 ja P70. Betonin pakkasenkestävyys on sitä parempi mitä suurempi 
pa kkasenkestävyysluku on. Betonin pa kkasenkestävyyttä säätelevät sen 
huokosrakenne ja ulkoiset rasitustekijät. Pakkasenkestävyyden kannalta hyvän 
huokosrakenteen muodostumiseen vaikuttavat eniten vesi-sideainesuhde, 
sideaineen laatu, ilmahuokosmäärä ja sen jakautuma sekä betonin jälkihoito. 

2 ENNAKKOKOKEET 

2.1 Ennakkokokeet menetelmällä A 

Menetelmää A käytetään, kun betoni on suhteitettu SYL 3:n kohdassa 
3.3.2.3 esitetyllä tavalla. Ennakkokokeilla varmistetaan betonimassan vaaditut 
ominaisuudet ja käytettävien lisäaineiden yhteensopivuus sekä lisäaineiden 
annostelujärjestys ja -tapa. 

Ennakkokokeilla tutkitaan betonin puristuslujuus, ilmamäärä ja ne tekijät, 
joiden avulla pakkasenkestävyys lasketaan (vrt, kaava 1/kohta 3). Runkoai-
neen kosteuspitoisuus määritetään ennakkokoemassaan käytetyistä kaikista 
lajftteista vähintään kahtena erillismäärityksenä todellisen vesisideainesuhteen 
laskemiseksi. Ilmamäärä mitataan heti sekoituksen jälkeen ja tunnin kuluttua 
sekoituksesta. Huokosteen annostus tarkistetaan vielä välittömästi ennen 
sekoitusta. Tarvittaessa tutkitaan myös ilmamäärän pysyvyyttä betonin 
kuljetuksen ja betonoinnin aikana. 

Ennakkokokeiden yhteydessä selvitetään hidasteen ja nesteytteen vai-
kutusaika betonointiolosuhteissa. Tarvittaessa tutkitaan myös lisäaineiden 
vaikutuksia eri lämpötiloissa. 

2.2 Ennakkokokeet menetelmällä B 

Menetelmää B käytetään, jos betonin osa-ainekoostumus ei täytä SYL 3:n 
kohdassa 3.3.2.3 esitettyjä vaatimuksia tai jos menetelmää A ei jostain 
syystä haluta käyttää. 

Massakokeet tehdään kohdan 2.1. mukaan. 
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Kovettuneen betonin pakkasenkestävyyden selvittämistä varten valmis-
tetaan kuusi 100 mm kuutiokoekappaletta, joista kolmelle tehdään ta-
vallinen standardin mukainen 75 kierroksen pakkassuolakoe ja kolmelle 
tehdään 75 kierroksen pakkassuolakoe siten, että betonin karbonatisoi-
tumisen ja toistuvan kastumiskuivumisilmiöfl vaikutus tulee huomioon 

otetuksi. 

Jälkimmäisessä erikoiskokeessa jälkihoitoajan päättymisen jälkeen 
kappaleet kuivataan 70 % suhteellisessa kosteudessa ja + 50° C 
lämpötilassa yhden viikon ajan. Tämän jälkeen kappaleet asetetaan 
hiilidioksidikaappiin 70 % suhteelliseen kosteuteen, + 200  C lämpöti-
laan ja 5 % hiilidioksidipitoisuuteen kanden kuukauden ajaksi. 
Tämän jälkeen koekappaleet imeytetään vedessä yhden viikon ajan, 
jonka jälkeen käynnistetään 75 kierroksen pakkassuolakoe, jossa 
jokaisen 10 kierroksen jälkeen kappaleet kuivataan viikon ajan 40 

% suhteellisessa kosteudessa ja + 20°C:n lämpötilassa 

Erikoiskokeen tulos ilmoitetaan kertoimella k. Se saadaan jakamalla normaa 
likokeen tilavuusrapauma-arvot erikoiskokeen tilavuusrapauma-arvOilla 50 
ja 75 jäädytyssulatuskierrokSen kohdalla ja määrittämällä edellä saatujen 
arvojen keskiarvo. Kerroin k,, saa olla enintään yksi. 

3 PAKKASENKESTÄVYYSLUVUN MÄÄRITTÄMI NEN 

3.1 P-luvun määrittäminen suhteitustietojen ja mitatun ilmamäärän perus-
teella 

P-luku määritetään suhteitustietojen ja työmaalla mitattujen ilmamäärien 
perusteella kaavan 1 avuta. 

