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Selvitysmiehen raportti julkaistiin 14.11.

• Selvitysmies Tapani Mäkikyrö kutsuttiin tehtävään maaliskuussa

• ”Tehtävänä oli muodostaa betonirakentamisen tilanteesta kokonaiskuva taustalla 
vuoden 2016 laatuongelmat sekä niiden mahdolliset syyt. Lisäksi tehtävänä oli laatia 
suositukset mahdollisista toimista, joilla vastaavat ongelmat kyetään jatkossa 
välttämään.”

• Selvitys perustuu laajaan asiantuntijoiden kuulemiseen, haastatteluita käyty yli 50 
henkilön/tahon kanssa

• Taustaryhmässä mukana useita eri osapuolia
‐ Viranomaisia

‐ Laadunvarmistusta suorittavia tahoja

‐ Tutkimuslaitoksia

‐ Rakennuttajia ja suunnittelijoita

‐ Rakentajia ja betoniteollisuuden toimijoita



Selvitystyön lopputulos yleisellä tasolla
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• 1. Betonirakenteen vakavat lujuuskadot ja niiden ehkäisy!

‐ Merkitykselliseen lujuuden menetykseen johtavia tekijöitä tuotantoprosessissa on 
tunnistettu ja osataan torjua tai saada hallintaan, tarpeet tiedetään, toteutus 
käynnissä

• 2. Betonirakenteen tuotantoprosessin tarkastelu ja siihen liittyvät 
kehityssuositukset.

‐ Tuotantoprosessin läpikäynti ei nostanut esiin mitään isoa yllättävää yksittäistä 
tekijää. Kehitystarpeita tunnistettiin  kaikilla tuotantoprosessin alueilla, niistä on tehty 
suosituksia



Betonirakentamisen laatu syntyy monen toimijan ketjussa



Hankkeen tilaaja: Suositellut korjaavat toimet 
Hankkeen tilaajan rooli on ratkaiseva! 

• Tilaajan tulee olla aidosti kiinnostunut lopputuloksen laadusta!

• Asettaa laatutavoitteet, luo edellytykset tuottaa elinkaarilaatua

• Osoittaa resurssit; suunnittelu, sen ohjaus, työmaavalvonta

• Erityishuomio suunnittelussa; rak. mitat, raudoitus, valettavuus

• On laatukeskeinen materiaalien ja palveluiden hankinnassa

• Huolehtii laatuvaatimusten mukana pysymisestä alihankinnassa ja ketjutetussa 
urakassa  huolehtii vaatimusten täyttymisestä

• Jos osallistuu betonin hankintaan; pitää olla käsitys betonoinnin ja jälkihoidon 
laaturiskeistä ja –vaihtelusta sekä siten tietoinen tilauksessa tarvittavasta betonin 
lujuustasosta tai lujuus-marginaalista lopputuotteen kelpoisuus päätavoitteena.  



Betonitehdas: Suositellut korjaavat toimet

• Kehittää laadunhallintaa niin, että  laatu on tilattua ja stabiilia.

• Tavoitteena tasalaatuisuus ja häiriöiden nopea havaitseminen

• Ensin nykyisten mittausohjeiden ja -menetelmien tarkistaminen

• Sitten tavoite tuoreen betonin automaattinen, jatkuvatoiminen mittaus tehtaalla, 
valussa, tiivistyksessä; laadunohjaus, valvonta

• Sää- ja P-lukubetonit, todennus ennakkokokeella, myös kuljetus

• Betonin suhteitusvalinnat tukemaan ilmamäärän hallintaa!

• Sekoitus riittäväksi niin, että ilmaa tuottavat lisäaineet ehtivät toimia riittävästi 
sekoituksen aikana, ei vasta sen jälkeen

• Sääbetoneiden laatutavoitteiden ja vaatimusten päivittäminen?

• Talo- ja infrabetoneiden laatumäärittelyjen yhtenäistäminen? 



