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SKOL  
BETONIN VAATIMUKSENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN TALONRAKENNUSKOHTEISSA, OHJE 3.3.2017 
 
1 Selvitystyön aloitus 
 
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla selvitystyön aloittamiseksi noudatetaan em. rakennusvalvontavirastojen 
yhteistä tiedotetta 8.12.2016. Edellytys lisäselvitysten tekemisestä koskee kaikkia rakenteilla olevia 
seuraamusluokkien CC2 ja CC3 mukaisia kohteita. 
  
Muut kaupungit ja kunnat 
Selvitystyön aloitteen tekijänä voi olla rakennushankkeeseen ryhtyvä, urakoitsija, suunnittelija tai 
rakennusvalvontaviranomainen. Edellytyksenä lisäselvityksen tekemiseen voidaan käyttää hankkeen 
kuulumista seuraamusluokkiin CC2 ja CC3. 
  
Selvitystyön teettämisestä vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä. 
 
 
2 Selvitystyöhön osallistuvat ja vastuunjako 
 
Selvitystyössä noudatetaan joko MRL:n 150 §:n mukaisia ulkopuolisen tarkastuksen periaatteita, jolloin 
lausunnon antajan tulee olla riippumaton ja pätevä tai asiantuntijatarkastuksen periaatteita, jolloin 
lausunnoin antaja voi olla rakennushankkeeseen ryhtyvän asiantuntija. 
 
Osapuolten roolit 
  
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tarpeellisten selvitysten ja tutkimusten teettämisestä pätevällä taholla 
Tällaisen tahon löytämiseen voi käyttää apuna Liikenneviraston luetteloa pätevistä tutkimuslaboratorioista ja
 ‐konsulteista.  
  
Kohteesta riippumaton asiantuntija tai kohteen vastuullinen rakennesuunnittelija toimii asiantuntijana 
määrittelemässä ja hyväksymässä tutkimuksen tekijää ja laajuutta sekä tutkimuspisteitä.  
  
Jos asiantuntijalausunnon tekijänä käytetään muuta kuin rakennushankkeen vastaavaa rakennesuunnittelijaa, 
on tekijä hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen selvitystyöhön ryhtymistä. 
  
Urakoitsijan ja betonitoimittajan tulee toimittaa tutkimusohjelmassa määritetty aineisto lausunnon 
antajalle.  
  
Tutkimuksen (koekappaleet ja kenttätutkimukset) tekijän on oltava riippumaton ja pätevä taho. 
 
Osapuolten vastuut 
  
Lähtökohtaisesti kukin osapuoli vastaa tekemisistään ja mikään lausunnossa sanottu tai sanomatta jäänyt ei 
vähennä tai poista alkuperäisen ongelman aiheuttajan juridista tai taloudellista vastuuta. Lausunnon 
antajan vastuu koskee ainoastaan hänelle toimitetun materiaalin oikein tulkintaa.  
  
Lähtötietojen antamisesta lausunnon tekijälle vastaa urakoitsija ja betonitoimittaja. 
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Lausunnon antajan tulee lausuntoa tehdessään voida luottaa annettuihin lähtötietoihin ja 
tutkimustuloksiin. Lausunnon antaja ei ota kantaa mahdollisiin muihin betonin lujuuteen vaikuttaviin 
teknisiin työvirheisiin, joita ei lähtötietoaineistossa tai tutkimustuloksissa tule ilmi.  
  
On ymmärrettävä, että tutkimuksia tehdessä ne antavat vain tietyn suuruisen otoksen valmiin 
betonirakenteen ominaisuuksista ja ne eivät sulje pois sitä mahdollisuutta, että eikö kohteen muissa 
rakenteissa voisi olla saatuja tuloksia heikompaakin betonia. Vastuu kohteen betonirakenteiden 
suunnitelmien mukaisuudesta on kaikissa tilanteissa edelleen valmistajalla ja urakoitsijalla.        
 
 
3 Sopimusasiat 
 
Betonirakenteiden lujuuteen liittyvät selvitykset ja lausunnot eivät sisälly varsinaisen suunnittelutyön 
konsulttisopimuksen piiriin. 
  
