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Betonirakentaminen on ala, joka vaatii ammattitaitoista osaamista ja työvoimaa. Erityisesti betonin 
valu vaatii pitävän aikataulun sekä hyvät ennakkosuunnitelmat, sillä se on paikallavalurakentami-
sen kriittisin työvaihe ja sisältää muuttuvia tekijöitä, kuten sää, logistiikka, sähköt, työvälineet ja 
aikataulut. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli koota tietopaketti, joka sisältää paikallavalurakentamisvaiheiden kes-
keiset ohjeet ja vaatimukset sekä kuvauksen betonointityön vaiheista. Lisäksi tarkoituksena oli nos-
taa esiin talvibetonoinnin haasteita.  
 
Aluksi perehdyttiin yleisesti betoniin rakennusmateriaalina sekä paikallavalurakentamiseen ja sen 
työnjohdollisiin vastuisiin. Sen jälkeen koottiin ohjeita ja vaatimuksia paikallavalurakentamisen kes-
keisistä työvaiheista ja työhön liittyvästä turvallisuudesta. 
 
Opinnäytetyössä todettiin, että paikallavalurakentamisen sujuvuutta ja valmiin rakenteen laatua 
voidaan parantaa työn tarkalla suunnittelulla ja aikataulutuksella sekä ohjeita ja sääntöjä noudatta-
malla. Näin betonirakentamisesta tulee sujuvampaa ja säästytään ylimääräiseltä työltä ja sitä 
kautta lisäkustannuksilta.  
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The aim of this thesis was to summarize guides and demands of in-situ casting constructing. In 
addition, the goal of this thesis was to make an informative data collection of the stages of the 
whole concrete constructing and to point out the challenges of concrete constructing in the winter. 
This thesis had no client, and it was made of own interest about in-situ casting constructing.  
 
The thesis starts with common concrete constructing and in-situ casting and its’ managemental 
responsibilities. The thesis continues to summarize guides and demands of the main stages of in-
situ casting constructing and the related job safety. The practical part of this thesis consists of own 
experiences and observations in the construction site from start to finish.  
 
The outcome of this thesis was that the quality and effectiveness of in-situ casting constructing can 
be enhanced by planning, timing and by following the rules and regulations. By following these 
instructions, concrete constructing would be more efficient timewise and moneywise. The concrete 
constructing is a field that requires professional knowledge and professional labour. Even though 
these demands are fulfilled, the weather circumstances can make concrete constructing difficult. 
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1 JOHDANTO 

Betoni on maailman toiseksi käytetyin rakennusmateriaali. On laskettu, että valmistetulla betonin 

määrällä voitaisiin rakentaa joka vuosi kolme metriä leveä ja korkea silta maasta kuuhun. Betoni-

rakentaminen on yksi keskeinen rakentamisen ala, koska materiaalina betoni on pitkäikäistä ja hel-

posti valmistettavaa ja sillä on mahdollisuus toteuttaa monipuolisesti erilaisia rakenteita. (1, s. 1.)      

 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada selkeä käsitys betonin paikallavalurakentamisesta. Työssä 

selvitetään, mitä on otettava huomioon ennen valua ja valun aikana, työturvallisuus huomioiden. 

 

Työn alussa perehdytään paikallavalurakentamiseen, erityisesti sen päätyövaiheisiin, joita ovat 

muotti-, raudoitus- ja valutyöt. Lisäksi työssä tarkastellaan eri betonityövaiheisiin liittyviä laadullisia 

asiakirjoja. Viimeiseksi käydään läpi talvibetonoinnissa huomioitavia asioita. 

 

Työn sisältö on suunnattu kaikille betonitöiden kanssa työskenteleville, niin vasta valmistuneille 

kuin jo kokeneemmillekin työntekijöille.  
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2 PAIKALLAVALURAKENTAMINEN 

Paikallavalurakentamisessa betonirakenne valetaan työmaalla suoraan lopulliselle paikalle. Pää-

asialliset työvaiheet paikallavalurakentamisessa ovat muotti-, raudoitus- ja valutyöt. Ennen muotti-

työn aloittamista on tärkeää varmistaa rakennusalustan oikeanmukaisuus. Tarkastuksen avulla voi-

daan välttyä mittavirheiltä, ylimääräiseltä työltä ja sitä kautta suurilta lisäkustannuksilta. (2.) 

 

Luvuissa 2.1 - 2.7 käydään läpi betonin koostumus sekä ohjeita ja sääntöjä paikallavalurakentami-

selle. Lisäksi esitetään työnjohtajan- ja työnantajan vastuita työn suoritukseen sekä turvallisuuteen 

liittyen. 

2.1 Betoni 

Betoni on rakennusmateriaali, jonka avulla voidaan valmistaa halutunlaisia rakenteita muottien 

avulla. Lähes kaikenlaiset rakenteet ovat toteutettavissa betonilla, sillä se on todella monikäyttöistä. 

Betonin rakenteellinen lujuus ja sen muokattavuus, kosteudenkestävyys ja pitkäikäisyys ovat beto-

nin etuja muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. (3.) 

 

Betonin kolme tärkeintä pääainetta ovat vesi, sementti eli sideaine ja sora eli runkoaine. Näiden 

osa-aineiden keskinäinen suhde vaikuttaa merkittävästi betonin ominaisuuksiin. Pääaineiden li-

säksi betonissa käytetään tarpeiden mukaan seosaineita ja lisäaineita, joiden avulla betonimas-

sasta voidaan muokata halutunlaista sekä vaikuttaa sen valettavuuteen ja kovettumiseen. (3.) 

 

Betonista noin 60 - 85 % on runkoainetta. Runkoaineena yleisimmin käytetyt materiaalit ovat mo-

reenista, harjusorasta tai somerosta, myös murskattua kiviainesta käytetään. Runkoaineena käy-

tetyn kiviaineksen koko vaihtelee hienosta hiekasta kolmen sentin kokoisiin kiviin. Runkoaineen 

laatu ja ominaisuudet, kuten puhtaus, rakeisuus, raemuoto ja tiheys, vaikuttavat tuoreen betonin 

ominaisuuksiin. Betonin lujuus riippuu käytetyn kiviaineksen ja sementin yhteisvaikutuksesta. Ki-

viaineksen lujuus on tyypillisesti 100 - 400 MPa ja tiheys keskimäärin 2,67 kg/md3. (3.) 
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Betonin tärkein ainesosa on sementti. Sideaine eli sementti koostuu kalkkikivestä, kvartsista ja sa-

vesta. Ennen käyttöä ne käsitellään polttamalla ja jauhamalla oikeanlaisen rakenteen saavutta-

miseksi. Betonissa sementin eli sideaineen tehtävä on nimensä mukaisesti veteen reagoidessaan 

sitoa runkoaineet yhteen. (3). 