Työmaan toiminta: Suositellut korjaavat toimet

• Betonirakenteiden toteuttajien tulee kiinnittää huomiota, että…

• Jokainen valu valmisteltu ennakkoon, työn laaturiskit arvioitu

• Betonin valinta perusteltu, tavoitteena lopputuotteen kelpoisuus

• Muottiin valu, tiivistys, jälkihoito normin ja suunnitelman mukaan olosuhteet ja 
suoritukset dokumentoidaan normin mukaisesti

‐ työhön tarvitaan selkeät toimintaohjeet, oppaat, lisäkoulutusta

‐ ennakoiva vuorovaikutus tehtaan ja rak.suunnittelun kanssa

‐ vaativissa valuissa aloituskokoukset, varmistetaan betoninlaatu ja muut betonoinnin 
edellytykset

• Turvallisuuden kannalta merkittävissä kohteissa (seuraamusluokat määritellään erikseen), erittäin 
vaativissa (suunnittelultaan poikkeuksellisissa) kohteissa tai kun käytetään valun kannalta vaativia 
betoneita, kuten P-lukubetonia, betoni-rakentamisen laatu tulee varmistaa kohdekohtaisesti laadittavan 
toteutuksen laatusuunnitelman mukaisesti työmaanäyttein osana betonointisuunnitelmaa ja 
betonitöiden laadunvarmistussuunnitelmaa



Koko betoniala: Suositellut kehittävät toimet 

• Betonialan tulisi tukea asiakkaidensa uudenlaisen laatutietoisuuden kehittymistä 
avaamalla betonin laatutekijät nykyistä avoimemmin suunnitteluun ja kaupantekoon 
esimerkiksi uusien erikoistuotteiden tai -ominaisuuksien muodossa

”Käytännössä kaikki betonitehtaat toimittavat samoja tuotteita”

• Betonialan tulisi edelleen kehittää rakennusalan muiden toimijatahojen kanssa 
yhteistyöverkostojaan

• Verkostoitumisen tavoitteena olisi ammattiosaamisen ja sen koulutuksen kehittäminen sekä 
tuotanto-organisaation ja toimijatahojen yhtenäisen kokonaisnäkemyksen turvaaminen

• Yhteistyötahoja olisivat erityisesti ammatti- ja korkeakoulutus, rakennusteollisuus, eri 
suunnittelualat, rakennusalan järjestöt, kaupanala ja rakennusvalvonnat yhdistyksenä ja 
alueellisesti. 

• Rakennusvalvonnan tukimahdollisuus ja verkostot ovat merkittäviä.



Paikallavalubetonien selvitysvaade muuttuu koskemaan 
kantavia rakenteita (tiedote 14.11.) (1/2)

• Koskee hankkeita, joiden aloituskokous pidetään 1.1.2018 tai sen jälkeen
‐ Korvaa muut tämänhetkiset menettelyt
‐ Pk-seutu, Lahti, Tampere, Turku, Kouvola, Pori, Jyväskylä, Kuopio, Oulu

• YmA Kantavista rakenteista (9/2014)
‐ 9§: Rakennuksen tai rakenteen mahdollisesta viasta tai vauriosta aiheutuvien seuraamusten ollessa 

vakavia tai keskisuuria on rakennukselle osana rakenteiden toteutuksen työsuunnitelmaa 
laadittava toteutuksen laatusuunnitelma

‐ Rakennusvalvontojen tulkinnan mukaan pienet varastot ja maatalouden tuotantorakennukset ovat 
vapaat tästä vaatimuksesta
‐ Laatusuunnitelman teosta ei ole muodostunut käytäntöä, jota nyt pyritään muuttamaan

• Laatusuunnitelman sisältö (vähintään)
‐ eri työvaiheiden laadunvarmistustoimenpiteet ja tulosten raja-arvot
‐ työnjohtotehtävien vaativuusluokkia ja kelpoisuusvaatimukset täyttäviä työjohtajia sekä 

vastuuhenkilöitä koskevat kirjaukset
‐ työvaiheiden suorittajien erityisiä pätevyysvaatimuksia koskevat kirjaukset
‐ laadunvarmistustoimenpiteiden tarkastukset ja tallenteet sekä niiden hyväksynnät



