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Betonin valinta
Vesa Anttila, diplomi-insinööri
Valmisbetonin kehityspäällikkö, Rudus Oy
vesa.anttila@rudus.fi

Oikein valittu betonilaatu mahdollistaa sekä su-
juvan betonivalun että betonirakenteen pitkän
käyttöiän. Betonirakenteiden nopean vaurioitu-
misen syynä on monesti väärin valittu betonilaatu.

Rakennesuunnittelijan
valinnat
Rakennesuunnittelijan tulee määrittää betoniva-
lintaa varten ainakin rakenteen rasitusluokat ja
suunnittelukäyttöiän, betonin lujuus- ja raken-
neluokan sekä kiviaineen suurimman maksimi-
raekoon. Myös betonipeitteen nimellisarvo voi
vaikuttaa betonivalintaan. Suunnittelija voi li-
säksi antaa lisätietoina rakenteen pintaluokat,
tasaisuus-, kulutuskestävyys- tai vedenpitävyys-
vaatimuksen. Erityisvaatimuksia voi olla lisäksi
rakenteen lämmön- tai lujuudenkehitykselle.

Ominaisuuksien määrittämistä, jotka tulevat
rasitusluokista tai kuuluvat betonintoimittajalle,
ei suunnittelijan tule ilman pätevää syytä tehdä.
Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi vesi-se-
menttisuhde ja sideainesuhteet. Rakennesuun-
nittelijan on otettava huomioon betonilaadun
luonnollinen kutistuma rakenteen riittävää rau-
doitusta arvioitaessa (laatat). Rakenteen betoni-
peitteisiin vaikuttaa myös betonin vesi-sement-
tisuhde. Mitä pienempi vesi-sementtisuhde, sitä
pienempi rasitusluokan mukainen betonipeite
tarvitaan. Laatoissa, holveissa ja lattioissa kovin
pieniä vesi-sementtisuhteita ei kuitenkaan voida
käyttää, koska herkkyys plastiselle kutistumalle
ja halkeilulle kasvaa ja pintojen viimeistely vai-
keutuu.

Betonilaadun valintaan vaikuttavien tekijöiden
arviointia kannattaa käydä läpi vaihe vaiheelta.
Huomioitavia asioita ovat ainakin:
a) viranomaismääräykset ja työselityksen oh-

jeet
b) rasitusluokat ja suunnittelukäyttöikä
c) rakenteen käytön ja -kuormien vaatimukset
d) betonivalun työsuorituksen huomioiminen
e) valuolosuhteiden ja jälkihoidon huomioimi-

nen.

a) Viranomaismääräykset ja
työselityksen ohjeet
Jokaisen betonirakenteen valmistamisen tulee pe-
rustua voimassaoleviin normeihin. Viranomais-
määräykset vaikuttavat rakenteen toteutukseen,
materiaaleihin ja laatuvaatimuksiin. Valmiin
betonirakenteen laatua arvioitaessa on erityisen
tärkeää, että vaatimustasot ovat kaikille selvät.

Suomessa betonirakentamisessa noudatetaan
nykyisin melko kattavasti eurooppalaisia stan-
dardeja, jotka ovat yleensä pakollisia. Tärkein
betonistandardi on SFS-EN 206-1, joka kattaa
betonin ominaisuudet. Muita tärkeitä standarde-
ja ovat muun muassa betonin testausstandardit
(sarjat SFS-EN 12350 ja 12390) ja 2010 voimaan
tuleva työnsuoritusstandardi (EN 13670). Suo-
men rakentamismääräyskokoelma RakMK B4
(betonirakenteet) on tärkein suomalainen viran-
omaisnormi, joka vahvistaa viittausmenettelyllä
SFS-EN 206-1 standardin Suomessa käytettä-
väksi ja sisältää sitä koskevan kansallisen liit-
teen.

Suomessa tärkeimpiä kansallisia ohjeita on
Betoniyhdistyksen betoninormi BY50. Se sisäl-
tää RakMK B4:n, pääosin SFS-EN 206-1:n sekä
muita hyviksi koettuja kansallisia ohjeita. Ni-
mestään huolimatta betoninormi BY50 on kui-
tenkin ohje eikä pakollinen normi. Käytännössä
BY50 kirjataan usein työselityksiin.

Usein rakennuspiirustuksissa ja työselityk-
sessä viitataan myös muihin ohjeisiin, jolloin
niidenkin vaatimuksia on noudatettava. Näitä
ovat muun muassa lattiabetoniohjeet BY45 ja
pintaluokitusohjeet BY40. Ohjeiden pätevyys
voidaan ilmoittaa laittamalla ne pätevyysjärjes-
tykseen. Betonivalinnoissa joudutaan silloin huo-
mioimaan ohjeiden vaikutus betonilaatuihin.

Vuodet 2008–2010 eletään siirtymävaihetta,
jolloin voidaan vielä käyttää osin kansallisia be-
tonimäärityksiä. Myös suunnittelu voidaan teh-
dä joko suomalaisin tai eurokoodi suunnitte-
luohjein. Vuoden 2010 jälkeen sekä betonira-
kenteiden suunnittelu että valmistus tulee ole-
maan täysin eurooppalaisten standardien ja ym-
päristöministeriön vahvistamien kansallisten
liitteiden mukaista. 407R
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Eurooppalaisista standardeista saadaan raja-
arvot materiaalien laadulle ja käytölle (sementti,
seosaineet lisäaineet, kiviaineet) sekä vaatimuk-
set betonin valmistukselle ja laadunvalvonnalle.
Betonin materiaalit ovat nykyään pääosin CE-
merkittyjä ja niille on omat eurooppalaiset stan-
dardit. Standardit antavat raamit reseptikoostu-
muksille, betonin laatutestauksille, työnsuori-
tukselle sekä betonin laadun arvostelulle. Ny-
kyinen BY50 liittää betonipeitteet myös vesi-
sementtisuhteeseen.

b) Rasitusluokat ja
suunnittelukäyttöikä
Valinnassa on mietittävä, minkälaisiin ympäris-
törasituksiin betonirakenne joutuu valmistuttu-
aan. Vaativia rasituksia ovat esimerkiksi klori-
dirasitus, erilaiset kemialliset rasitukset sekä
pakkasrasitus.

Suunnittelijan on arvioitava kaikille raken-
teille rasitusluokat ja merkittävä ne rakennuspii-
rustuksiin. Niiden avulla saadaan raja-arvot be-
tonisuhteutuksille kuten lujuusluokalle, maksi-
mi vesi-sementtisuhteelle, minimisementtimää-
rälle sekä tarvittaessa betonin ilmamäärälle. Ra-

ja-arvot vesi-sementtisuhteelle, sementtimää-
rälle sekä ilmamäärälle ovat säilyvyyden takia.
Lujuusluokkavaatimus ei siten liity vesi-se-
menttisuhteeseen. Usein rasitusluokan raja-arvo
vesi-sementtisuhteelle onkin määräävä ja beto-
nisuhteutuksen lujuustaso määräytyy sen eikä
lujuusluokan mukaan. Mikäli työmaalla on epä-
selvyyttä rasitusluokkien määrityksistä tai beto-
nin raja-arvoista, kannattaa ottaa yhteyttä beto-
nin toimittajaan.