 

Betonin kovettuminen tapahtuu, kun vesi ja sementti reagoivat keskenään, tämä pitää ottaa huo-

mioon sementin säilytyksessä, sillä pelkkä kosteus riittää sementin kovettumiseen. Veden ja se-

mentin keskinäinen suhde vaikuttaa betonin lujuuteen. Mitä vähemmän vettä käytetään suhteessa 

sementtiin, sitä lujempaa betonia saadaan. Sementin yleinen määrä betonissa on n. 300 kg/m3. 

(3.) 

 

Seosaineiden avulla voidaan vaikuttaa betonin ominaisuuksiin. Seosaineet syntyvät teollisuuden 

sivutuotteina, joita voidaan hyödyntää tuottamaan vähemmän ympäristöä kuormittavaa betonia. 

Yleisimpiä betonissa käytettäviä seosaineita ovat masuunikuona, lentotuhka ja silika. Masuu-

nikuonaa syntyy rautaa valmistettaessa ja sitä voidaan käyttää korvaamaan yleisimmin käytettyä 

sementtiä eli portlandsementtiä. (3.) 

 

Lentotuhkaa syntyy kivihiiltä poltettaessa, se on palokaasun yksi osa-aine. Edellä mainittua lento-

tuhkaa voidaan käyttää betonissa hienoaineksena ja sillä voidaan myös korvata sementtiä. Silika 

on hienojakoinen aine, jota syntyy piin valmistuksessa. Silikalla voidaan kasvattaa betonin lujuutta. 

Silika parantaa myös betonin kemiallista kestävyyttä, vedenpitävyyttä ja tiiviyttä. (3.)  

 

Betonissa käytetään eri kemikaaleja lisäaineina pieninä määrinä. Lisäaineita on betonissa noin 

0,01 - 3 % sementin painosta. Lisäaineilla pyritään parantamaan betonin teknisiä ominaisuuksia ja 

tekemään betonin käyttämisestä taloudellisempaa. Lisäaineiden käytöllä vaikutetaan betonin suh-

teitukseen, jolla määritetään betonin osa-alueiden seossuhteet. Lisäaineet vaikuttavat kovettuneen 

betonin lujuusominaisuuksien lisäksi myös betonin käyttöön. Massan työstettävyyttä, kovettumis-

aikaa, valutyötä ja jälkihoitotöiden osuutta voidaan säätää lisäaineilla. (3.) 

 

Betonin valmistuksessa tärkeintä on kuitenkin perusbetonin pääaineiden oikeat seossuhteet. Oi-

keat seossuhteet takaavat valettavan rakenteen suunnitellun lujuuden. Lisäaineilla voidaan paran-

taa betonin laatua. Täytyy kuitenkin muistaa, että huonosti suhteutettu betoni muuttuu lisäaineiden 

käytöllä vielä huonommaksi. Lisäaineet siis korostavat betonin haluttuja ominaisuuksia. Betonissa 

käytettävät lisäaineet ovat nesteyttimet, notkistimet, kiihdyttimet ja hidastimet. (3.) 
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2.2 Paikallavalu 

Paikallavalurakentaminen on yksinkertainen ja perinteikäs tapa luoda kantavia rakenteita. Raken-

nusteollisuudelle se on yksi tärkeimpiä perustoja. Paikalla valettu rakenne tehdään työmaalla pai-

kan päällä sille merkitylle paikalle. Paikallavalurakentaminen vaatii paljon työvoimaa, mutta hyvin 

suunniteltuna ja toteutettuna se on erittäin kilpailukykyinen ratkaisu. (4, s. 9.) 

2.2.1 Betonirakenteiden työnjohtaja 

Betonityöjohtajan pätevyydet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä Ympäristöministeriön 

ohjeeseen. Betonirakenteiden työnjohtajan pätevyyttä voidaan esimerkiksi myös hyödyntää hank-

keissa, joihin ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslakia. Näitä hankkeita ovat esimerkiksi silta- ja 

infrarakennushankkeet. Työnjohtajan pätevyysluokkia ovat 

- tavanomainen 

- vaativa 

- poikkeuksellisen vaativa. (5.) 

 

Edellä mainitut pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esiteltyihin työnjohtoteh-

tävien vaativuusluokkiin. Pätevyysvaatimukset koostuvat työkokemus- ja koulutusvaatimuksista. 

(5.) 

 

Koulutusvaatimukset koostuvat tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto on maankäyttö- ja 

rakennuslain työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimusten mukainen. Opinto-

vaatimukset ovat ympäristöministeriön ohjeiden ja FISEn tekemien lisävaatimusten mukainen. 

Opinnot voivat koostua tutkinnossa ja täydentävissä koulutuksissa suoritetuista opinnoista. Nämä 

tutkinto- ja opintovaatimukset on esitelty taulukossa 1. (5.) 
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TAULUKKO 1. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain (5) 

 

 

Tutkinnossa suoritettava lopputyö voidaan sisällyttää osittain opintoihin, sillä edellytyksellä, että 

hakija osoittaa sen olennaisesti liittyvän haettuun pätevyyteen tai lopputyö on vahvistanut hakijan 

osaamista esitetyistä aihealueista. Lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä korkeintaan 30 

prosenttia osaksi opintoja (taulukko 2). Yli 10 vuoden työnjohtokokemuksella voidaan korvata myös 

osittain opintoja. Opintojen kokonaismäärä tulee olla suoritettuna opintopisteinä. (5.) 
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TAULUKKO 2. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain (5) 

 

 

Tavanomaisessa ja vaativassa luokassa suurin osa työkokemuksesta täytyy olla kertynyt tutkinnon 

suorittamisen jälkeen. Opiskelun aikaan karttuneesta työkokemuksesta hyväksytään vain osuus, 

joka on tullut vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka lasketaan työnjohdolliseksi 

työksi. Poikkeuksellisen vaativissa kohteissa työkokemus tulee olla karttunut tutkinnon suorittami-

sen jälkeen ja sen täytyy olla vaadittuun työtehtävään liittyvää. (5.) 