Selvitystyöstä tehdään suunnittelijan ja selvitystyön tilaajan välillä erillinen, tuntiveloitusperusteinen 
konsulttisopimus KSE 2013 ehtojen mukaisesti.  
Selvityksestä mahdollisesti seuraavista rakenteiden lisä‐ ja muutostöistä tehdään myös oma erillinen, 
tuntiveloitusperusteinen konsulttisopimus KSE 2013 ehtojen mukaisesti. 
 
 
4 Kohteet 
 
Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat ovat edellyttäneet paikalla valettujen betonirakenteiden 
puristuslujuuden testaamista 8.12.2016 antamassaan ohjeessa, jota on täydennetty 10.1.2017. Käytäntö 
koskee rakennuksia, joiden seuraamusluokka on CC2 tai CC3 normaaleja pientaloja lukuun ottamatta. 
Käytäntö koskee käynnissä olevia rakennushankkeita ja on voimassa toistaiseksi. Betonin puristuslujuuden 
vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen on edellytys rakennuksen lopullisen rakennekatselmuksen 
toteuttamiselle sekä rakennuksen käyttöön hyväksyvälle osittaiselle ja lopulliselle loppukatselmukselle. 
 
Betonin puristuslujuuden testaamiseen mahdollisuudet, kustannukset ja mahdolliset menetelmät riippuvat 
oleellisesti siitä, missä vaiheessa rakennushanke on. Seuraavassa on tarkasteltu toimenpiteitä eri vaiheissa 
olevissa kohteissa. 
 
 
4.1 Valmistuneet kohteet ja rakenteilla olevat kohteet, joissa paikallavalurakenteet on jo valettu 
 
Selvitykset betonin puristuslujuudesta tehdään joko rakenteista porattujen koekappaleiden (ensisijaisesti 
suositeltava tapa) tai kimmovasaratestausten avulla. Lausunnon antaja (rakennesuunnittelija) määrittää 
tarkastettavat betonirakenteet sekä arvosteluerät seuraavin kriteerein: 
 
• Kukin rakennetyyppi muodostaa oman arvosteluerän (palkit, jännitetyt palkit, laatat, pilarit, seinä, jne.) 
• Jokainen eri lujuusluokan betoni muodostaa lisäksi oman arvosteluerän. Esimerkiksi, jos seinissä on 

käytetty kahta eri lujuusluokkaa, on arvostelueriä seinien osalta muodostettava kaksi 
• Lisähuokostetut betonit (XF‐luokat, P‐luku) muodostavat lujuusluokittain oman arvosteluerän 
• Yli puoli vuotta vanhat betonirakenteet arvostellaan omana eränä. 
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Selvitystyössä on suositeltavaa huomioida BY:n ohjeen kohta A:n menettelytapaa lujuuden varmistamiseen, 
eli kolme porapalaa riittää per rakenne. Jos niiden perusteella on syytä epäillä rakenteen lujuutta, voidaan 
näytteitä ottaa enemmän.  Ohje on ladattavissa osoitteesta:  
http://www.betoniyhdistys.fi/media/by‐ohje‐betonin‐puristuslujuuden‐selvittaminen‐valmiista‐
rakenteesta‐porakappaleiden‐avulla‐6.2.2017.pdf 
 
 
Kohteen rakennesuunnittelija hyväksyy porauspaikat ja varmistaa rakenteen toimivuuden porapalojen 
ottamisen jälkeen. 
 
Lisähuokostettujen (XF‐luokat, P‐luku) betoneiden puristuslujuuden testaaminen tehdään lähtökohtaisesti 
koekappaleiden avulla.  
 
Betonin puristuslujuus tulee testata ensisijaisesti kantavista pystyrakenteista (pilarit, seinät), joissa on 
korkea käyttöaste. 
 
Kohteissa, joissa runkorakenteet on jo valettu, betonin puristuslujuuden testaaminen on syytä suorittaa 
ennen pintarakenteiden tai erilaisten näytteenottoa tai koestamista haittaavien laiteasennusten 
asentamista. 
 