Eurooppalaiset standardit sallivat säilyvyys-
kriteerien kansalliset vaatimustasot, koska eri
Euroopan maat poikkeavat merkittävästi toisis-
taan. Suomessa onkin omat vaatimustasot lu-
juusluokille, vesi-sementtisuhteille, sementti-
määrille ja ilmamäärille joita on noudatettava
kuin EN 206:ssa. Nämä kansalliset vaatimusta-
sot löytyvät sekä RakMK B4:stä että By50:stä.

Rasitusluokkien valitseminen rakenteelle
vaatii kokemusta, mutta valinnan helpottami-
seksi on tehty myös ohjekirja (BY51). Betonia
tilattaessa on kuitenkin aina osattava kertoa rasi-
tusluokat, koska ne ovat suhteutusten lähtötie-
toina ja ne vaaditaan myös kuormakirjatietoi-
hin. Rasitusluokkien perusteella saadaan sallitut
sementtilaadut, seosaineosuudet, maksimi vesi-
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Rasitusluokat RakMK B4 mukaisesti 50 vuodelle (raja-arvot CEM I sementille)
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karbonatisoitumisen
aiheuttama korroosio

kloridien aiheuttama
korroosio

Merivesi

kloridien aiheuttama
korroosio

Muu kuin merivesi

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3

suurin v/s-suhde 0,50 0,45 0,45 0,55 0,55 0,45

vähimmäis-
lujuus luokka

K15 K25 K30 K30 K35 K40 K45 K45 K35 K35 K45

vähimmäis-
sementtimäärä

200 230 250 270 300 320 320 300 300 320

F-luku

P-luku

jäädytys-sulatus
rasitus

jäädytys-sulatus rasitus
suolan kanssa

aggressiiviset kemialliset ympäristöt

XF1 XF3 XF2 XF4 XA1 XA2 XA3

suurin v/s-suhde 0,60 0,50 0,50 0,45 0,40

vähimmäislujuus
luokka

K40 K45 K50

vähimmäis-
sementtimäärä

270 300 300 320 330

F-luku 1,0 1,5

P-luku 25 40
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sementtisuhde, minimisementtimäärä, lujuus-
luokka ja tarvittaessa ilmamäärä, F-luku sekä
P-luku.

Tilaaja valitsee rakenteelle haluamansa suun-
nittelukäyttöiän. Käyttöikä vaikuttaa betonisuh-
teutuksen osa-aineiden raja-arvoihin ja BY50
ohjeilla betonipeitteisiin. Pidemmällä käyttöiäl-
lä raja-arvot suhteutukselle ovat tiukemmat ja
betonipeitteet suuremmat. RakMK B4:ssa on
taulukkoarvot 50 ja Betoninormissa BY50 50 ja
100 vuoden käyttöiälle. Pitempi käyttöikä lisää
myös laadunvalvonnan määrää ja kiristää laatu-
kriteerejä. Pidempi käyttöikä nostaa siten kus-
tannuksia.

c) Rakenteen käytön ja kuormien
vaatimukset
Suunnittelija asettaa kaikille betonirakenteille
lujuusluokkavaatimuksen kuormitusten mu-
kaan. Nykyisin voidaan käyttää lujuusluokka-
tunnusta K (esimerkiksi K30), mutta vuoden
2010 jälkeen tulee käyttää eurostandardien mu-
kaista tunnusta C (esimerkiksi C25/30).

Suunnittelija merkitsee rakennepiirustuksiin
myös kiviaineksen sallitun maksimiraekoon.
Maksimiraekoon valinnassa joudutaan huomi-
oimaan rakenteen mitat, jotta betoni saadaan tii-
vistymään rakenteen eri osiin sekä terästen ym-
pärille. Notkeustaso määräytyy yleensä työ-
maan valutavan perusteella. Normaalisti oikea
notkeusluokka on S2 tai S3. Notkeammat be-
tonit voivat erottua helposti ylitiivistyksellä.
Itsestään tiivistyvällä betonilla voidaan valaa
korkeita tai ahtaita rakenteita, joiden tiivistys
sauvavibroilla olisi muuten mahdotonta.

d) Betonivalun työsuorituksen
huomioiminen
Kun betonirakenteen rasitusluokat, käyttöikä ja
suhteutuksen perustiedot ja -ominaisuudet on
määritetty, on vielä mietittävä rakenteen työ-
suorituksen vaikutusta betonivalintaan. Työ-
maan kannattaa olla yhteydessä betonintoimit-
tajaan, jotta oikeat betonivalinnat löytyvät.
Huomioon otettavia asioita ovat ainakin beto-
nimassan siirrot, tiivistettävyys, sitoutuminen,
pintojen hierto, plastinen kutistuma/painuma,
halkeiluherkkyys sekä muottien purkunopeus,
punosten jännitysajankohta ja lujuudenkehitys-
tavoitteet.

Työnsuorituksen toteutus tulee aina arvioida
betonivalinnassa. Joskus teoreettisesti laadukas
betonivalinta voi olla sellainen, että käytännön
toteutuksen vaikeus (betonointi, viimeistely)
johtaa itse rakenteen epäonnistumiseen. Vaati-
mustasot ja toteutusmahdollisuudet tulee olla
linjassa keskenään.

Pumpattavuus
Suomessa pumpataan valmisbetonista liki 80 %.
Pumppujen letkukoot ovat 4”, 3”, 2,5” tai jopa 2
tuumaa. Mitä pienempi letkukoko, sitä hienom-
paa betonimassaa joudutaan käyttämään. Pum-
pattavat 2,5” ja 2” letkukoon massat ovatkin hie-
nompia suhteutuksia kuin esimerkiksi ränni- tai
hihnasiirroissa. Mitä hienompi suhteutus sitä
suurempi on kutistuma- ja halkeiluriski.

Sitoutuminen
Ratkaisevaa betonirakenteen valulle on usein
betonimassan sitoutuminen. Erityisesti lattiabe-
tonivaluissa työn etenemiselle on tärkeää beto-
nin sitoutumisnopeus, jotta pintojen hierto ei
viivästy. Myös hienoainesmäärän on lattiabeto-
neissa oltava yleensä normaalia suurempi, jotta
hiertotyö on sujuvaa. Sitoutumisnopeuteen vai-
kuttaa eniten sementtilaatu ja määrä. Nopeaa si-
toutumista haluttaessa tulee käyttää nopeaa se-
menttiä sekä suurempaa sementtimäärää. Seos-
aineet hidastavat yleensä sitoutumista. Käyttä-
mällä notkistinta voidaan sementtimääriä laskea
mutta samalla yleensä sitoutuminen hidastuu.