2.2.2 Työnsuorituksen laadunvalvonta 

Betonityöjohtajan tehtävään kuuluu valvoa, että kaikki työvaiheet alusta loppuun suoritetaan suun-

nitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Työvaiheista on laadittava asianmukaiset muistiinpanot. Valuvai-

heessa betonimassan laatua valvotaan, tarvittaessa ilmapitoisuutta ja muita betonin ominaisuuksia 
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tarkastellaan siihen soveltuvaa tapaa käyttäen. Jälkihoidon aikana on seurattava betonin lujuuden-

kehitystä esimerkiksi koekappaleiden ja lämpötila seurannan avulla. Näiden menetelmien avulla 

saadaan varmuus siitä, milloin betonirakenteen lujuus on tarpeeksi korkea kunkin työvaiheen suo-

rittamiseen. (6, s. 49.) 

2.3 Muottien asennus 

Muottien ja telineiden suunnittelu täytyy tehdä siten, että ne täyttävät rakenneosille määritellyt pin-

nan laatuluokat, rakennusosan käyttöiän sekä taulukossa 3 esiintyvät mittatarkkuudet. Muotteihin 

valittu materiaali täytyy olla asiakirjojen mukainen ja tarkoitukseen sopiva. Materiaali pitää olla sa-

man laatuista koko rakenneosassa, jotta pintalaatu pysyy vaatimusten mukaisena. Maanalaisiin 

rakenneosiin käytetään sinne soveltuvaa muottitavaraa. Näkyviin rakenteisiin ei hyväksytä käytet-

tyä sahatavaraa. (7.) 

 

TAULUKKO 3. Paikalla valettujen rakenteiden mittatarkkuusvaatimukset (7) 

 

 

Ennen muotin ja telineiden asennusta on tarkastettava, että rakennusalusta on tarpeeksi kantava 

ja suunnitelmien mukaiset tartunnat ovat kiinnitetty. Muotit ja telinerakenteet kasataan siten, että 

rakenteiden sijainti ja mittatarkkuudet pysyvät vaadituissa rajoissa. Rakennustyön aikana seura-

taan, miten muotti ja telinerakenteet käyttäytyvät. (8.) Ennen betonointia muotit tarkastetaan ja tar-

kastuksesta tehdään merkintä betonointisuunnitelmaan sekä pöytäkirjaan. Asiakirjat liitetään työ-

maan laatukansioon. (9.) 
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2.4 Raudoitusten asennus 

Raudoitustöihin alettaessa on muistettava suunnitelmien ja asiakirjojen mukainen toiminta, sillä 

raudoitus vaikuttaa valmiin betonirakenteen kestävyyteen olennaisesti. Raudoituksen hitsiliitosten 

ja teräslaadun on oltava SFS-standardien mukaiset. Jos raudoituksessa käytetään ruostumatonta 

terästä, on niiden oltava tyyppihyväksyttyjä. Ilman CE-merkinnällä varustettuja erikoisjatkoksia, 

kuormia siirtäviä osia ja nostoankkureita ei tule käyttää ilman ympäristöministeriön hyväksymää ja 

toimielimen varmentamaa voimassa olevaa käyttöselostetta, lisäksi jänneteräksistä on tarvittava 

ominaisuuksiin ja käyttöön liittyvä ennakkoselvitys. (10.) 

 

Kaikkien raudoitteissa käytettävien välikkeiden ja korokkeiden on oltava suunnitelma-asiakirjojen 

mukaisia. Käytettäessä korokkeita on niiden ominaisuuksien oltava vähintään samaa luokkaa kuin 

valettavan betonin. Korokkeiden ja välikkeiden valinta riippuu halutun betonipeitteen suuruudesta. 

Jos raudoituksessa käytetään työraudoitetta, on otettava huomioon, että vaadittu betonipeite täyt-

tyy työraudoitteenkin osalta. Maata vasten valettaessa korokkeet eivät saa painua maahan. (11.) 

 

Raudoite on oikeaoppisesti tehty, kun sen sijainti ja betonipeitteitä koskevat vaatimukset täyttyvät 

eikä raudoitteen pinnassa ole syöpymiä tai pintahilsettä. Raudoitteissa oleva kevyt ruoste ei hait-

taa, mutta ruoste ei saa heikentää teräksen lujuutta tai tartuntaa. (12.) Aina ennen valua on raudoi-

tus tarkastettava. Jos tarkastettava rakenne on poikkeuksellisen vaativa, on siitä tehtävä erillinen 

pöytäkirja, joka laitetaan ajan-tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. (13.) 

2.5 Betonointi 

Valutöitä ennen on laadittava betonointisuunnitelma. Suunnitelmaa tarkennetaan ennen jokaista 

betonointia tarvittavilta osin. Betonointipöytäkirja on tehtävä poikkeuksellisen vaativan sekä vaati-

van luokan betonointikohteista. Betonointi tehdään suunnitelmien mukaan siten, että betonipintojen 

laatuluokka täyttyy. Raudoituksia ympäröivän betoninpeitteen tulee olla suunnitelma-asiakirjojen 

mukainen. Liikunta- ja työsaumat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ennalta määriteltyihin paik-

koihin. Mikäli paikkoja ei ole määritelty, ne sovitaan suunnittelijan kanssa. (14.) 

 



  

15 

Jälkihoito aloitetaan mahdollisimman pian valutyön jälkeen ja sitä jatketaan niin pitkään, kunnes 

betoni saavuttaa tarvittavan lujuutensa. Vuorokauden keskilämpötilan laskiessa 5 asteeseen tulee 

varautua talvibetonointiin ja silloin on tehtävä talvibetonointisuunnitelma. (14.) 

 

Betonointiin ryhdyttäessä on varmistuttava, että betonin ominaisuudet muun muassa lujuusluokka, 

rasitusluokka ja sen säilyvyys ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset. Betonissa käytetyn sementin 

täytyy olla suomalaisten standardien mukaista ja se pitää olla CE-merkittyä. Veden ja seosaineiden 

vaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Betonissa käytettyjen lisäainei-

den tulee olla CE-merkittyjä ja niille täytyy olla varmennetut käyttöselosteet. Käyttöselosteen puut-

tuessa vastaavat ominaisuudet tulee esittää. (15.) 