Paikallavalubetonien selvitysvaade muuttuu koskemaan 
kantavia rakenteita (tiedote 14.11.) (2/2)

• Kantavien rakenteiden laadunvarmistukseen nimettävä pätevä asiantuntija 
(rakennushankkeeseen ryhtyvä nimeää)

• Pätevänä asiantuntijana voi toimia vastaava rakennesuunnittelija tai ulkopuolinen asiantuntija 
(RV hyväksyntä)

• Asiantuntijan lausunto kantavien rakenteiden laatusuunnitelmasta
‐ Ennen aloituskokousta rakennusvalvontaan
‐ Täyttääkö laatusuunnitelma sille asetetut vaatimukset?
‐ Voidaanko suunnitelmassa esitetyillä tarkastuksilla ja toimenpiteillä varmistaa vaatimusten 

mukainen lopputulos?

• Asiantuntija valvoo ja todentaa laatusuunnitelman toteutumisen
‐ todennettava rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja tarkastusasiakirjan yhteenvetolomakkeeseen 

täyttävätkö toteutetut laadunvalvonnan toimenpiteet laatusuunnitelmassa asetetut vaatimukset ja 
voidaanko toteutettujen laadunvarmistusmenettelyiden perusteella todeta, että rakenteille ja 
rakennustuotteille asetetut vaatimukset täyttyvät

‐ Todentaminen tehtävä ennen kunkin kantaviin rakenteisiin liittyvän rakennekatselmuksen ja ennen 
kunkin loppukatselmuksen toimittamista



Paikallavalubetoni tänään
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• Sementit
‐ Nopea lujuudenkehitys
‐ Hienous -> suuri vedentarve
‐ Erikoissementtien tarve ja käyttö

• Seosaineiden käyttö yleistä
‐ Lentotuhka, masuunikuona ja silika
‐ Seosaineiden käytön vaikutukset betonin ominaisuuksiin 

hallittava

• Runkoaines
‐ Osin tai täysin murskattua
‐ Hienoainesmäärän kasvu -> suuri vedentarve

• Lisäaineet
‐ Tehonotkistimien ja huokostimien käyttö erittäin yleistä



Betonin koostumus
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Laadunvalvonnan standardit, normit ja ohjeet

• Standardit
‐ EN 206

‐ Tuoteryhmäohjeet

‐ Sementti, kiviaines

• Normit/ohjeet
‐ Betoniyhdistyksen ohjeet, BY65 jne.

‐ Betonilattiayhdistyksen ohjeet, BLY…

• Ohjeet
‐ Yhteiset laatuvaatimukset

‐ Työmaaohjeet

‐ Liikenneviraston ohjeet
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Betonitehtaan laadunvalvonta
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• Materiaalitoimittajan laadunvalvonta
‐ Sideaineet

‐ Runkoaineet

‐ Lisäaineet

• Valmisbetonitehtaan laadunvalvonta
‐ Materiaalin vastaanottotarkastukset ja –

kokeet

‐ Kokeet
‐ Ilmamittaus, painuma, tiheys, lämpö, 

puristuslujuus, kuituseulonta, kutistuma, veden 
tunkeuma, pakkasrasitus, vetolujuus

‐ Näytteenottotaajuus
‐ Alkutestaus

‐ Jatkuva laadunvalvonta



Betonoinnin virhepaikkoja
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Betonin tiivistäminen
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Betonin tiivistäminen
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Betonin koossapysyvyys
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Betonin kutistuminen ja halkeilu on normaali ilmiö
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• Betonissa sideaineena käytettävän sementin ja veden reaktion tuotteena 
syntyvä sementtikivi kutistuu AINA

• Betonin vapaa kutistuma on luokkaa 0,4-0,7 mm/m

• Betoniin syntyy aina halkeilua, oleellista on sen suuruus

• Raudoituksella rajoitetaan ’haitallista’ halkeilua

‐ Raudoituksella voidaan myös ohjata ja keskittää halkeilua

• Hyvä jälkihoito ei estä kutistumista (eikä halkeilua), vaan siirtää niiden 
vaikutuksia myöhäisemmäksi