Paras ratkaisu onkin käyttää olosuhteiden
mukaan sopivia betonisuhteutuksia. Talvella on
järkevää käyttää nopeita betonimassoja ja kesäl-
lä hitaampia, jotta sitoutumisaika pysyy sopiva-
na. Talvella voi käyttää rapid-suhteutuksia ja
kesällä normaalisuhteutuksia. Mikäli sitoutumi-
nen ei ole tarpeeksi nopeaa, voidaan sementti-
määriä kasvattaa ja notkistinmääriä pienentää.
Samalla kuitenkin lisätään kutistumaa ja halkei-
luriskiä.

Maksimiraekoko
Betonirakenteen kannalta on tärkeää, että be-
tonimassan kuivumiskutistuma ei nouse liian
suureksi rakenteen ominaisuudet huomioiden.
Mikäli kuivumiskutistuma on liian suuri raken-
teen mitat ja raudoitus huomioiden, tapahtuu nä-
kyvää ja haitallista halkeilua. Vanha periaate on
käyttää mahdollisimman isoa raekokoa perus-
valuissa. Käyttämällä #32 mm maksimiraeko-
koa tarvitaan vähiten sementtiä ja vettä, jolloin
kutistuvaa sementtikiveä on vähiten ja halkeilu-
herkkyys on pieni. Käyttämällä #16 mm kiveä,
sementtiä ja vettä joudutaan käyttämään hieman
enemmän. Hankalia maksimiraekokoja betonil-
le ovat ≤ 8 mm, jolloin betoni sisältää paljon se-
menttiä ja vettä ja kutistuu paljon. Halkeiluherk-
kyys on siis suurempi maksimiraekoolla #8 mm.
Mahdollisuuksien mukaan, olisi #8 mm betoni
aina hyvä korvata joko #10 tai #12 mm betonil-
la, jolloin kutistumista tapahtuu vähemmän.
Mitä isompaa maksimiraekokoa voi käyttää,
sitä parempaa betoni teknisesti on.

Halkeilu ja laatat
Kaikki betonit kutistuvat jonkin verran. Nor-
maali kuivumiskutistumataso on keskimäärin 409R
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0,6–0,7 promillea. Massojen, joissa on runsaasti
sementtiä, vettä ja lisäilmaa, kutistumataso voi
olla jopa yli 1 promillea. Normaalibetonien ku-
tistumatasoa voi arvioida BY50:n kutistuma-
kaavalla. Teknisesti hyvät betonit, joissa on
kohtuullinen määrä sideainetta ja vettä tai joissa
vesimäärä on hyvin pieni voimakkaan notkis-
tuksen takia, kutistuvat alle 0,7 promillea. Kos-
ka kaikki betonit kutistuvat, tulisi kaikissa be-
tonirakenteissa aina käyttää riittävää raudoitus-
ta ottamaan vastaan kutistuman aiheuttamia ve-
tojännityksiä. Tämä pätee erityisesti betonilaa-
toissa. Ilman riittävää verkkoraudoitusta tehdyt
betonilaatat halkeilevat normaalisti. Raudoitus-
ta voidaan tosin korvata myös maanvaraisissa
laatoissa teräskuiduilla. Sallittu betonin kuivu-
miskutistumataso riippuu rakenteesta ja raudoi-
tuksesta. Kokonaisuutta tulisi aina arvioida ta-
pauskohtaisesti.

Talvibetonointi
Lämpötilan laskiessa alle 10 °C:een joudutaan
varautumaan talvibetonointiin. Varautumisella
varmistetaan riittävän nopea betonin sitoutumi-
nen ja lujuuden kehitys. Yleensä talvibetonointi
edellyttää joko kuumabetonia, nopeaa sement-
tiä, sopivaa suojausta tai lämmitystä. Sementin
sitoutumisreaktiot vaativat lämpöä ja mitä kor-
keampi lämpötila betonilla on sen nopeammin
lujuus kasvaa. Kuumabetoni siis varmistaa eri-
tyisesti varhaisvaiheen nopeaa lujuudenkehitys-
tä. Yleensä riittävän nopea sitoutuminen var-
mistetaan käyttämällä nopeita sementtejä (ra-
pid- tai pikasementti) ja sopivaa eristesuojausta
(eristepeitteet ja -levyt). Talvivaluissa tärkeää
on valaa lämmin betoni nopeasti muottien ja
eristesuojausten sisään, jotta betonin lämpö ei
haihdu pois vaan hyödyttää sitoutumista. Tar-
vittaessa voidaan käyttää ulkoista lämmitystä
(säteilijät, lämpöpuhaltimet, vastuslangat) no-
peuttamaan sitoutumista ja lujuudenkehitystä.
On syytä muistaa, että aina kun betoni jäätyy
alle 5 MPa lujuudessa (tai tuoreena) sen mikro-
rakenne vaurioituu ja seurauksena on pysyvä lu-
juustason ja säilyvyyden heikentyminen.

Pakkasenkestävä betoni XF1, XF3
(ilmaa yleensä 4–8 %, v/s 0,60 (XF1);
v/s 0,50 (XF3))
Pakkasenkestävä betoni valmistetaan lisäämällä
betoniin huokostin-lisäainetta, joka mahdollis-
taa pienten ilmakuplien muodostumisen be-
toniin. Kovettuneen betonin jäätyessä märkänä
vesi pääsee laajenemaan betonin huokosiin, jol-
loin mikrohalkeilua ei synny. Suomalaisten oh-
jeiden mukaan pakkasenkestävyys edellyttää
myös enintään vesi-sementtisuhdetta 0,60. Nor-
maalisti pakkasenkestävää betonia käytetään
aina, kun betoni voi jäätyä kosteana eli ulkobe-
tonirakenteissa. Pystyrakenteissa käytetään
SFS-EN 206:den mukaisesti pakkasenkestävää

betonia XF1 ja vaakarakenteissa XF3. Vaakara-
kenteissa pakkasrasitus on kovempaa, joten
vaatimustaso XF3 luokassa on kovempi.

Suolapakkaskestävä betoni XF2, XF4
Rakenteissa, jotka voivat jäätyä kosteana suolo-
jen kanssa, betonin tulee olla suolapakkaskestä-
vää. Tässä betoni on huokostettua, mutta lisäksi
betonin rakenne on tiiviimpi, jotta se vastustaa
suolojen haitallista vaikutusta. Suomessa suola-
pakkaskestäville betoneille on kehitetty oma
P-luku betonityyppi. Suolapakkaskestävien be-
tonien normaali käyttöalue ovat sillat. Myös ta-
lonrakennuksen kohteet, kuten portaat ja pysä-
köintilaatat ulkona (jäätymisenestoaineet) sekä
laiturit meren rannoilla tulisi tehdä P-luku beto-
neilla. Kevyempi rasitus on yleensä pystyraken-
teilla (XF2) ja raskaampi rasitus vaakarakenteil-
la (XF4).