2.5.1 Jälkihoito 

Betonin jälkihoidossa on kyse valun jälkeisestä betonin kovettumisen hallinnasta ja sillä pyritään 

takaamaan, että valmiin betonin laatu on suunnitelmien mukainen. Taulukossa 4 on esitetty valun 

kovettumisen kehitys sekä siihen kuluva aika betonin lämpötilan ja lujuuden mukaan. Riippuen olo-

suhteista betonia kastellaan, suojataan ja tarvittaessa lämmitetään. Näin pyritään varmistamaan, 

että lämpö ja kosteus pysyvät kovettumiselle optimaalisina. (15.) 

  

Jälkihoitoon kuuluu myös betonin kovettumislämpötilasta huolehtiminen ja erityisesti talvella raken-

neosissa esiintyvien lämpötilaerojen aiheuttamien lämpöjännitysten seuranta, varsinkin muottien 

purun yhteydessä. Laattarakenteissa on syytä aloittaa jälkihoito mahdollisimman pian, jotta välty-

tään kuivumisen aiheuttamilta plastisilta halkeiluilta. (15.) 

 

Kun kova tuuli, voimakas auringonpaiste ja alhainen ilmankosteus altistavat valun kuivumiselle, on 

syytä tehdä erillinen varhaisjälkihoito heti betonin levittämisen ja tiivistyksen jälkeen. Varhaisjälki-

hoidolla pyritään estämään veden liian nopea haihtuminen betonin pinnasta. (15.) 

 

TAULUKKO 4. Jälkihoidon suositeltavat vähimmäisajat eri kovettumisolosuhteissa normaalisti ko-

vettuvalle betonille (15) 
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2.5.2 Muotin- ja telineiden purku 

Betonin kovetuttua riittävästi kantamattomat muotit ja telinerakenteet voidaan purkaa. Betonin lu-

juus on oltava vähintään 5 MPa, jos lujuudesta ei tehdä erillisiä selvityksiä. Muottia purettaessa 

rakenneosat eivät saa vahingoittua. Kun luotettavin menetelmin on todettu kantavien rakenteiden 

olevan riittävän lujia, ne voidaan purkaa. Betonin lujuuden on oltava 60 % nimellislujuudesta, ellei 

sille ole tehty tarkempia selvityksiä. (16.) 

2.6 Jätehuolto 

Materiaalien tehokas ja säästeliäs käyttö vähentää jätteiden sekä ympäristöä kuormittavien pääs-

töjen määrää. Materiaalitehokkuuteen kuuluu jätteiden minimoimisen lisäksi niiden hyödyntäminen 

uusiomateriaalina ja energiana. Suunnittelussa tehtävät materiaalien valinnat ja rakennusratkaisut 

ovat keskeisessä roolissa uudis- ja korjauskohteiden ikään, käytettävien materiaalien haitattomuu-

teen sekä kierrätettävyyteen. (17.) 

 

Korjausrakentamisessa jätettä syntyy luonnollisesti enemmän kuin uudiskohteissa, johtuen puret-

tavasta materiaalista. Materiaalihukkaa ja jätemäärää työmaalla voidaan vähentää mm. suunnitte-

lemalla työvaiheet hyvin (tiedetään tarvittavan rakennusmateriaalin määrä), määrämittaisella ma-

teriaalilla, oikeaoppisilla työmenetelmillä ja välineillä, työmaan järjestyksellä (tavarat eivät liis-

kaannu koneiden alle) sekä mittatarkkuudella. Suosimalla pakkaamattomia, kevyesti pakattuja tai 

hyödyntämällä kestopakkauksia voidaan vähentää pakkausjätteen määrää. (17.) 

 

Rakennusjätteet on lajiteltava määräyksien mukaisesti. Niiden mukaan rakentaminen täytyy toteut-

taa siten, että hyödynnettävät jätelajit erotellaan toisistaan ja pidetään erillään muista rakennusjät-

teistä ja -aineista. Kunnilla on mahdollisuus täsmentää näitä määräyksiä. (17.) 
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2.7 Työturvallisuus 

Työturvallisuus ja hyvinvointi koostuvat työtehtävien hallinnasta, toimintatavoista ja työolosuhteista 

ja niihin liittyvistä vaaroista sekä haittatekijöistä. Toimiva työyhteisö ja turvallinen työympäristö voi-

daan varmistaa suunnittelemalla hyvin työvaiheet ja ennakoimalla eri vaaratilanteet ja toimintaa 

haittaavat tekijät. Turvallisuus on osa työpaikan toimintaa ja johtamisjärjestelmää. (18.) 

2.7.1 Turvallisuuden johtaminen 

Työnantajan moraaliseksi ja lakisääteiseksi velvollisuudeksi kuuluu huolehtia työntekijän tervey-

destä ja turvallisuudesta. Työturvallisuus vaikuttaa merkittävästi toimijan kilpailukykyyn. Hyvästä 

työturvallisuudesta on monia hyötyjä. Tuottavuus paranee, kun vältetään vaaratilanteet, tapaturmat 

ja töistä johtuvat sairaspoissaolot. Työturvallisuus näkyy myös positiivisena asiana ulospäin, jos 

yrityksessä työturvallisuusasiat ovat kunnossa on sillä parempi maine myös asiakkaiden ja yhteis-

työkumppaneiden silmissä. (19.) 

 

Keskeisiä periaatteita turvallisuuden johtamisessa ovat päämäärätietoinen johtaminen, työntekijöi-

den sitoutuminen ja osallistuminen sekä turvallisuus tekijöiden arvioiminen ja jatkuva kehittäminen. 

Työnantajan ja työntekijöiden välisellä toimivalla kommunikaatiolla luodaan turvallisuuskulttuuria, 

jossa työnantajan ja työntekijän välinen suhde perustuu yhteiseen ongelmanratkaisuun, luottamuk-

seen ja yhteistyöhön. (19.) 

 

Työturvallisuus ja työsuojelu on käytännössä työssä havaittaviin ongelmiin puuttumista sekä suun-

nitelmien pohjalta toteutettavaa toimintaa. Johto voi omalla esimerkillään kehittää työturvallisuutta 

noudattaen turvallisuusmääräyksiä kaikissa tilanteissa sekä edistää työturvallisuutta yrityksen kes-

keisenä arvona ja viestittää tämän myös työntekijöille. (19.) 