Valmiissa kohteissa betonin puristuslujuuden testaamista varten tehtävä näytteenotto tai Liikenneviraston 
ohjeistuksen (LiVi 21/2016) mukainen kimmovasaratestaus aiheuttavat paikallisesti valmiiden pintojen 
avaamista, kuivaamista näytteenoton tai kimmovasaratestauksen jälkeen sekä paikkaamista ja pintojen 
uusimista.  
 
 
4.3 Rakenteilla oleva kohde, ei vielä valetut rakenteet 
 
Selvitykset betonin puristuslujuudesta tehdään työmaalla valettavien koekuutioiden avulla, joita verrataan 
valmisbetonitoimittajan omiin koekuutioiden testaustuloksiin. Betonin puristuslujuus tulee osoittaa 
kantavista pysty‐ ja vaakarakenteista sekä jäykistävistä betonirakenteista. Lausunnon antaja 
(rakennesuunnittelija) määrittää tarkastettavat betonirakenteet sekä arvosteluerät seuraavin kriteerein: 
• Kukin rakennetyyppi muodostaa oman arvosteluerän (palkit, jännitetyt palkit, laatat, pilarit, seinä, jne.) 
• Jokainen eri lujuusluokan betoni muodostaa lisäksi oman arvosteluerän. Esimerkiksi, jos seinissä on 

käytetty kahta eri lujuusluokkaa, on arvostelueriä seinien osalta muodostettava kaksi 
• Lisähuokostetut betonit (XF‐luokat, P‐luku) muodostavat lujuusluokittain oman arvosteluerän 
• Puristuslujuuskoekappaleiden tulee olla vähintään betonin puristuslujuuden arvosteluiän ikäisiä 
• Betonin arvosteluikä riippuu käytetystä sementistä. Valetut koekuutiot tulee säilyttää betoninormien 

mukaisissa olosuhteissa, kunnes betoni saavuttaa arvosteluiän.  
 
Valmisbetonitoimittaja esittää ennakkokokeiden tulokset työmaalla käytettäville betonilaaduille ennen 
betonivaluja. 
 
Lisähuokostetuista betoneista (XF‐luokat, P‐luku) suositellaan mitattavaksi ilmamäärä työmaalla 
pumppaamisen jälkeen ennen muottiin valamista.  
 
Urakoitsija laatii betonointisuunnitelmaan ohjeistuksen koekuutioiden valamisesta sekä ilmamäärän 
mittaamisesta rakennesuunnittelijan kriittisiksi kohteiksi ilmoittamista rakenteista. Suunnitelma 
tarkastetaan yhdessä suunnittelijan, valvojan, urakoitsijan sekä betonitoimittajan kanssa. Suunnitelmassa 
esitetään myös työmaakoekappaleiden säilytyssuunnitelma. 

http://www.betoniyhdistys.fi/media/by-ohje-betonin-puristuslujuuden-selvittaminen-valmiista-rakenteesta-porakappaleiden-avulla-6.2.2017.pdf
http://www.betoniyhdistys.fi/media/by-ohje-betonin-puristuslujuuden-selvittaminen-valmiista-rakenteesta-porakappaleiden-avulla-6.2.2017.pdf
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4.4 Suunnitteilla oleva kohde 
 
Suunnitteilla olevaan kohteeseen betonin laajennettu laadunvarmistus ohjeistetaan betonityöselostukseen. 
Sisältö noudattaa kohdan 4.3 mukaisia toimia. 
 
 
5 Selvityksen sisältö 
 
Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaiset ja Rakennusteollisuus ovat antaneet jo omat 
täydentävät ohjeensa betonin laadunvalvonnan varmistamiseksi. Ohjeiden tekstisisältöä on syytä selventää 
seuraavasti: 
 
Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteisohjeessa (8.12.2016) todetaan mm., että rakennuksen 
lopullinen rakennekatselmus, osittainen tai lopullinen loppukatselmus toimitetaan vasta, kun ”selvitys ja 
lausunto vaatimuksenmukaisuudesta on esitetty”. Edelleen ohjeessa todetaan, että selvitys 
betonirakenteiden lujuudesta tehdään ”joko koekappaleiden avulla, kimmovasaralla tai muulla saman 
luotettavuuden omaavalla menetelmällä”. Ohjeessa ei oteta erikseen kantaa betonin muiden ominaisuuksien 
kuin lujuuden vaatimuksenmukaisuuden todentamiseen, eikä myöskään työn toteutuksen vaikutusta 
mahdolliseen lujuuden alenemaan. 
 