Pakkasbetonit
Pakkasbetoneilla tarkoitetaan betonia, joka kes-
tää tuoreessa vaiheessa alle nollan asteen läm-
pötiloja vahingoittumatta. Yleensä pakkasbeto-
nin pakkasraja on –15 °C. Pakkasbetonia käyte-
tään tilanteissa, joissa betonia ei voida tai ei yri-
tetä pitää yli nollan asteen lämpötiloissa, kuten
usein saumavaluissa talvella. Pakkasbetoni val-
mistetaan yleensä lisäaineella, joka estää beto-
nin sisältävän veden haitallisen jäätymisen.
Pakkasbetonia ei tule sekoittaa pakkasenkestä-
vään betoniin, joka siis kestää kovettuneena jää-
tymis- ja sulamissyklejä. Tosin pakkasbetonikin
voi olla pakkasenkestävää.

Lujuuden- ja lämmönkehitys
Muottien ja tukien purku sekä punosten jänni-
tysajankohdat edellyttävät hallittua lujuudenke-
hitystä. Betonin valinta lujuudenkehityksen
suhteen riippuu rakenteen mitoista, olosuhteis-
ta, suojauksesta ja lisälämmityksestä. Usein en-
nakkosuunnittelussa käydään läpi työmaan
muottikierto ja suojausmenetelmät sekä vali-
taan sopiva betonilaatu. Talvella käytetään ra-
pid-betonilaatuja lujuudenkehityksen nopeutta-
miseksi ja kesällä normaalilaatuja. Käyttämällä
lämmönkehityksen laskentaohjelmia tai kyp-
syyskäyriä voidaan arvioida lujuudenkehitystä.
Myös jännitettävien rakenteiden osalta toimin-
taperiaate on sama.

Massiivirakenteet
Massiivirakenteissa pyritään välttämään kor-
keita lämpötiloja (> 60 °C) ja suuria lämpötila-
eroja rakenteen eri osissa. Massiivirakenteisiin
valitaankin yleensä hidas ja karkea sementti tai
betoni, jossa on kuonaa seosaineena sementin
kanssa. Massiivirakenteissa kuonabetonilla saa-
daan alhainen maksimilämpö ja pienet lämpöti-
laerot oikealla suojauksella.410R
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Rakenne Rasitusluokka Betonin raja-arvot, suositeltava max rae ja notkeus

rakenteet kuivissa sisätiloissa X0 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K15
Suositus:
• maksimi raekoko #16; notkeus S2
• normaali rakennebetoni K30

rakenteet kosteissa sisätiloissa XC1 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K25
• minimisementtimäärä 200 kg/m3

Suositus:
• maksimi raekoko #16; notkeus S2
• normaali rakennebetoni K30

perustukset
(maan alla)

XC2 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K30
• minimisementtimäärä 230 kg/m3

Suositus:
• maksimi raekoot #32, #16; notkeus S2
• normaali rakennebetoni K30
• sementtilaatu muottienpurkunopeuden mukaan

sokkeli
(sisäkuori, maan alla)

XC2 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K30
• minimisementtimäärä 230 kg/m3

Suositus:
• maksimi raekoko #16; notkeus S2, S3
• normaali rakennebetoni K30
• sementtilaatu muottienpurkunopeuden mukaan

sokkeli, ulkokuori
(ei kloridirasitusta)

XC3,4; XF1 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K35
• vesi-sementtisuhde ≤ 0.60
• F-luku ≥ 1.0
• minimisementtimäärä 270 kg/m3

Suositus:
• maksimi raekoko #16; notkeus S2, S3
• pakkasenkestävä betonilaatu K35 (ilma 5–8 %)
• sementtilaatu muottienpurkunopeuden mukaan

sokkeli, ulkokuori
(kloridirasitus)

XC3,4; XF2; XD1 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K35
• vesi-sementtisuhde ≤ 0.55
• P-luku ≥ P25
• minimisementtimäärä 300 kg/m3

Suositus:
• maksimi raekoko #16; notkeus S2, S3
• P-luku betoni K35 P25 (ilma 5–8 %)
• sementtilaatu muottienpurkunopeuden mukaan

lattiat (kuiva lämmin sisätila) X0 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K15
Suositus:
• maksimiraekoot #16, #12, #10

(#8 vain silloin kun on pakko)
• rakeisuuskäyrä hierrettävyyden mukaan
• notkeus S3
• lattiabetoni K30
• tarvittaessa nopeasti kuivuva betonilaatu
• talvi: nopea sementti/sideaine
• kesä: hidas sementti/sideaine

laatta ulkona, parvekelaatta
(voi jäätyä märkänä)

XC4; XF3 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K35
• vesi-sementtisuhde ≤ 0,50*
• minimi sementtimäärä 300 kg/m3

• F-luku ≥ 1.5

Esimerkkejä betonivalinnoista, kun käyttöikä on 50 vuotta (RakMK B4, BY50).

taulukko jatkuu
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Rakenne Rasitusluokka Betonin raja-arvot, suositeltava max rae ja notkeus

Suositus:
• maksimiraekoot #32, #16, #12, #10
• notkeus S3, S2
• pakkasenkestävä lattiabetoni K40* (ilma 5–8 %)
• talvi: nopea sementti/sideaine
• kesä: hidas sementti/sideaine

väliseinä
(kuiva lämmin sisätila)

XC0 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K15
Suositus:
• maksimi raekoko #16; notkeus S3
• normaali rakennebetoni K30
• sementtilaatu muottienpurkunopeuden mukaan

ulkoseinä, parvekekaide
(voi jäätyä märkänä)

XC3,4; XF1 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K35
• vesi-sementtisuhde ≤ 0.60
• minimisementtimäärä 270 kg/m3

• F-luku ≥ 1.0
Suositus:
• maksimi raekoko #16; notkeus S3
• pakkasenkestävä betoni K35
• sementtilaatu muottienpurkunopeuden mukaan

välipohjat
(kuiva lämmin sisätila)

XC0 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K15
Suositus:
• maksimiraekoko #32; notkeus S2
• normaali rakennebetoni K30
• tarvittaessa nopeasti kuivuva betonilaatu
• talvi: nopea sementti/sideaine
• kesä: hidas sementti/sideaine

pysäköintitilan laatta
(kylmä tila, vähän liikennettä,
ei suojausta)

XC3,4; XF2; XD2 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K35
• P-luku ≥ P25
• vesi/sementtisuhde ≤ 0,55
• minimi sementtimäärä 300 kg/m3

Suositus:
• maksimiraekoko #32, #16, #12, #10
• notkeus S3, S2
• P-luku betoni K35 P25 (ilma 5–8 %)
• sementtilaatu muottienpurkunopeuden mukaan

laituri makea vesi
(ei suolata)

