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Merkittäviä muutoksia 
standardeissa

• SFS 7022 Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa
• SFS 5975 Betonirakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN 

13670 käyttö Suomessa
• SFS-EN 13791 Betonin puristuslujuuden arviointi rakenteista

ja rakenneosista SEKÄ
• SFS 7508 Standardin SFS-EN 13791 käyttö Suomessa.



Keskeisimmät muutokset by65

• Selkeämpi jaottelu työmaan ja tehtaan ohjeisiin. 
• Normien luettavuuteen ja standardeja selventävään 
rooliin on kiinnitetty erityistä huomiota.
• Säilyvyyssuunnittelussa uutena asiana on alkali-
kiviainesreaktioon varautuminen.
• Muutoksia Betonin koostumus sekä Sallitut 
sementit -taulukoissa.
• Betonin pakkasenkestävyyden osoittamisessa ja 
laadunvalvonnassa muutoksia/tarkennuksia.



Alkali- kiviainesreaktioon
varautuminen

Alkali-kiviainesreaktiossa (AKR) hydratoituneen sementin 
alkalit aiheuttavat tiettyjen kiviainesten paisumista betonissa.
Reaktiossa sementtipastan alkalinen huokosvesi ja 
kiviaineksen sisältämä reaktiivinen piidioksidi reagoivat 
muodostaen voimakkaasti vettä imevää geeliä.

Reaktiossa syntyvä geeli laajenee imiessään vettä, aiheuttaen 
kasvavaa sisäistä painetta, joka lopulta rikkoo kiviaineksen ja 
lopulta betonin huokosrakenteen

Kuva: Vahanen rakennusfysiikka



AKR:n huomioon ottaminen suunnittelussa
Näistä valitaan
yksinkertaisimmin
kohteessa sovellettava
varautumistoimenpide
(tai kaksi P4)



Kiviaineksen 
luokittelu 
Kiviaineksen alkali-
kiviainesreaktiivisuus tulee luokitella 
joko petrografisen analyysin (AAR-1.1), 
kiihdytetyn laastiprismakokeen (AAR-2) 
tai betoniprismakokeen (AAR-3) 
perusteella. Luokittelussa edetään 
tyypillisesti vaiheittain.
Betonissa voidaan käyttää vain tutkittua 
kiviainesta. 



Muutoksia sallittujen sementtien ja 
seosaineiden taulukoihin

Ilmoitetaan portlandklinkkerin
vähimmäisosuus sideaineesta 
(massa -%:na) ja seosaineen 
maksimiosuus massa-% 
sideaineen kokonaismäärästä.
Maksimi-/minimimäärät eivät 
ole muuttuneet, vain 
ilmaisutapa



Taulukkoarvot 50 vuotta



Taulukkoarvot 100 vuotta



F-luku (toiminnalliset ominaisuudet)
Mahdollistaa luokissa XF1 ja XF3 poikkeamisen edellisten taulukoiden 
ilmamäärä- tai vesi/sideaine -vaatimuksista!

F-luvun 
vähimmäisarvo

XF1 XF3

50 v 1,0 1,5

100 v 2,0 3,0



Pakkasenkestävyyden vaatimukset



Pakkasenkestävyys tasokokeet

Tasokokeiden mittaustaajuus
kaikissa XF-luokissa, kun
suunnittelukäyttöikä on 
korkeintaan 100 vuotta

• Tasokokeessa tuoreen betonin 
ilmamäärä saa ylittää tuotannon 
vähimmäisilmamäärän 
korkeintaan 1 prosenttiyksiköllä 
ja ilmamäärän on oltava 
vähintään vähimmäisilmamäärän 
suuruinen



Betonin lujuuden
laadunvalvonta

Valmisbetonin laadunvalvonta tehtaalla
• Betoniperheet
• CUSUM

Betonille tehtävät koekappaleet työmaalla
• Olosuhdekoekappaleet
• Tunnistustestaus

Rakenteessa olevan betonin lujuuden arviointi
• Olemassa olevan rakenteen lujuus



Keskeisimmät muutokset

Betonin vaatimustenmukaisuuden
osoittamisessa puristuslujuuden
suhteen siirrytään muualla
Euroopassa yleiseen EN 206:n 
käytäntöön, jonka mukaan
puristuslujuuden
vaatimuksenmukaisuuden
arvioinnissa voidaan käyttää joko
kuutio- tai lieriölujuutta. 



Seuraavaksi….

• Seuraava Betonivartti pidetään maanantaina 7.3. klo 8.30 aiheena 
Porakappalestandardin uusi kansallinen soveltamisstandardi

• Kysymyksiä?
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