Rakennusteollisuuden ohje noudattaa pitkälti Rakennusvalvontojen yhteisohjetta, mutta tuo lisäksi esiin 
sen, että menettelyllä ”voidaan kartoittaa betonirakentamisen laadunvarmistukseen liittyvien ongelmien 
laajuus”. Ohjeessa todetaan myös, että ”selvitykset tehdään joko koekappaleiden avulla, kimmovasaralla tai 
muulla luotettavalla menetelmällä”. Lopuksi ohjeessa mainitaan, että asiantuntijaselvitys vaaditaan vuoden 
2016 loppuun mennessä ”vain, jos kohteessa on käytetty P-lukubetonia. Vuoden 2017 alusta alkaen vaatimus 
koskee kaikkia betonirakenteita”. Ohjeessa ei oteta erikseen kantaa XF‐rasitettuihin betonirakenteisiin, 
betonin muiden ominaisuuksien kuin lujuuden vaatimuksenmukaisuuden todentamiseen, eikä myöskään 
työn toteutuksen vaikutusta mahdolliseen lujuuden alenemaan. 
Suomen Betoninormeissa (sekä vanhemmassa BY50 – 2012 että uudessa BY65 – 2016) on esitetty, miten 
menetellään betonin lujuuden vaatimuksenmukaisuuden todentamiseksi, kun valmiin rakenteen laatua 
epäillään. Ainoa luotettavasti hyväksytty menettely on poranäytteenotto rakenteista. Sekä näytteenotto että 
niiden valmistus ja koestus tapahtuvat standardoitujen menetelmien mukaisesti ja näiden toimenpiteiden 
tulee tapahtua hyväksytyn koestuslaitoksen toimesta.  
 
Kimmovasaran käyttö betonin lujuuden todentamisessa ei ole Suomen Betoninormien mukainen betonin 
lujuuden vaatimuksenmukaisuuden todentamismenettely. Kimmovasaralla ei yleensä saada riittävän 
luotettavia tuloksia. Niitä voidaan pitää vain ohjeellisina. Muita riittävän luotettavia, samanarvoisia 
todentamismenettelyitä ei ole tiedossa. Standardin mukaiseen betonin puristuslujuustestaukseen sisältyy 
aina myös betonin tiheyden määritys, millä voi olla suuri painoarvo nyt esiin tulleiden ongelmien yhtenä 
selittäjänä. 
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Betonin muiden ominaisuuksien kuin lujuuden vaatimuksenmukaisuutta voidaan varmentaa useilla eri 
tavoilla, joita mm. on Betoninormeissa esitetty. Betonirakenteen laadunvarmistukseen ja/tai 
vaatimuksenmukaisuuden todentamiseen voi sisältyä lisäksi menettelyitä, jotka huomioivat työteknisten 
toimenpiteiden vaikutusta betonin lujuuteen tai muihin vaadittuihin ominaisuuksiin. 
 
 
Betonin lujuuden tai betonirakenteiden vaatimuksenmukaisuuden todentamisen kohdentaminen on 
ulotettava koskemaan ainakin pilareitten ja muiden kantavien rakenteiden osalta myös XF-rasitettujen 
(vaativien ja kriittisten) rakenteiden betonimassoja. Selvitykset on kohdennettava myös jäykistävien 
elementtien saumausbetoneihin. Muiden rakenteiden osalta tulee rakennesuunnittelijan 
tapauskohtaisesti harkita, mitkä rakenteet kussakin kohteessa on syytä tutkia ja selvittää, jotta täytetään 
Rakennusvalvontaviranomaisten (tai infrakohteissa LiVin) nyt esittämät vaatimukset. 
 