XC3,4; XF3 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K35
• F-luku ≥ 1.5
• vesi/sementtisuhde ≤ 0,50*
• minimi sementtimäärä 300 kg/m3

Suositus:
• maksimiraekoko #32, #16; notkeus S2
• pakkasenkestävä betoni K40* (ilma 5–8 %)
• sementtilaatu muottienpurkunopeuden mukaan

laituri meren ranta
(suolavesi)

XC3,4; XS3; XF4 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K45
• P-luku ≥ P40
• vesi/sementtisuhde ≤ 0,45
• minimi sementtimäärä 320 kg/m3

Suositus:
• maksimiraekoko #32, #16; notkeus S3
• p-luku betoni K45 P40 (ilma 5–7 %)
• sementtilaatu muottienpurkunopeuden mukaan

taulukko jatkuu
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Itsetiivistyvä betoni
Itsetiivistyvää betonia voidaan käyttää valukoh-
teissa, joissa normaalia tiivistystä ei voida to-
teuttaa. Tyypillisiä kohteita ovat korkeat ohuet
tiheästi raudoitetut seinät, korkeat pilarit ja eri-
laiset saneerausrakenteet. Itsetiivistyvällä be-
tonilla saadaan myös korkealuokkaisia puhdas-
valupintoja. Korkeat rakenteet voidaan valaa
myös alhaalta ylös painevaluna venttiilin kautta.
Itsetiivistyvä betoni täyttää painovoiman avulla
muotin valuen terästen ja varausten ohi. Itsetii-
vistyvä betoni vaatii enemmän laadunvalvontaa
ja työmaalla on tehtävä notkeuden mittauksia.

Kuitubetonit
Teräskuitubetonin käyttö on lisääntynyt no-
peasti ja se on saavuttanut suosiota erityisesti
maanvaraisissa laatoissa. Kun raudoitus voi-
daan korvata osin tai kokonaan teräskuiduilla,
nopeutuu rakennustyö ja joskus hankalien olo-
suhteiden raudoitustyö voidaan välttää. Teräs-
kuitulaatuja on paljon, ja siksi teräskuitujen
myyjät mitoittavat rakenteessa tarvittavan oman
teräskuitunsa määrän. Betonin valmistaja sekoit-
taa valitun kuitutyypin yleensä betoniasemalla,
jotta kuitujen sekoittuminen on tehokasta. Te-
räskuitubetonit ovat hieman työläämpiä työstää,
joten massat ovat usein notkistettuja ja levitys
sekä hierto on koneellistettu. Teräskuitubeto-
nien käyttömäärä tullee lisääntymään ja niille
kehitetään uusia rakennesovellutuksia. Muovi-
kuitujen tyypillisiä käyttökohteita ovat laatat ja
pintalattiat, jolloin niillä pyritään estämään
plastista kutistumaa ja halkeilua. Hankalissa va-
luolosuhteissa (isot laatat, voimakas haihtumi-
nen, pieni v/s-suhde) voi olla perusteltua vähen-
tää halkeiluriskiä muovikuiduilla. Muovi- ja te-
räskuitujen käytölle betoniasemalla on tärkeää
annostelun automaattisuus, jolloin niiden käyttö
ei hidasta tuotantoa ja on turvallista.

Rakenteiden
vaatimuksenmukaisuus
Betonirakenteiden kelpoisuus määritellään Suo-
messa vuoden 2004 jälkeen pääosin eurooppa-
laisten standardien perusteella (SFS-EN206-1
ja sen viitestandardit). (SFS EN-206). Euroopan
yhteisön jäsenenä Suomessa tulee noudattaa ra-
kennustuotedirektiiviin perustuvia eurooppalai-
sia standardeja. Kansallisia sovelluksia on lä-
hinnä säilyvyyteen liittyvissä asioissa. Kaikissa
hankkeissa tilaaja päättää, mitkä asiakirjat vi-
ranomaisvaatimusten lisäksi asetetaan työseli-
tyksissä betonirakenteen vaatimustasoiksi. Tar-
vittaessa asiakirjat tulee asettaa pätevyysjärjes-
tykseen. Hankkeeseen osallistuvien tulee tietää,
minkälaista laatua tavoitellaan ja miten laadun
toteutuminen arvioidaan.

Parhaillaan Suomessa eletään siirtymäaikaa
ja vielä osin on päällekkäisiä ohjeita eurooppa-
laisissa standardeissa ja kansallisissa ohjeissa.
Vaatimustasojen suhteen on siis syytä olla tark-
kana. Vuoden 2010 jälkeen Suomessa noudate-
taan näillä näkymin sekä suunnittelussa että be-
tonirakentamisessa eurooppalaisia standardeja
täysimääräisesti. Eurokoodien ja EN 206-1
standardien sallimat kansalliset valinnat ovat
ympäristöministeriön vahvistamissa kansalli-
sissa liitteissä. Lähinnä säilyvyyden raja-arvoi-
hin jää voimaan kansallisia arvoja.

Betonirakenteen kelpoisuuden arviointi riip-
puu rakenteen suunnittelukäyttöiästä ja sen
käyttöolosuhteista eli rasitusluokista. Näiden
perusteella saadaan vaadittu laatutaso sekä sen
arviointimenetelmät. Normaali vaatimustaso
(RakMK B4, BY50) riittää kaikkiin betonira-
kenteisiin ja lisävaatimuksia tarvitaan vain mer-
kittävissä tai vaikeissa hankkeissa. Tällaisia 413

Rakenne Rasitusluokka Betonin raja-arvot, suositeltava max rae ja notkeus

kemiallisesti rasitettu altaan
seinät, pohja
(ei pakkasrasitusta, pinnan alla)

XC2; XA2 Vaatimukset:
• lujuusluokka ≥ K45
• vesi/sementtisuhde ≤ 0,45*
• minimi sementtimäärä 320 kg/m
Suositus:
• maksimiraekoko #16, #32
• notkeus S3
• esim. sulfaatinkestävä betoni K50*

(sideaineet kemiallisen rasituksen mukaan)
• sementtilaatu muottienpurkunopeuden mukaan

*  v/s-suhde vaatimus vaikuttaa lujuusluokkaan
– minimisementtimäärät ovat tässä CEM I sementtiä, joksi käytettävä sementti on muutettava.
– Yleensä on käytettävä pumpattavuuden takia vähintään lujuusluokkaa K30.
– Pumppaus 3”/ 4” letkukoko → normaali suhteutus, #32/#16.
– Pumppaus 2”/ 2,5” letkukoko → hienompi suhteutus, pienempi max raekoko.
– Sitoutuminen kesällä → normaali tai hidas sideainekombinaatio.
– Sitoutuminen talvella → nopea sementti, lämmitetty alusta, suojaus, lämmitys, (kuumabetoni).
– Massiivirakenne → hidas karkea sementti, kuonabetoni, matala betonin lämpötila.
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voivat olla esimerkiksi satamat, voimalaitokset
tai isot tehtaat.