 

Työsuojelun johtamiskäytännöt voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan. Pääluokkia ovat koulutus-, 

adhock- sekä jatkuvan seurannan ja parantamisen käytännöt. Koulutuksilla pyritään ylläpitämään 

eri ammattitaitoja, se käsittelee eri aloille tarpeellisia korttikoulutuksia kuten tulityökortti-, työturva-

kortti- ja ensiapukoulutus. Jatkuvan seurannan ja parantamisen käytänteitä on monia, niitä sovel-

taessa on apua hyvistä vuorovaikutustaidoista. Toimintamalleja ovat esimerkiksi perehdytykset, 
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MVR-mittaukset ja epäkohtien puheeksi ottaminen rakentavalla tavalla. Adhock-käytännöt ovat toi-

mintatapoja, joilla reagoidaan nopeasti ongelmiin tai lähellä piti -tilanteisiin. Adhock tarkoittaa välit-

tömästi tehtäviä asioita, joita ei voi odottaa kuten vaaratilanteiden korjaaminen, ohjeiden vastainen 

toiminta ja lähellä piti -raportointi ja käsittely. (19.) 

2.7.2 Suojavaatetus 

Suojaimia täytyy käyttää, jos työhön liittyviä vaaroja ei voida poistaa työjärjestelyillä tai teknisin 

ratkaisuin. Henkilösuojain on väline, varuste tai vaate, jolla pyritään ehkäisemään sairastumisia ja 

onnettomuuksia työssä. Näitä ovat esimerkiksi suojalasit, turvakengät, suojakäsineet, kypärät, kuu-

lon- ja hengityksensuojaimet, valjaat ja suojahaalarit. (20.) 

 

Työnantajan velvollisuus on arvioida suojainten tarve. Mikäli suojainta tarvitaan, työnantajan on 

sellainen hankittava ja samalla valvottava sen käyttöä. Työntekijän velvollisuus on käyttää hänelle 

hankittua suojainta. (20.) Kuvassa 1 on esitelty betonityöhön vaadittavat suojavälineet sekä ohjeita, 

miten työskennellä betonin kanssa ilman ihovaurioita. 

 

 

KUVA 1. Tuoreen betonin turvallinen käyttö (21) 
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3 BETONITÖIDEN ALUSTAVAT TYÖVAIHEET 

Betonityön alustavilla työvaiheilla tarkoitetaan tässä yhteydessä töitä sekä suunnitelmia, joita teh-

dään ennen varsinaisia paikallavalurakentamisen työvaiheita. Ne ovat myös pakollisia ja välttämät-

tömiä toimenpiteitä. Luvun 3 työvaiheet perustuvat 2020 kesällä saatuun käytäntöön pohjautuvaan 

tietoon eri paikallavalurakentamiskohteiden toiminnasta sekä niissä käytettyihin pöytäkirjoihin ja 

lomakkeisiin.  

3.1 Betonointikohde 

Kohde, johon betonointia lähdetään suunnittelemaan, vaikuttaa olennaisesti siihen, millä tavalla työ 

lähdetään suorittamaan ja minkälaisiin toimenpiteisiin ryhdytään. Vaikuttavia tekijöitä ovat ympä-

ristön muodot, sääolosuhteet, toteutettava rakenne ja sen vaatimukset. Näiden tietojen perusteella 

on jo hyvin todennäköistä, että tiedetään, mitä ennakkotoimenpiteitä tehdään ja mitä kalustoa tar-

vitaan. 

3.2 Kulkureitit ja alueen aitaus 

Kulkureittien suunnittelulla ja alueen aitauksella on hyvä aloittaa työmaa, sillä niillä on helppo rajata 

ulkopuolisen pääsy työmaalle ja sitä kautta estää ylimääräiset onnettomuudet ja häiriötekijät. Ai-

taus tehdään siten, että se on yhtenäinen ja se rajaa koko työmaan alueen siten, ettei työmaan 

toiminta aiheuta varaa ulkopuolisille. Tarvittaessa on lisättävä liikennemerkkejä, jos työmaa-alue 

vaikuttaa ulkopuoliseen liikenteeseen. Mahdollisten kaivantojen ja vaaraa aiheuttavien esteiden 

eteen on hyvä laittaa huomiovärillä korostetut aidat.  

 

Työmaan kulkureiteistä tehdään suunnitelma, joka on helppo näyttää esimerkiksi työmaaperehdy-

tyksen yhteydessä. Työmaalle tulevien ja lähtevien reittien tulee olla siten suunniteltuja, että liitty-

minen yleiseen liikenteeseen on mahdollisimman turvallista. Pitää muistaa, että pääkulkureittejä on 

hätätilanteen sattuessa hyvä olla varalta toinenkin, siten, että reitiltä on esteetön kulku työmaalle 

sitä tarvittaessa. Työmaa-alueen sisäiset kulkureitit on tehtävä asianmukaisesti ja tarvittaessa 

opasteita käyttäen. Etenkin talvella kulkureiteistä on pidettävä erityistä huolta, sillä ulkotöissä liu-

kastumistapaturmat ovat todella yleisiä. 
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Työmaan valaistus on kulun ja työn kannalta ehdoton. Valaistuksella voidaan estää henkilövahin-

kojen sattuminen ja parantaa työn laatua, sillä voidaan myös viestiä ulkopuoliselle työmaan olevan 

käynnissä ja siten tehdä ilkivallan tekijöille kohteesta epämieluisa. Erityisesti hyvää valaistusta vaa-

ditaan betonipintojen viimeistelyssä. 

3.3 Henkilöstö ja kalusto 

Työmaan henkilöstömäärä ja kalusto ovat toki työmaan koosta sekä sen resursseista riippuvaisia. 

Henkilöstön sopivalla määrällä ja oikealla kalustolla on suuri merkitys terveyteen ja työhyvinvointiin. 

Liian vähäinen työvoima voi johtaa työntekijän uupumiseen ja vääränlaisella kalustolla työskentely 

hidastaa työtä ja pahimmassa tapauksessa vaarantaa työntekijän terveyden. Liiallinen kalusto ja 

työvoima taas tuovat ylimääräisiä kustannuksia, eikä lopulta nopeuta työmaan edistymistä. Tie-

tyissä tapauksissa se voi jopa altistaa tapaturmille. 