Koska kimmovasaran käyttö lujuustason määrityksessä on vain suuntaa‐antava ja sen käyttöön liittyy 
erinäisiä vaatimuksia ja rajoituksia, tulee kimmovasaratestausten yhteydessä varmentaa betonin laatu 
tavanomaista laajemmalla betonidokumentaatiolla. 
 
 
Seuraavilla sivuilla esitettävä ohjeistus koskee vain rakenteita / rakennuksia, joiden loppukatselmus pidetään 
lähikuukausina (kaikki rakenteet ja sisätyöt lähes jo valmiina). Muiden keskeneräisten projektien ja 
rakenteiden suhteen tullaan laatimaan laajempi ohjeistus. 
 
 
BETONIN LUJUUDEN VAATIMUKSENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN RAKENTEISSA: 
 

Betonin suuntaa-antavan lujuustason määritys kimmovasaratestauksella suoritetaan Liikenneviraston 
julkaiseman Kimmovasaran käyttäjän ohjeen 21/2016 mukaisesti. Ohje on saatavissa LiVin nettisivuilta 
osoitteesta http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf7/lo_julkaisuluettelo_web.pdf. Ohjeessa mainittuja 
käyttörajoituksia on noudatettava. 
 
Kimmovasaratestauksen suorittavan henkilön tulee olla kimmovasaran käyttöön koulutettu ja hyvin 
perehtynyt sekä menetelmän vaatimuksiin että sen rajoitteisiin. Käytettävän vasaran tule olla kalibroitu. 
 
Kimmovasaratestausta EI käytetä, mikäli betonin lujuusluokkavaatimus > C35/45. Tämän 
lujuusluokkatason ylittävien valmiiden rakenteiden betonin lujuuden vaatimuksenmukaisuus osoitetaan 
Betoninormien edellyttämällä tavalla (BY65 – 2016, kohdan 5.2.3 mukaisesti). Vähimmäisnäytemäärä on 3 
kpl / arvosteluerä kuitenkin niin, että arvosteluerän mukaisen betonin kokonaisvalukuutiomäärän ylittäessä 
200 m3 näytteitä irrotetaan lisäksi vähintään 1 kpl / jokainen alkava 100 m3. Näytteenoton, näytteiden 
säilytyksen, valmistuksen ja koestuksen suorittaa akkreditoitu tutkimuslaitos standardien mukaisesti. 
 
Kimmovasaraohjeessa mainitusta (viittaukset InfraRYLiin) poiketen arvosteluerät muodostetaan seuraavasti: 

- eri betonin valmistajien betonimassat ovat oma arvostelueränsä 
- betonin eri lujuusluokat ovat kukin oma arvostelueränsä 
- rakennuksen eri rakenneosat ovat oma arvostelueränsä 

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf7/lo_julkaisuluettelo_web.pdf
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- betonin eri rasitusluokat tai eri vesi‐sideainesuhdevaatimukset ovat kukin oma arvostelueränsä 
- betonin eri koostumukset (= eri sementti, eri seosaineet, eri lisäaineet tai näiden jokaisen mainitun 

eri määrät betonikoostumuksessa) ovat kukin oma arvostelueränsä 
- lisähuokostetut betonimassat (XF‐rasitusluokat tai P‐lukubetoni) ovat oma arvostelueränsä 

 
Edellä olevasta seuraa, että saman lujuusluokan sisällä voi olla useampia eri arvosteluerävaatimuksia johtuen 
betonin koostumusten em. erilaisuudesta. Betonin toimittajalta ja/tai urakoitsijalta edellytetään em. 
kimmovasaratestitulosten lisäksi seuraavien tietojen luovuttamista rakennesuunnittelijalle selvityksen ja 
asiantuntijalausunnon laatimista varten: 

- käytettyjen (selvityksen alaisten) betonimassojen ennakkokoetulokset (tai jatkuvan 
laadunvalvonnan tai alkutestauksen tulokset) 