• Kutistumisessa erotettava varhaisvaihe- ja pitkäaikaiskutistuminen



Betonin jälkihoito
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• Jälkihoidon tarkoitus
‐ Estää betonipintojen liian nopea 

kuivuminen ja varmistaa betonin 
lujuudenkehitys

‐ Pienentää kutistumista varhaisiässä ja 
vähentää halkeiluriskiä

‐ Varmistaa kovettuneen betonin 
ominaisuuksien saavuttaminen

• Nopea aloitus, riittävä kesto

• Jälkihoitamatonta betonipintaa ei 
saa jälkikäteen kuntoon 
lisäkustannuksitta



Betonin jälkihoidon laiminlyönnistä seuraa…
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Rakenteiden erityispiirteitä; perustukset

• Lujuusluokat alhaisia

• Rakenteet massiivisia

• Betonilaadut
‐ Normaalisti kovettuva

‐ Nopeasti kovettuva

‐ Kuumabetoni (nopeasti kovettuva)

• Maksimiraekoko #32 mm (16 mm)

• Lujuudenkehityksen varmistaminen

• Lämmitys hankalaa

• Muotin valinta

• Säänkestävyysvaatimus

• Vedenpitävyysvaatimus
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Talvibetonointi; perustukset

• Valu vain sulatetulle ja lämmitetylle 
alustalle

• Betonin oman lämmönkehityksen 
hyödyntäminen

• Lämpöeristettyjen muottien 
hyödyntäminen

• Nopea ja riittävän eristävä lämpösuojaus

• Lankalämmitys, huputetun rakenteen 
kuumailmalämmitys

• Lämpötilaseuranta rakennesuunnittelijan 
määrittämään lujuustasoon saakka
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Rakenteiden erityispiirteitä; VSS-rakenteet

• Lujuusluokat K30-K40

• Rakenteet massiivisia

• Betonilaadut
‐ Normaalisti kovettuva

‐ Hidastettu betoni

• Maksimiraekoko # 16 mm

• Notkistettu betoni

• Tiheä raudoitus

• Tiiveysvaatimukset

• Suuri tiivistystarve eli hidas 
valunopeus

• Huomioitava betonin siirrossa ja jopa 
betonilaadussa
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Rakenteiden erityispiirteitä; seinät ja pilarit

• Seinät K30-K35

• Pilarit K30-K80

• Betonilaadut
‐ Normaalisti kovettuva

‐ Nopeasti kovettuva

‐ Kuumabetoni (nopeasti kovettuva)

• Maksimiraekoko # 16 mm (32mm)

• Notkistettu betoni

• Muottikierto

• Betonipintavaatimukset

• Valujen nousunopeus rajoittaa 
betonin siirtoa ja kuormakokoja

• Betonin plastinen painuma ja 
jälkitiivistys

• Pilareiden lämmitys hankalaa

• Alaosien suojaus ja lämmitys
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Talvibetonointi; seinät ja pilarit

• Kuumabetoni tai 
huputus+kuumailmalämmitys, jos 
muotti ei ole lämmittävä

• Rakenteen yläosan välitön 
lämpösuojaus

• Rakenteen alaosan lisälämmitys ja 
lämpöeristys, jos kylmäsiltavaara

• Lämpötilaseuranta 
rakennesuunnittelijan määrittämään 
lujuustasoon saakka
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Rakenteiden erityispiirteitä; maanvaraiset lattia, 
pintalattiat

• Lujuusluokka K30-K40

• Betonilaadut
‐ Notkistetut lattiabetonit (teräskuitu)

‐ Imubetoni

‐ Kulutuskestävyys sirotteella

• Mahdollisimman suuri max. raekoko 
(väh. 16mm)

• Lattialle asetetut BY45 vaatimukset
• Tasaisuus

• Kulutuskestävyys

• Olosuhteet usein vaikeat

35



Lattiatöiden olosuhteet

• Valutilasta tuuleton ja vedoton
‐ Lämmin betonimassa ja lämpötilaerot   

-> haihtuminen yllättävän suurta

• Lämmityksen aloitus jo niin aikaisin, 
että valualsutan lämpötila on 
betonoitaessa yli +5 °C