3.3.1 Käyttöönottotarkastukset 

Käyttöönottotarkastus on työvälineen kuntoon ja kelpoisuuteen pohjautuva tarkastus, joka tehdään 

ennen kuin työväline otetaan käyttöön tai siihen tehdään merkittäviä muutoksia. Tarkastus on hyvä 

tehdä, jos työväline on ollut kauan käyttämättömänä. Kuvassa 2 on esimerkki, työkoneen käyttöön-

ottotarkastuspöytäkirjasta. Tarkistuksessa varmistetaan seuraavat asiat 

- työvälineen hallinta- ja turvalaitteiden toiminta 

- työvälineen oikeaoppinen asennus 

- rakenteiden kestävyys. 
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KUVA 2. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja työkoneille (23)  
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3.3.2 Perehdyttäminen 

Perehdyttämisen tarkoituksena on luoda yhtenäinen ja turvallinen toiminta työmaille. Perehdytys 

tehdään kaikille työmaalle tuleville työntekijöille sekä vierailijoille, toki se voi rakenteeltaan olla eri-

lainen. Perehdytyksessä on tarkoitus saada työntekijälle selkeä kuva työmaan pelisäännöistä sekä 

mahdollisista erityisolosuhteista. Yleisen turvallisuustiedon lisäksi perehdytyksessä on käytävä läpi 

työmaakohtaiset turvallisuusasiat ja erityispiirteet. Perehdyttämisessä on nostettava esiin myös 

toisten toimijoiden vaikutus perehdytettävän kohteen työskentelyyn. 

 

Uudelle työmaalle perehdyttäminen voi tuntua aluksi vaikealta. Hyvä perehdytys edellyttää pereh-

dyttäjältä riittävän tietotaidon työmaasta ja siitä, mitä perehdyttämisellä tavoitellaan. Perehdyttämi-

sen tukena toimii esimerkiksi kuvan 3 kaltainen perehdytyslomake. Lomakkeen tarkoituksena on 

myös taltioida työntekijän perustiedot sekä kelpoisuus työhön. Työmaan perehdyttäminen etenee 

seuraavasti: 

- pätevyyksien tarkastus 

- perehdytysaineiston läpikäynti 

- työmaakierros 

- perehdytyslomakkeen täyttö 

- ohjemateriaalin jako  

- kertaavat kysymykset. 



  

23 

 

KUVA 3. Esimerkki työmaan perehdyttämislomakkeesta (23) 
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3.4 Turvallisuus 

Betonitöitä suunniteltaessa ja toteuttaessa on tärkeää pitää mielessä työntekijöiden sekä ulkopuo-

listen turvallisuus. Mikään työtehtävä ei ole sen arvoinen, että siinä pitäisi riskeerata oma tai ulko-

puolisen terveys. Jokaiseen työtehtävään lähtiessä on tärkeää suunnitella ja miettiä hetki, mitä on 

seuraavaksi tekemässä. Jos on epävarma tehtävän toteutuksesta tai huomaa siinä riskitekijöitä, on 

silloin lopetettava työ, pyytää tarkempia ohjeita ja neutralisoida riskitekijät. Jos kokee vielä tämän-

kin jälkeen työn jotenkin olevan vaaraksi terveydelle tai hengelle, voi siitä silloin kieltäytyä koko-

naan. 

3.5 Työvaiheiden suunnittelu ja aikataulutus 

Työvaiheet on hyvä suunnitella itselleen ja esimerkiksi kirjata sekä aikatauluttaa päävaiheittain 

ylös. Vaikkei aikataulut lopulta pitäisikään täysin paikkaansa, on niistä silti hyvä seurata, missä 

vaiheessa on menossa ja mitä työvaiheita on vielä jäljellä. Ylös kirjatut aikataulut toimivat tietynlai-

sena muistilista. Työvaiheiden etukäteinen suunnittelu parantaa työn sujuvuutta, aikataulutus taas 

antaa tavoitteen, johon pyritään ja jonka mukaan edetään. Aikataulua voi mahdollisuuksien mukaan 

kiristää tai tarvittaessa hieman löysätä. 

 

Jos työmaalla säilytystilaa on vähän, eivätkä raudoitteet ja muottimateriaalit mahdu samanaikai-

sesti kohteeseen, on työvaiheiden aikatauluttaminen tärkeässä osassa. Tällöin on hyvä olla aika-

taulu sille, kuinka kauan muottityön on ajateltu kestävän ja milloin on sopiva aika tilata raudat työ-

maalle, jotta ei tulisi ylimäärisi taukoja työvaiheiden välillä. Muistettava on kuitenkin se, että varsin-

kin ulkona työskenneltäessä sääolosuhteet vaihtelevat ja saattavat viivästyttää jotain tiettyä työvai-

hetta. Sää onkin suurin ulkopuolinen tekijä valutyön toteuttamisajankohdan valinnassa ja se vai-

kuttaa todella paljon myös jälkihoidon pituuteen ja betonin kovettumiseen. 

3.6 Betonointisuunnitelma 

Betonitöissä on jo teknisin ja taloudellisin syin perusteltua tehdä ennakkosuunnitelma.  Perusteel-

lisella työnsuunnittelulla voidaan välttyä lisäkustannuksilta sekä niiden aiheuttamalta työltä. Suun-

nittelun avulla voidaan varmistaa työn sujuvuus ja oikeaoppisesti valmistunut lopputulos. Tämä 

tarkoittaa sitä, että lopputuloksena on hyvälaatuinen ja pitkäikäinen betonirakenne. (22.) 
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Betonointisuunnitelma on asiakirja, joka raportoidaan valvojalle ennen valutyön alkua sekä taltioi-

daan työmaan laatukansioon. Suunnitelma on osana työmaan laadunvalvontaa ja on lähes jokai-

sella työmaalla pakollinen osa betonointia. Tämä kyseinen työvaihe toimii myös hyvänä muistilis-

tana työnjohdolle ja työntekijöille. Suunnitelmaan laaditaan, miten työ tehdään, sekä todetaan, että 

aikaisemmat vaiheet ovat oikeaoppisesti toteutettu ja muotti on valmiina betonointiin. Betonisuun-

nitelma pysäyttää työnjohdon miettimään yksityiskohtaisesti valutyön vaiheet. Betonointisuunni-

telma tavoitteena onkin laatia suunnitelma, jonka luettuaan lähes jokainen ymmärtäisi, miten kysei-

nen betonointi suoritetaan.  