- käytettyjen (selvityksen alaisten) betonimassojen suhteitustiedot 
- työmaalle ajettujen betonimassojen kuormakirjat (tai annosraportit) 
- työmaalla tehtyjen betonikuormien ilmamäärämittausten tulokset 
- tiedot siitä, onko betonimassa uudelleen notkistettu työmaalla, ja jos on, niin miten 
- betonivalun lämmönkehityslaskelmat, mikäli sellaiset on tehty 
- betonointisuunnitelmat ja betonointipöytäkirjat 
- kirjallinen todistus urakoitsijalta siitä, että betonivalut on suoritettu asianmukaisten 

laadunvarmistusohjeiden mukaisesti 
- betonivalun lämmönmittaustiedot ja kypsyyslaskelmat 
- betonin lämpökäsittelysuunnitelmat, mikäli tehty 
- erityismenetelmien suunnitelmat, mikäli käytetty selvityksen alaisissa kohteessa (ruiskubetonointi, 

juotosvalut, sementti‐injektointi, liukuvalut, vedenalainen betonointi yms.) 
- poikkeamaraportit, mikäli sellaisia on liittyen joko betonin valmistukseen tai betonointiin 

 
KUN EPÄILLÄÄN RAKENTEEN KELPOISUUTTA: 
 
Mikäli kimmovasaratestauksen perusteella epäillään betonin lujuutta, varmennetaan betonin lujuus edellä 
esitetyn Betoninormin kohdan mukaisesti. Mikäli epäilyksen alainen betoni on lisähuokostettua (XF- 
rasitusluokka tai P-lukubetonia), määritetään rakennekoekappalelujuuksien lisäksi betonin teoreettinen 
ilmamäärä huokosjakoanalyysin (ja betonin mitatun tiheyden) avulla. Huokosjako tulee määrittää 
ohuthieestä (Betoninormien BY65 ‐ 2016 mukaisesti) joko menetelmällä VTT‐TEST‐ R003 – 00 tai SFS – EN 
480‐11:2005. Näytteenoton, näytteiden säilytyksen, valmistuksen ja koestuksen suorittaa akkreditoitu 
tutkimuslaitos standardien mukaisesti. Ohuthieitä / huokosjakomäärityksiä tulee tehdä vähintään 3 kpl / 
arvosteluerä. 
 
Mikäli edellä esitetyn pelkän kirjallisen betonidokumentaation pohjalta on syytä epäillä rakenteen 
kelpoisuutta, tulee betonin vaatimuksenmukaisuus osoittaa em. Betoninormien mukaisen menettelyn (= 
lujuuden testaus rakennekoekappalein, BY 65:n mukainen huokosjakoanalyysi ja teoreettisen ilmamäärän 
laskenta) lisäksi selvittää betonin mikrorakenne ohuthieanalyysin avulla (standardin ASTM C 856‐14 
mukaisesti). Näytteenoton, näytteiden säilytyksen, valmistuksen ja koestuksen suorittaa akkreditoitu 
tutkimuslaitos standardien mukaisesti. Ohuthieitä tulee valmistaa vähintään 3 kpl / arvosteluerä. 
Säilyvyysvaatimusten täyttyminen arvioidaan erikseen. 
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Mikäli edellä esitetyn perusteella on syytä epäillä betonin laatua ja kelpoisuutta työteknisten virheiden 
vuoksi, tulee betonin vaatimuksenmukaisuus osoittaa em. Betoninormien mukaisen menettelyn (= lujuuden 
testaus rakennekoekappalein, huokosjakoanalyysi ja teoreettisen ilmamäärän laskenta) lisäksi selvittää 
betonin mikrorakenne ohuthieanalyysin avulla (standardin ASTM C 856‐14 mukaisesti). Näytteenoton, 
näytteiden säilytyksen, valmistuksen ja koestuksen suorittaa akkreditoitu tutkimuslaitos standardien 
mukaisesti. Tällöin rakenteesta tulee irrottaa poranäytteitä ohuthieanalyysiin huokosjakomääritystä 
laajemmin, rakennesuunnittelijan määrittämien ohjeiden mukaan, huomioiden myös rakenteiden 
säilyvyysvaatimukset. Ohuthieitä tulee valmistaa vähintään 3 kpl / arvosteluerä. 
 