Viranomaisten perusvaatimustaso (RakMK
B4), Betoninormi BY50
Perusvaatimustaso löytyy rakennusmääräysko-
koelmasta (RakMK B4), jonka sisältö on SFS
EN-206:n mukainen. Usein käytetään työseli-
tyksissä perusvaatimustasona betoninormia
BY50, joka sisältää melko kattavasti ohjeet be-
tonirakenteen suunnitteluun, toteutukseen, ma-
teriaaleihin ja laadunarvosteluun. BY50 on Be-
toniyhdistyksen ohje, joten automaattisesti se ei
ole vaatimustasona, mikäli sitä ei ole erikseen
mainittu. Sisällöltään BY50 kattaa pääosin eu-
rostandardin SFS EN-206 mutta on kattavampi
ja ohjaavampi. BY50 lienee Suomessa yleisim-
min käytetty laadunarviointiin ja kelpoisuuden
toteamiseen. Betoninormi BY50:n vaatimusta-
so edustaa hyvää suomalaista betonirakenteen
laatutasoa ja sen täyttäminen riittää viranomai-
sille.

Normaalia korkeampi vaatimustaso
Normaalia korkeampia vaatimustasoja voi olla
syytä kirjata betonirakenteille, joiden suunnitte-
lukäyttöikätavoite on pitkä (>100 vuotta), ta-
loudellinen arvo on suuri tai turvallisuuteen liit-
tyy suuria vaatimuksia. Tavoitteisiin pyritään
silloin normaalia kovemmilla vaatimuksilla ja
tiheämmillä testauksilla tai eri testausmenetel-
millä. Käytännössä päällekkäisiä testauksia on
syytä välttää, koska eri menetelmät antavat eri-
tasoisia tuloksia. Normaalia korkeammat vaati-
mustasot tulisi perustua käytännön kokemuk-
seen tai esitestauksilla saatuihin tuloksiin.

Muut ohjeet
RakMK B4:n ja Betoninormien BY50 lisäksi
Suomessa on joukko yleisesti käytettyjä ohje-
kirjoja, jotka muodostavat työselitykseen kirjoi-
tettuna vaatimustasojen rungon. Tiehallinnon
hankkeissa (sillat) käytetään ohjeita SYL3 ja sil-
tabetonien P-luku menettely. Muita yleisesti käy-
tettäviä ohjeita ovat muun muassa lattiabetoni-
ohjeet BY45, pinnoitusohjeet BY40. Betonin
testausstandardit ovat kaikki pakollisia euroop-
palaisia standardeja Suomessa ja betonitestauk-
set tulee tehdä niiden mukaisesti, jotta testaustu-
lokset ovat päteviä. Työselitykseen voidaan li-
säksi kirjata erillisiä kohdekohtaisia vaatimuk-
sia, jotka on siten toteutettava.

Betonin vaatimuksenmukaisuuden
toteaminen
Yleensä vaatimuksenmukaisuus arvioidaan sekä
tuoreesta että kovettuneesta betonista ja säily-
vyyden suhteen myös joskus annosprintin tiedoil-
la (maksimi v/s-suhde, minimisementtimäärä).

a) Tuoreen betonin vaatimuksenmukaisuus
Tuoreen betonin kelpoisuus määritellään lähin-
nä betonimassan notkeuden ja ilmamäärän pe-
rusteella. Kaikki betonin eurooppalaiset testaus-
standardit ovat pakollisia eli niitä on käytettävä.
Standardit asettavat ohjeistuksen siitä milloin,
miten ja missä kokeet tehdään. Betonitestaukset
edellyttävät usein sopivaa laboratoriotilaa, jotta
kokeet voidaan tehdä oikeissa olosuhteissa.
Testauksen tarkalla ohjeistuksella varmistetaan
tulosten oikeellisuus.

Eurostandardien mukaan betonikuorman saa-
puessa työmaalle kuormakirja tarkistetaan ja to-
detaan onko saapunut betonilaatu oikea. Samal-
la arvioidaan betonin notkeustaso kuorman pur-
kamisen yhteydessä. Säänkestävällä betonilla
ilmamäärä tarkastetaan tuoreesta betonista nor-
min mukaisella näytteellä normin mukaisella
testaustiheydellä. Lämpötila mitataan muiden
mittausten ohella. Mikäli betonissa ei kuorman
purkamisen yhteydessä havaita poikkeamia tila-
tusta laatutasosta, on betonikuorman vaatimuk-
senmukaisuus todettu. Yleensä tuoreen betonin
testaukset tehdään betoniasemalla myös koe-
kappaleen teon yhteydessä.

Notkeus
Työstettävyystavoite annetaan joko notkeus-
luokkana tai notkeuden tavoitearvona (mm).
Mittausmenetelmät Suomessa ovat lähinnä pai-
numa ja leviämä. Notkeuden kelpoisuus arvioi-
daan standardin SFS EN-206 mukaisesti. Beto-
nilaadun notkeusluokka tilauksessa valitaan
työmaan valutavan perusteella tai tärkeimmissä
kohteissa työselityksen perusteella. Notkeus-
luokille (S1, S2, S3, S4, S5) on SFS EN-206:ssa
annettu vaihteluväli, johon painuma-arvo tulisi
mittauksissa asettua.

Massan notkeus voidaan mitata työmaalla,
mutta painuma mitataan yleensä asemalla ja
notkeus tähdätään hieman korkeammaksi, jotta
se on työmaalla sopivaa tasoa. Standardi sallii
myös tietyn määrän pieniä poikkeamia tavoi-
tenotkeusvälistä. Notkeus mitataan lujuuskoe-
kappaleiden teon ja ilmamäärän mittauksen yh-
teydessä tai silloin, jos notkeustasoa on syytä
epäillä virheelliseksi. Vastaavasti toimitaan le-
viämäarvoilla. Rakenteen laadun kannalta pai-
numa-arvoa tärkeämpää on saada betoni tiivis-
tettyä hyvin. Jäykkä betoni vaatii enemmän tii-
vistystehoa ja notkea vähemmän.