 

Kuviin 4, 5 ja 6 on koottu betonointisuunnitelma, jota on käytetty vuonna 2020 kesällä paikallava-

lukohteessa. Kuvassa 4 on esitelty betonoinnin perustiedot, kuten rakenteen suurpiirteinen kuvaus, 

betoninmassan koostumus sekä työnsuorituksen kuvaus. 
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KUVA 4. Betonointisuunnitelma laiteperustuksille, kohdat A-C (23) 

 

Kuvassa 5 käsitellään tarkemmin betonointiprosessia. Kohdassa D betonointi on tarkoitus kirjoittaa 

vaiheittain koko valutapahtuma ylös. Lisäksi kohdissa E-H käsitellään valun aikataulua, resursseja 

sekä varautumista ongelmatilanteisiin. 
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KUVA 5. Betonointisuunnitelma laiteperustuksille, kohdat D-H (23)  

 

Kuvassa 6 syvennytään laadunvarmentamiseen sekä sen todentamiseen. Kohdat I ja J käsittelevät 

valun jälkeistä toimintaa sekä toimintaa kylmissä olosuhteissa. Betonisuunnitelman lopussa koh-

dassa L varmistetaan, että kaikki tarvittavat tarkastukset on suoritettu, ja mainitaan lisäksi, kuka 

niihin on ottanut osaa. 
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KUVA 6. Betonointisuunnitelma laiteperustuksille, kohdat I-M (23) 
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4 BETONITYÖN AIKAISET TYÖVAIHEET 

Betonityön aikaiset työt alkavat valupohjan ja betonoitavan rakenteen sijainnin varmistamisella 

sekä merkkauksella ja jatkuvat aina valmiin betonipinnan viimeistelyyn asti. Luvuissa 4.1 - 4.6 kä-

sitellään paikallavalurakentamisen työvaiheita yleisellä tasolla. Kuvaus ei perustu mihinkään yksit-

täiseen kohteeseen vaan yleisesti kesällä 2019 siltatyömailta sekä vuoden 2020 aikana eri paikal-

lavalukohteista kerättyihin tietoihin. 

4.1 Valupohja 

Betonointi ja maarakennus kulkevat pitkälti käsi kädessä. Ennen betonointiin ryhtymistä on varmis-

tuttava valupohjan suunnitelmien mukaisuudesta. Valupohjassa tapahtuvat virheet ovat betonoin-

tivaiheiden edetessä yhä vaikeampi ja kalliimpi korjata. Pohjan kantavuudet ja tiiveydet on selvitet-

tävä suunnitelmien mukaan. Valupohjan korkeus on hyvä tarkastaa, sillä liian matalalle jätetty pohja 

voidaan joutua korvaamaan paksummalla betonirakenteella, mikä tarkoittaa isoissa laattaraken-

teissa suurta määrää ylimääräistä betonia. Liian korkealla oleva pohja voi vaikuttaa rakenteen be-

tonipeitteisiin sekä rakenteen kestävyyteen. Kaikki havainnot ja toimenpiteet on hyvä kirjata muis-

tiin esimerkiksi työpäiväkirjaan.  

4.2 Muottityö kappaletavarasta 

Muottityö on olennainen vaihe paikallavalurakentamista. Muoteilla pidetään tuore betonimassa 

koossa. Muotti on aina kovettuneen betonirakenteen peilikuva. Kappaletavarasta tehtävillä muo-

teilla pystytään tekemään lähes kaikenlaisia rakenteita.  

 

Kohteeseen sopimaton muottijärjestelmä hidastaa työtä, lisää kustannuksia ja voi vaarantaa työ-

turvallisuutta. Muottityö on tärkeä suunnitella ja toteuttaa hyvin, sillä virheet kostautuvat muotin 

purkamisen jälkeisinä betonipinnan piikkaus-, jyrsintä- ja paikkaustöinä. Huolellisesti suunnitelmien 

mukaan toteutettu muottityö säästää paljolta lisätyöltä.  
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Muottityöt voidaan jakaa kahdella tapaa valmistettaviin muotteihin: valmiisiin elementteihin ja työ-

maalla kappaletavarasta tehtäviin muotteihin. Muottijärjestelmät voidaan jakaa rakenteen perus-

teella pysty-, vaaka- sekä erityismuotteihin. Levy- ja lautajärjestelmä eli kappaletavaramuotit val-

mistetaan työkohteessa irtopuu- ja levytavarasta. Yleisesti muottitavarana käytetään lautaa 22 x 

100 mm, lankkua 50 x 100 mm ja filmi- tai koivuvaneria halutun pinnan mukaan. Silloissa sekä 

pilareissa käytetään lisäksi pontattua lautaa. Pilarimuotit voidaan jäykistää metallisilla kiristysvan-

teilla, seinä- ja perustusmuotit rakenteen läpi menevillä alumiinisilla sidetangoilla. Sidetankoa voi-

daan käyttää myös laattarakenteissa, joissa ei saada tuettua muottia kiinteään tai tarpeeksi tuke-

vaan rakenteeseen. Tällöin tankoa ei ujuteta rakenteen läpi, vaan se kiinnitetään raudoitukseen. 

 

Kappaletavarasta tehtävät muotit ovat hyvin muunneltavia, minkä vuoksi niillä voidaan toteuttaa 

lähes minkä tahansa rakenteen muotit. Toki tämä vaatii tekijältä ammattitaitoista osaamista. Muot-

timenetelmän ongelmana on sen suuri materiaalihävikki. Tätä tapaa käyttäessä pitää muistaa, että 

muottimateriaali on käytännössä kertakäyttöistä. Kappaletavaramuotit ovat oivallinen valinta pie-

niin, yksinkertaiin ja vähän toistoa vaativiin rakenteisiin. Järjestelmää voidaan hyödyntää myös eri-

koisrakenteissa. Muottien tuenta ja muotit on suunniteltava tapauskohtaisesti, jotta säästytään 

muottien valunaikaiselta elämiseltä ja hajoamiselta. Suunnitelmat on aina hyvä tarkastuttaa am-

mattitaitoisella rakennesuunnittelijalla, jos kokee siitä epävarmuutta. Vaurioiden varalta on muotin 

tuenta ja rakenne hyvä tarkastaa ennen valuun ryhtymistä. 