 
LAADUNVARMISTUKSEN TULOSTEN HYVÄKSYNTÄ: 

Rakennesuunnittelija pyytää urakoitsijalta ja betonin toimittajalta edellä esitetyt betonitiedot etukäteen 
selvityksen alaisiksi valittujen rakenteiden osalta. Kimmovasaratestauksen ja siihen liittyvän lujuustason 
arvioinnin suorittaa siihen tehtävään riittävän ammattitaidon omaava henkilö tai akkreditoitu tutkimuslaitos. 
Rakennesuunnittelija arvioi em. tulosten ja urakoitsijalta saatujen muiden edellä esitettyjen betonitietojen 
pohjalta, ovatko tähänastisessa menettelyssä todetut tiedot riittäviä ja hyväksyttäviä, vai vaadintaanko 
tarkennettua vaatimuksenmukaisuuden osoitusmenettelyä (poranäytteenotto ja rakennekoekappaleet). 

Rakennekoekappalein suoritetun vaatimuksenmukaisuuden toteamismenettelyn toteuttaa akkreditoitu 
tutkimuslaitos. Testauksen suorittanut akkreditoitu tutkimuslaitos esittää raportissaan täyttääkö tutkittu 
betoni sille suunnitelmissa asetetut lujuus‐ (ja ilmamäärä‐ tai muut) vaatimukset. Testausraportit toimitetaan 
hyväksyttäväksi kohteen vastaavalle rakennesuunnittelijalle.  

Jos tutkittu betoni ei täytä sille asetettuja lujuus‐ (tai muita) vaatimuksia, vastaava rakennesuunnittelija 
päättää jatkotoimenpiteistä. Tulosten alittaessa vaatimukset rakennetta ei saa kuormittaa ennen 
rakennesuunnittelijan antamia ohjeita ja mahdollisia rakenteen vahvistustoimenpiteitä.  

Urakoitsijan työnjohto ylläpitää hyväksyttyjen rakenteiden listaa ja toimittaa tilaajalle kootusti raportit ja 
hyväksynnät. 
 
6. Lausunto ja jatkotoimenpiteet  

6.1 Lausunnon laatija ja hyväksyjä 

Lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen voidaan toteuttaa joko maankäyttö‐ ja rakennuslain 150 
§:n mukaisen ulkopuolisen tarkastuksen periaatteita noudattaen tai rakennushankkeeseen ryhtyvän 
esityksestä maankäyttö‐ ja rakennuslain 150 b §:n mukaisen asiantuntijatarkastuksen periaatteita 
noudattaen. Jos asiantuntijalausunnon tekijänä käytetään muuta kuin rakennushankkeen vastaavaa 
rakennesuunnittelijaa, on tekijä hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen selvitystyöhön ryhtymistä.   
 
Lausunnon hyväksyjä on kohteen vastaava rakennesuunnittelija, jos lausunnon tekee joku muu taho. Hän 
hyväksyy edellä mainitun lausunnon ja laajuuden tai mahdollisesti esittää tarpeen lisätutkimuksista. 
 

Vastaava rakennesuunnittelija antaa siten lausunnon testaustulosten perusteella, onko rakenne 
hyväksyttävissä vai vaaditaanko muita toimenpiteitä 



  8 (8) 
 
  

 

 

6.2 Lausunnon sisältö 

Lausunnon tulee sisältää lähtötietojen ja tutkimuksen perusteella toteamuksen, täyttääkö rakenne tai ei 
täytä sille asetettuja vaatimuksia. 

Jos rakenne ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, esitetään lausunnossa menettely jatkotoimenpiteistä. 

  

6.3 Jatkotoimenpiteet   

Rakennesuunnittelija käsittelee asiaa vain tekniseltä kannalta lausunnon ja saamiensa lähtötietojen pohjalta. 

Alitusten käsittely voidaan jakaa rajatapauksiin, joissa riittävä lujuus on esim. laskelmin osoitettavissa.   

Toimenpiteet voivat olla lujuuden riittävyyden todentaminen laskelmin, purkaminen tai korjaussuunnittelu 
ja korjaaminen.  

 
 