46 * k * kVA 

P = ___________________ missä 	 (1) 
10 *(WAS)1.25 - 1 

'V a 

kJh 	on jälkoitokeuon 	5 + 0, 1 7 	LOGt), missä 	(2) 

t, 	on jälkihoitoaika (vrk) 

kvA on vanhennuskerroin = 1 - 0,045 * s - 0,008 * k - 0,001 * 1, (3) 
missä s on silikan k masuunikuonan ja 1 lentotuhkan osuus sideaineesta 

(%) 
WAS on redusoitu vesi-ilmasideainesuhde 
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VOS + 10 * (a-2) 
WAS = ______________________________ 	 ,missä (4) 

sem + 2,5 * Q811  + 0,8 * 0kuona + 0,3 * 

vesi 	on vesimäärä (kg/m 3 ) 

sem 	on portlandsementin määrä (kg/m3 ) 

on silikajauheen määrä (kg/m 3 ) 

on masuunikuonan määrä (kg/m 3 ) 

on lentotuhkan määrä (kg/m 3 ) 

a 	on ilmamäärä (%) 

Portlandsementin, masuunikuonan ja lentotuhkan määriä ja osuuksia 
laskettaessa oletetaan, että masuunisementin kuonapitoisuus on 70 % ja 
portlandsementin osuus 30 %. Yleissementin tuhkapitoisuudeksi oletetaan 
15 % ja portlandsementin osuudeksi 85 %. 

Sivuilla 6-8 on kaavasta 1 laskettuja käyrästöjä, joista pakkasenkestävyysluku 
saadaan eri sideainemäärillä ja tietyillä sideainekoostumuksilla vesisideaine-
suhteen ja ilmamäärän funktioria seitsemän vuorokauden kosteajälkihoitoajal-
le. Muut jälkihoitoajat saadaan kertomalla käyrästöstä saatava arvo jälkihoi-
tokertoimella kjh  (kaava 2). Suhteitusvaatimukset (SYL 3 kohta 3.3.2.3) 
rajaavat käyrästöjen käyttöaluetta. 

3.2. P-luvun määrittäminen kapillaarisen vedelläimeytyskokeen avulla 

Koe kappaleina käytetään lieriöitä 300 mm x 1 50 mm. Näistä valmistetaan 
sahaamalla lopulliset koekappaleet, joille tehdään kapillaarinen ve-
delläimeytyskoe. Koekappaleina voidaan käyttää myös rakenteesta porattuja 
läpimitaltaan vähintään 100 mm lieriöitä. 

Pakkasenkestävyysluku lasketaan tällöin kaavasta 

Pr * 
P= 1,1 *k*k* 	 (5) 

kk 



SYL 3 
	

5 
LIITE 5 

missä 

Pr 	on betonin kapillaarikokeella määritetty suojahuokossuhde 

on puristuslujuuden keskiarvo 28 d:n iässä (MPa) ja 

kk 	on vedelläkyllästysasteen kasvusuoran kulmakerroin ennen taitepistettä 

(1 i/i. Suora kulkee 0:n ja 2:n tunnin imeytysaikoja vastaavien vedel-
läkyllästysasteiden kautta (ajan neliöjuuriasteikko). 

Kertoimet kjh  ja  kvA  ovat samat kuin kaavassa 1. 

3.3 P-luvun määrittäminen pakkassuolakokeen perusteella 

Pakkasenkestävyysluku määritetään standardin mukaisella viidenkymmenen 
kierroksen pakkassuolakokeella. Näytteinä käytetään rakenteesta porattavia 
läpimitaltaan vähintään 100 mm lieriönäytteitä tai betonoinnin aikana valmis-
tettavia 100 mm kuutiokoekappaleita. 

Pakkasenkestävyysluku P lasketaan koetulosten perusteella kaavalla 

P kv * 200/DEV5O, 

missä DEV5O on pakkassuolakokeella todettu 50 kierroksen rapauma ti-
lavuusprosentteina. Jos betoni on suhteitettu SYL 3:n kohdan 3.3.2.3 mukai-
sesti, on k  kohdan 3.1 mukainen betonin vanhenemisen huomioon ottava 
kerroin kvA.  Jos betonia ei ole suhteitettu SYL 3:n kohdan 3.3.2.3 mukai-
sesti, on kv  kohdan 2.2 mukainen kerroin kvB. 