• Lämmitys pääsääntöisesti 
kuumailmalämmityksellä
‐ Lämmitystä ei saa suunnata tuoreeseen 

lattiapintaan

• Lämpötila +10…+15 °C 3-4 vrk

• Jälkihoito erittäin tärkeää myös 
talvikautena

• Valaistus!
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Pintabetonilattia ja kylmä valualusta

• Ohut valukerros on erittäin 
lämpötilaherkka
‐ Lämpö häviää kylmään alustaan -> ei 

lujuudenkehitystä tartuntakohdassa
‐ Pinta sitoutuu -> ongelmia hierrossa

• Mikä on alustan ’kylmähistoria’
‐ Massiivinen rakenne vaarallinen 

kylmäkenno

• Osastoidussa valutilassa alusta ei 
lämpene hetkessä, ilma kylläkin
‐ Lämmitys suunnattava alustaan jo 

hyvissä ajoin

• Varhaisjälkihoidon merkitys
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Rakenteiden erityispiirteitä; holvit

• Lujuusluokat K25-K40

• Betonilaadut
‐ Normaalisti kovettuva

‐ Nopeasti kovettuva

‐ Kuumabetoni (nopeasti kuivuva)

• Maksimiraekoko # 32 mm tai 16 mm

• Itsetiivistyvät betonit

• Valunopeus

• Muottikierto

• Kuivumisnopeus

• Suojaus ja lämmitys

• Kerralla valmiiksi?
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Talvibetonointi; holvit

• Raudoitetun holvin suojaus ennen 
betonointia lumisateen uhatessa

• Tuulettomat ja vedottomat olosuhteet 
muotin alle

• Muotin esilämmitys jään sulattamiseksi 
muottipinnalta

• Betonilaatu betonipinnan käsittelyn, 
suojausajankohdan, lämmitysmenetelmän 
sekä ulkoilman lämpötilan mukaan

• Lämmitys säteily- tai 
kuumailmalämmityksellä

• Suojaus joko heti valun edetessä tai vasta 
seuraavana aamuna
‐ Heti: kevyet pakkasmatot tai rullattavat 

lämpöpeitteet
‐ Kovettunut betoni: raskaat peitteet parhaita

• Lämpötilaseuranta rakennesuunnittelijan 
määrittämään lujuustasoon saakka
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Vielä talvibetonoinnista

• Massiiviset ja ohuet rakenteet
‐ Massiivivalujen betonit tyypillisesti 

lämmönkehitykseltään ja 
maksimilämmöltään rajoitettuja
‐ Hidas sitoutuminen -> valun nousunopeus -

> muottipaine
‐ Muodostuvat lämpötilaerot suurimpia 

jäähtymisvaiheessa
‐ Pintojen lämpösuojaus muotinpurun 

yhteydessä usein välttämätöntä
‐ Massiivisten ja ohuiden rakenteiden 

liitoskohdat ongelmallisimpia
‐ Lämpötilahuiput ja jäähtymiset eriaikaisia

‐ Ohut rakenne varastoi lämmön huonosti
‐ Lämmitetyissä ohuissa rakenteissa 

varottava ’lämpöshokkeja’
‐ Ylilämmitys ja muotinpurku

• Suojaukset
• Lämmitysmenetelmä ja suojaus

• Lämmitysmenetelmän tehokkuus

• Lämmityksen kesto

• Suojauksen lämmöneristyskyky

• Asennusajankohta
• Suojaus heti vai pinta kerralla valmiiksi

• Käytännön toimivuus
• Asennettavuus (vuodenaika, siirrot, 

läpiviennit, jatkosteräkset jne.)

• Paikallaan pysyvyys
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Lisätietoa

pekka.vuorinen@rakennusteollisuus.fi

ari.mantila@rakennusteollisuus.fi

jani.kemppainen@rakennusteollisuus.fi