Ilmamäärä
Ilmamäärä mitataan yleensä betoniasemalla ja
joissakin tapauksissa työmaalla. Ilmamäärän
kelpoisuus arvioidaan RakMK B4:n tai BY50:n
mukaisesti. Ilmamäärälle asetetaan yleensä vä-
himmäisarvo betoniaseman omien kovettuneen
betonin hyväksyttyjen pakkaskokeiden perus-
teella. Tästä raja-arvosta ilmamäärä saa alittua
0,5 % tai ylittyä 4 %. Normi BY50 asettaa lisäksi414R
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raja-arvon ilmamäärän minimi- ja maksimiar-
volle. Mittausväli on annettu betoninormissa
RakMK B4:ssä ja BY50, koska säilyvyys on kan-
sallinen kysymys. Käytännössä mittaus tehdään
usein betoniasemalla, koska työmaalla ei ole tar-
vittavaa kalustoa tai mittaustilaa. Siltojen suh-
teen vaatimukset on esitetty SYL3:ssa. Ilmamää-
rän perusteella tarkastellaan P-luku betonien
kelpoisuutta siltatyömaalla P-luku laskelmin,
joissa vaaditun P-arvon tulee täyttyä. Ennakko-
kokeina ja vuosittaisina tasokokeina tehdään
kovettuneen betonin huokosjakokokeita tai var-
sinaisia pakkaskokeita. Ilmamäärän perusteella
tarkastellaan P-luku betonien kelpoisuutta silta-
työmaalla P-luku laskelmin, joissa vaaditun
P-arvon tulee täyttyä. Ennakkokokeina ja vuo-
sittaisina tasokokeina tehdään kovettuneen be-
tonin huokosjakokokeita tai varsinaisia pakkas-
kokeita.

Lämpötila
Tuoreelle betonille voidaan asettaa vaatimuksia
myös lämpötilan suhteen (kuumabetoni). Läm-
pötilamittausten tulee täyttää asetetut standar-
din ja työselityksen vaatimukset sallitulle vaih-
teluvälille.

b) Kovettuneen betonin vaatimuksenmukai-
suus
Betonin vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa
tärkein ominaisuus on puristuslujuus. Tuoreesta
betonista otetuista standardinmukaisista be-
toninäytteistä tehdään koekappaleita näyt-
teenottosuunnitelman mukaisesti. Yleensä SFS
EN-206:n mukainen näytteenottoväli on riittä-
vä. Siinä jatkuvalle tuotannolle (valmistus jat-
kunut pitkään) on hieman pidemmät näytteenot-
tovälit kuin alkutuotannolle.

Koekappaletyyppi on betoninvalmistajan
päätettävissä ja Suomessa käytetään sekä kuuti-
oita että lieriöitä. Koekappaleet on tehtävä euro-
standardin SFS EN-12350-3 mukaisesti. Beto-
nin lujuuskoekappaleet voidaan SFS EN-206:n
mukaan tehdä betoniasemalla. Mikäli betoni-
massaan lisätään lisäaineita työmaalla siten, että
betonin laatu muuttuu tunnetusta, koekappaleet
tulee tehdä työmaalla. On syytä huomata, että
koekappaleet, joita ei ole tehty eurotestausstan-
dardien mukaan eivät ole kelvollisia vaatimuk-
senmukaisuuden arviointiin.

Betoniperheet
Rakennuspiirustuksissa annetun nimellislujuu-
den toteutuminen arvioidaan vaatimuksenmu-
kaisuuslaskelmilla, joiden perusta on standar-
dissa SFS-EN 206. Kelpoisuus voidaan osoittaa
joko yksittäisenä betonilaatuna tai betoniper-
heenä, jossa on useita yksittäisiä laatuja. Euro-
standardin ideana on muodostaa saman raaka-
ainepohjan betoniresepteistä oma ryhmä, jonka
edustajana on esimerkiksi yleisin betonilaatu.

Jos yleisin betonilaatu on esimerkiksi K30,
kaikki muut lujuusluokat muutetaan vastaa-
maan lujuustasoa K30. Puristuslujuudelle on
olemassa kolme kriteeriä, jotka betonilaadun ja
perheen on täytettävä.

Betoniperheen kelpoisuus voidaan arvostella
halutulla aikavälillä, kunhan se on vuotta lyhy-
empi. Yleensä arvosteluväli on muutama kuu-
kausi. Käytännössä eurostandardin betoniperhe
laadunarvostelu pyrkii ohjaamaan betonin laa-
tua isomman ryhmän kautta, jolloin testaustu-
loksia tulee enemmän ja laadunohjaus on tehok-
kaampaa. Betoniperhe konseptia on käytetty jo
aiemmin Euroopassa ja sen toimivuus on siten
todettua. Betoniperhe ajattelussa näytteenotto
tehdään määrätyin välein kaikista betonilaa-
duista. Eniten valmistettua testataan kuitenkin
eniten.

Betonin tilaajalle SFS EN-206:n mukainen
lujuuden laadunarvostelu ei anna enää lujuus-
luokka- ja betonilaatukohtaista laaturaporttia.
Käytännössä betonitehtaat seuraavat laatua itse-
näisesti ja kolmannen osapuolen tekemä tarkas-
tus varmistaa laadunvalvonnan. Mikäli laadussa
on poikkeamia, tekevät tehtaat työmaille ja val-
vontaelimelle vajaalaatuilmoituksen. Työmaat
eivät siis enää saa erillisiä lujuusraportteja vaan
laatu on riittävä, jos vajaalaatuilmoituksia ei
tule. Erikseen betoniperheistä poimittuja be-
tonilaadun lujuustuloksia ei voida käyttää beto-
nin kelpoisuuden arviointiin, vaan se tulee tehdä
betoniperheen kautta, jos tehtaan laadunvalvon-
ta on näin suunniteltu. Käytännössä SFS
EN-206 on lisännyt hiukan betonilaatujen var-
muustasoa, sillä betoniperheen hajonta on usein
yksittäistä laatua suurempi, joten myös ylilu-
juustasoa on pidettävä korkeampana.

Pakkasenkestävyys
Pakkasenkestävyyden mittausmenetelmiä tuo-
reesta betonista ovat ilmamäärän mittaus tai air
void analysator (AVA). Kovettuneesta betonis-
ta mittaus tehdään huokosjaolla, laattakokeella
(Borås-koe makealla vedellä) tai jäädytys-sula-
tuskokeella. Pakkasenkestävyys kuuluu euro-
standardin kansallisesti päätettäviin asioihin, jo-
ten suomalaiset kriteerit löytyvät joko RakMK
B4:stä tai BY50:stä. Pakkasenkestävyyden vaa-
timuksenmukaisuuden arviointi riippuu sekä ra-
situsluokasta (XF1/XF3) että käyttöiästä
(50/100 vuotta). Normaalisti pakkasenkestä-
vyys edellyttää säännöllisesti tehtyjä ilmamää-
rämittauksia tuoreesta betonista sekä vuosittain
tehtäviä kovettuneen betonin pakkasenkestä-
vyyskokeita. Varsinaisten pakkasenkestävyys-
kokeiden testaustiheys riippuu käyttöiästä.
Vuosittain tehtävillä kovettuneen betonin ko-
keilla tarkastetaan, että betonisuhteutuksen pak-
kasenkestävyys toimii halutulla ilmamäärä-
tasolla. Tuoreen betonin ilmamäärän seurannal-
la päivittäin varmistetaan, että betonisuhteutuk- 415R
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sen ilmamäärä ja siten pakkasenkestävyys säi-
lyy läpi vuoden.