4 ILMAMÄÄRÄN MITTAAMINEN 

Betonimassan ilmamäärä mitataan painemenetelmällä. Mittarin tilavuuden 
tulee olla 1 6 mm tai suuremmalla runkoaineen maksimiraekoolla vähintään 
8 dm3  ja tarkkuus vähintään 0,2 %. Mittari tarkistetaan vuosittain. Betoni-
massaa tiivistetään mitta-astiassa kandessa kerroksessa enintään 50 mm 
läpimittaisella sauvatäryttimellä niin kauan, että sen pinta on tasainen ja 
kiiltävä eikä siinä enää ole suuria ilmakuplia. Sauvatäryttimen nostoaika on 
vähintään 10 sekuntia. Yläosan tiivistyksen jälkeen betonimassan pinta tasa-
taan mitta-astian yläreunan tasolle ja mittarin yläosa asetetaan paikoilleen. 
Mittaus tehdään mittarin ohjeiden mukaan. Mittarin asteikko ilmoittaa koko-
naisilmamäärän prosentteina betonimassan tilavuudesta. 
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RUISKUBETONIN OMINAISUUKSIEN TUTKIMINEN KOELAATOISTA JA 
RAKENTEESTA OTETUISTA NÄYTTEISTÄ 

1. Betonin ominaisuudet ruiskutetuista koelaatoista otetuista näytteistä 

Koelaatat tehdään ruiskuttamalla muotteihin. Jos ruiskubetonissa 
käytetään kiihdytettä, tulee sen menekin olla sama kuin arvosteluerää 
ruiskutettaessa käytetty suurin kiihdytemenekki. 

Arvosteluerät ja rakennuspaikalla arvosteluerää kohden tehtävien kel-
poisuuskoekappaleiden (ruiskutetut laatat) määrät puristuslujuuden osalta 
ovat taulukon 1 mukaiset. Kuivaseosmenetelmällä tehdyn ruiskubetonin 
kelpoisuuden osoittamisessa käytetään  tarkastamatonta valmistusta 
koskevia koekappalemääriä. 

Taulukko 1. Arvosteluerät ja arvosteluerää kohden tehtävät koekappaleet (ruiskutetut laatat) 
puristulujuuden osalta 

Lujuus- 
luokka 

Betonin valmis- 
tuksen valvonta 

Arvostelu- 
erä V m3  

Koekappa-
leet (kpl)" 

Tarkastettu 900 6 
valmistus > 900 V/1 50 

^ K30 
Tarkastamaton <75 6 
valmistus 75-675 9 

> 675 V/75 

Tarkastettu ^ 600 6 
valmistus > 600 V/100 

^ K35 
Tarkastamaton < 50 6 
valmistus 50-450 9 

> 450 V/50 

1) Kustakin laatasta valmistetaan yksi koekappale 

Puristuslujuus todetaan standardin SFS 4474 mukaisesti. Koetuloksista 
laaditaan vertailulujuuslaskelma ohjeiden B4 mukaisesti. 

Betonin vedenpitävyyden toteamiseksi tehdään vähintään kolme kel-
poisuuskoekappaletta (ruiskutettua laattaa) kutakin ruiskutettavaa 300 
m3:n betonimäärää kohden. Kuivaseosmenetelmässä betonimäärä lasketaan 
kuivaseosmääränä. Vedenpitävyys todetaan standardia SFS 4476 
soveltaen siten, että näytteen korkeus on 1 20 mm. 
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Puristuslujuuden toteamiseksi tehtävät koelaatt ruiskutetaan puisiin 500 
* 500 • 120 mm3  suuruisiin muotteihin yhtä paksuina kerroksina kuin itse 
rakennekin siten, että koelaatan kokonaispaksuus on 120 -140 mm. 
Vedenpitävyyden toteamiseksi tehtävien laattojen tulee olla korkeudeltaan 
n. 140 mm. Kerrosten ruiskutusten välinen aika on sama kuin varsinaises-
sa työssä. Laatat säilytetään työmaalla, kunnes ne ovat riittävän lujia 
standardin SFS 5341 mukaiseen säilytykseen. 

2. Betonin ominaisuudet rakenteesta otetuista näytteistä 

Rakenteesta otettavien näytteiden irrotuksessa, säilytyksessä ja valmis-
tuksessa noudatetaan standardin SFS 5341 ohjeita. 

Rakenteet jaetaan arvostelueriin laatu- ja lujuusluokittain ja siten, että 
arvosteluerään kuuluvien rakenteiden valmistus- ja jälkihoitomenetelmät 
ja kiihdytteen menekit eivät oleellisesti poikkea toisistaan. Arvosteluerät 
ja arvosteluerää kohti otettavien koekappaleiden vähimmäismäärät ovat 
taulukon 2 mukaiset. Kuivaseosmenetelmässä arvosteluerän suuruus 
lasketaan kuivaseosmääränä ja käytetään tarkastamattoman valmistuk-
sen koekappalemääriä. 

Taulukko 2. Arvosteluerät ja arvosteluerää kohden tehtävien kelpoisuuskoekappaleiden 
määrät puristus/ujuuden osalta 

Lujuus- 
luokka 

Betonin valmis- 
tuksen valvonta 

Arvosteluerän 
suuruus V m 3  

Koekappa-
leet (kpl) 

Tarkastettu 900 6 
valmistus > 900 yli 50 

^ K30 
Tarkastamaton < 75 6 
valmistus 75-675 9 

> 675 V/75 

Tarkastettu ^ 600 6 
valmistus > 600 V/100 

^ K3 5 
Tarkastamaton < 50 6 
valmistus 50-450 9 

> 450 V/50 

Puristuslujuus todetaan standardin SFS 4474 mukaisesti. Koetuloksista 
laaditaan vertailulujuuslaskelma ohjeiden B4 mukaisesti. 
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3. Tartuntalujuuden määrfttäminen 

Tartuntalujuus määritetään joko rakenteesta poratusta koekappaleesta 
standardin SFS 5445 mukaisesti tai vetämällä koekappale irti rakentees-
ta standardin SFS 5446 mukaisesti. Jos näyte irtoaa porauksen yh-
teydessä ennen varsinaista koetta, otetaan samalta alueelta uusi näyte. 

Tartuntalujuuskokeet tehdään samassa laajuudessa kuin puristuslujuus-
kokeet. Tartuntalujuuskokeista tehdään selostus, josta ilmenevät koepai-
kat, tulokset, murtokohdat ja epäonnistuneet näytteenotot. Selostus 
luovutetaan valvojalle. 
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Epoksipinnoitettujen betoniterästen testausmenetelmät 

1 Huokoisuustarkastus 

Huokoisuustarkastus tehdään märkäsienimenetelmällä, jolloin käytetään 
tarkastettua 67,5 voltin jännitteellä toimivaa märkäsienimittaria. 
Koeteräkset tutkitaan kokonaisuudessaan. 

Pinnoitetta poistetaan teräksen pinnasta tai siihen tehdään teräksen 
pintaan ulottuva viilto ja kuorittuun tai viillettyyn kohtaan kiinnitetään 
mittarin hauenleuka. Sieni kostutetaan vedellä ja kosteaa sientä kuljetetaan 
terästä pitkin. Pinnoitevaurion kohdalla mittari antaa äänimerkin. 

Menetelmällä voidaan tutkia mm. pinnoitevaurioiden keskimääräinen 
esiintymistiheys teräksen pituusyksikköä kohti. 

2 Taivutuskoe 

Taivutuskokeen avulla tutkitaan pinnoitteen ja betoniteräksen välistä 
tartuntaa. 

Kokeessa käytetään 1 ,5 m mittaista suoraa tankoa. Ennen koekappaleen 
taivuttamista tarkastetaan pinnoitteen vauriot silmämääräisesti ja 
märkäsienimenetelmällä. Koekappale, jonka lämpötilan tulee olla tasainen 
ja korkeintaan + 1 5°C, taivutetaan 1800 taivutussäteen ollessa ohjeiden 
B4 taulukon 4.6 mukainen. Taivutuskoneen terästä koskettavat pinnat 
pehmustetaan. 

Taivutuksen jälkeen koekappaleiden pinnan vauriot tarkastetaan ensiksi 
silmämääräisesti ja sen jälkeen märkäsienimenetelmällä. 

3 Tartuntavetokoe 

Tartuntalujuus määritetään tartuntavetokokeella, joka tehdään vähintään 
kandella pinnoitetuila ja kandella pinnoittamattomalla koeteräksellä. 

Koeteräkset vaietaan pituussuuntaisesti betoniprisman, 250 x 250 x 300 
mm 3 , keskelle. Betoniprisman raudoituksena on symmetrisesti koeterästä 
100 mm:n säteellä ympäröivä hitsattu teräsverkkko, jonka silmäkoko on 
50 x 50 mm2  ja verkon tangot ovat molemmissa suunnissa halkaisijaitaan 
8 mm. Teräsverkko ulottuu prisman läpi. 



2 
	

SYL 3 
LIITE 7 

Tartuntavetokoe tehdään vetämällä teräs ulos betoniprismasta. 
Vetovoimaa nostetaan tasaisesti tartuntavoiman maksimiarvoon saakka. 
Samanaikaisesti mitataan teräksen liukuman arvot kuormittamattoman 
pään puolelta. 

Samanaikaisesti edellä mainittujen betonikuutioiden kanssa vaIetaan kuusi 
kuutiota, 100 x 100 x 100 mm3, puristuslujuuden määrittämistä varten. 
Kuutiot säilytetään samoissa olosuhteissa (kosteus 95...100 % ja 
lämpötila 20 ± 2°C) kuin tartuntavetokokeen kuutiot ja puristetaan 
samanaikaisesti tartuntavetokokeen kanssa aikaisintaan 28 vrk:n iässä. 

Tartuntavetokokeen tulosten perusteella lasketaan pinnoitettujen ja 
pinnoittamattomien koetankojen tartuntajännityksen keskiarvo liukuman 
arvoilla 0,05 ja 0,25 mm. 
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