Suolapakkaskestävyys
Mittausmenetelmiä ovat varsinaisesti P-luku
laskenta-arvon seuranta ja kovettuneen betonin
laattakoe suolavedellä. Alkutestauksessa voi-
daan käyttää myös huokosjakoa. P-luvun las-
kennassa seurataan P-luku arvoa vesi-sement-
tisuhteen ja ilmamäärän mittaustietojen perus-
teella. P-luku menetelmä on suomalainen mene-
telmällä, jota ei ole muualla käytössä. Menetel-
mä on Tiehallinnon kehittämä ja otettu käyttöön
silloissa. Myöhemmin menetelmä on otettu
käyttöön myös talonrakennukseen. Vaatimuk-
senmukaisuuden periaate on sama kuin pakka-
senkestävyydessä. Kovettuneen betonin ennak-
kokokein (huokosjako, Borås-koe) varmiste-
taan reseptin toimivuus, ja sen jälkeen resepti-
tiedoin ja ilmamäärämittauksin varmistetaan
riittävä suolapakkaskestävyydentaso.

Tuoreen betonin ilmamäärämittauksista, si-
deainemääristä ja vesimäärästä lasketaan P-luku
kaavalla P-luku arvo, joka kertoo täyttyykö vaa-
timustaso. Jokaiselle rakenteelle on suunnittelu-
vaiheessa annettava tavoite P-luku arvo, johon
tuotannossa pyritään. Mikäli laskettu P-luku
arvo, ylittää tavoitteen on betoni vaatimuksen-
mukaista. Tiehallinnon ohjeessa ”siltabetonien
P-lukumenettely” on vaatimustasot silloille. Be-
toninormi BY50 asettaa talonrakennuksen be-
tonirakenteille 50 vuoden käyttöiässä P-luku ar-
von P25 rasitusluokassa XF2 ja P40 rasitusluo-
kassa XF4. P-luku arvon lisäksi voidaan vaati-
muksenmukaisuus todistaa laattakokeella (suo-
lavesi), jolloin kovettuneen betonin rapautuma
ei saa ylittää sallittuja raja-arvoja, jotka on an-
nettu Siltabetonien P-lukumenettely-ohjeessa
tai RakMK B4:ssä käyttöiän mukaan.

Vesitiiveys
Vesitiiveys mitataan kovettuneesta betonista
vedenpainetunkeuma-kokeella. Vesitiiveys ar-
vioidaan suunnittelijan antaman tavoitearvon
perusteella. Eurostandardi SFS EN-206 määrit-
telee kokeen sekä testausstandardi (SFS-EN
12390-8) testimenetelmän. Normaalisti Suo-
messa on käytetty vesitiiveyden tavoitearvoa
100 mm, joka tarkoittaa, että painekäsittelyssä
vesi tunkeutuu korkeintaan 100 mm betonipin-
nan sisään. Koe tehdään yleensä etukäteen käy-
tettävällä reseptillä tai ennakkokokeina hei-
koimmalla reseptillä (vähiten sideainetta). Nor-
maalisti vesitiiveys ei ole ongelma yli K35 be-
tonilaaduilla, vaan vain silloin kun käytetään al-
haista lujuusluokkaa sekä karkeaa sementtiä tai
pientä sideainemäärää.

Annostiedot
Erityisesti säilyvyyden suhteen voidaan seurata
vaatimuksenmukaisuuden toteutumista myös

annostiedoista. Lähinnä kyseessä on maksimi
vesi-sementtisuhteen toteutumisen seuranta tai
minimisementtimäärien seuranta. Tavoitteena
on varmistaa että rasitusluokkien raja-arvot ei-
vät ylity. Tarkistus voidaan tehdä toteutuneen
betonikuorman annosprinteistä.

Puristuslujuus
Kovettuneen betonin vaatimuksenmukaisuus
todetaan puristuslujuuskoekappaleilla joko be-
tonilaaduittain tai betoniperhe periaatteella.
Lujuustason tulee täyttää laadunarvostelujak-
son aikana kolme kriteeriä, jotka ovat jatkuvalle
tuotannolle:
– yksittäinen testaustulos: ≥ K-4,
– yksittäisen laadun kuuluminen betoniperhee-

seen: ≥ K+1,48 x otoskeskihajonta
– betoniperheen kaikkien muunnettujen lujuus-

tulosten vertailubetonin keskiarvo:
≥ K+1,48 x keskihajonta.

Mikäli laatutavoitteet täyttyvät, ei erillisiä lu-
juusraportteja työmaille lähetetä vaan kolman-
nen osapuolen sertifioitu tarkastuselin tarkastaa
tehtaiden tuotannon tuotannon vuosittain ja to-
teaa laadun täyttyneen.

Rakennekoekappaleet
Mikäli todetaan, että betonin vaatimuksenmu-
kaisuus ei toteudu, saa työmaa siitä ilmoituksen.
Joskus myös työmaalla voidaan havaita valmiis-
sa rakenteessa puutteita, joiden perusteella voi
olla syytä epäillä betonin laatua. Tällöin voidaan
tehdä testauksia valmiista betonirakenteesta. Eri
menetelmille lujuuden testaukseen rakenteesta
löytyy omat eurooppalaiset testausstandardit.
Betonia rikkomattomana testausmenetelmänä
voidaan käyttää kimmovasaraa. Normaalisti ra-
kenteesta porataan koelieriöitä lujuuden tai pak-
kasenkestävyyden varmistamiseksi. Näistä voi-
daan määrittää puristuslujuus tai tehdä mikros-
kopiatutkimuksia esimerkiksi tasalaatuisuuden,
mikrohalkeilun tai huokosjaon selvittämiseksi.
Eurooppalaisista standardeista löytyy ohjeet
vaatimuksenmukaisuuden raja-arvoille raken-
nekoekappaleille ja hyväksymismenettelyille
lujuuden suhteen. RakMK B4:ssä ja BY50:ssä
raja-arvot säilyvyyden suhteen.

On muistettava että käytettäessä rakenne-
koekappaleita selvitetään aina betonirakenteen
kelpoisuutta. SFS EN-206:n mukaan rakenne-
koekappaleilla ei normaalisti selvitetä toimite-
tun betonin kelpoisuutta tai sen laatutasoa. Tä-
mä johtuu siitä, että käytännössä betoniraken-
teen laatuun vaikuttavat paljon valuolosuhteet,
betonin siirrot, tiivistysteho, jälkihoito ja kovet-
tuvan betonin lämmönkehitystaso. Rakenteesta
otetut koekappaleet eivät siten suoraan voi ku-
vata toimitetun betonin laatua. Eri tekijöiden
merkitys rakenteen laatuun tulee arvioida erik-
seen rakennekoekappaleiden pohjalta.416R
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