4.3 Raudoitustyö 

Epämukavien työasentojen ja raskaiden rakennusmateriaalejen takia raudoitustyö on erittäin fyy-

sinen työvaihe. Fyysisen kuorman vähentämiseksi on raudoitteet mahdollisuuksien mukaan hyvä 

valmistaa raudoitushallissa, jossa on tarvittavat työvälineet ja nosturit siihen tarkoitukseen. Samaa 

paksuutta ja pituutta olevat raudoitteet on hyvä kerätä nippuihin ja merkitä raudoitekortilla, mikä 

rauta on kyseessä. Tämä helpottaa työmaalla raudoitteiden kanssa työskentelyä. Työmaalle tuo-

taessa raudat on nostettava mahdollisimman lähelle raudoitettavaa kohdetta. Jos raudat ovat tiellä 

eikä niitä voida tuoda kohteen viereen, on niille oltava nostoon tarvittava kone, jolla ne voidaan 

kuljettaa tarvittaessa raudoitettavan kohteen viereen. 
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Harjateräksien katkaisuun on oltava siihen tarkoitettu laite. Katkaisulaite on hyvä harjaterästen kat-

kaisussa, sillä sen avulla pystytään katkaisemaan kerralla useampi rauta, eikä se aiheuta tulipalo-

riskiä, kuten kulmahieomakone kuivissa olosuhteissa kipinöintinsä takia.  

 

Harjateräksien jatkoksia tehtäessä on muistettava oikeaoppiset ja riittävät tartuntakapasiteetit. Jos 

jatkoksia joudutaan tekemään, on ne tehtävä suunnitelmien mukaisin ohjein. Jos suunnitelmissa ei 

ole määritetty jatkospituutta tai tekotapaa, se on varmistettava rakennesuunnittelijalta. Jatkostapoja 

on kolme. Yleisimpänä käytettynä tapana on limijatkos, jossa raudoitteet limitetään 800 -1 000 mm 

riippuen suunnitelmista. Vähemmän käytettyjä jatkoksia ovat hitsijatkos ja muhvijatkos. Mikäli rau-

doitteita on tarve hitsata, on ne mahdollisuuksien mukaan tehtävä raudoitushallissa SFS-standar-

dien mukaisia menetelmiä käyttäen. 

 

 Pilari-, antura- ja palkkirakenteisiin tulevat raudoitteet on helpompi kasata raudoitushallissa ja 

viedä kokonaisina työmaalle sekä mahdollisuuksien mukaan nostaa suoraan paikalleen. Raudoit-

teiden turhaa varastointia on vältettävä ja ne on tuotava työmaalle silloin, kun niitä tarvitaan. Rau-

doitteet on asennettava mahdollisimman nopeasti, jotta niihin ei ehdi tulla vaurioita. 

 

Raudoitteiden saavuttua työmaalle aloitetaan niiden asennus. Ennen harjaterästen nostoa muottiin 

on niistä puhdistettava mahdollinen jää, lumi ja muu lika. Raudoitteiden sidonnassa voidaan käyt-

tää joko surrikoukkua tai sitomakonetta. Yleisimmin käytettyjä sidontalankoja ovat kupari- ja heh-

kutettusidontalanka. Lankoja löytyy myös tarpeen mukaan muovisia sekä lasikuituisia. Raudat si-

dotaan mahdollisimman tukevasti, sillä ne eivät saa liikkua valun aikana. Tämä onnistuu välikkei-

den sekä surrilangan avulla. Pystyssä olevat langat on painettava alas, jotta ne eivät tule esiin 

valusta.  

 

Välikkeiden avulla varmistetaan suojabetonipeitteen riittävyys, myös apurautoja käyttämällä voi-

daan tukevoittaa raudoitteen rakennetta. Pitää muistaa, että betonin on täytettävä täydellisesti 

muotti, joten raudoitteessa ei saa olla liian pieniä rakoja. Raudoitteen valmistuttua on tehtävä rau-

doitustarkastus, jossa käydään läpi raudoituksen suunnitelmien mukaisuus ja varmistetaan, että se 

on kelvollinen betonointiin. 
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4.4 Valutyö 

Valutyö on kriittisin ja kiireisin paikallavalurakentamisen työvaihe, eikä siinä ole virheille juuri varaa. 

Betonointitapahtumaan kuuluvat työt aina betonoinnin suunnittelusta betonin tilaukseen, valuta-

pahtumaan, tiivistykseen, hiertoon ja pinnan jälkihoitoon. Jotta lopputuloksesta tulisi laadukas, on 

kiinnitettävä huomiota valuolosuhteisiin, betonimassan ripeään siirtoon ja logistiikkaan sekä am-

mattitaitoiseen valuun- ja tiivistystyöhön. Pitää muistaa, että oikeanlaisen jälkihoidon merkitys on 

suuri kovettuneen betonin laadussa. 

 

Ennen betonoinnin alkua on varmistettava työporukan riittävyys. Betonityönjohtajan on määritet-

tävä jokaiselle oma työtehtävä ja tarvittaessa opastaa heitä tehtävässään. Betonointi on fyysisesti 

raskas työvaihe, sillä siinä ei juurikaan voida pitää taukoja, joten suurissa valuissa on hyvä varautua 

työtehtävien vaihteluun.  

 

Valutyön aikana kannattaa varautua yllättäviin tilanteisiin, kuten sähköjen katkeamiseen ja työväli-

neiden sekä kaluston rikkoutumiseen. Näiden varalta on hyvä olla aina varalla virtalähde ja työvä-

lineitä. Vaikka muotit on tarkastettu, on niitä hyvä tarkkailla koko valutyön ajan. Jälkihoito on hyvä 

aloittaa valutyön jälkeen heti, kun se on mahdollista. 

 

Betonirakenteiden valmistuksessa laadunvalvonta on asia, jolla voidaan taata tilaajalle betonira-

kenteen oikea laatu. Betonointipöytäkirja, lämpötilanseuranta, toimitustodistukset, valokuvat ja työ-

maapäiväkirja ovat ainoita dokumentteja, joilla laatu voidaan todentaa. Tästä syystä ne on oltava 

puutteettomia ja huolella laadittuja. 

4.4.1 Betonin tilaus 

Tehokkaan valutyön edellytys on aikataulussa pysyminen. Betonoinnin siirtyminen toiseen päivään 

sekoittaa työkuvioita ja aikatauluja, joten on hyvä varmistaa muutamaa päivää ennen suunniteltua 

valua oikean betonimassan laadun saatavuus.  Jos samalla työmaalla on useampi valu viikossa, 

on niiden aikataulut hyvä sopia samalla kertaa. Betonin tilauksessa ilmoitettavia tietoja ovat 

- tilaaja, puhelinnumero ja työmaakohtainen työnumero (jos useampia työmaita) 

- valuosoite ja yhdyshenkilö 

- betonin käyttökohde 
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- kokonaistarve kuutioina ja tarvittaessa satoina litroina 

- laatuvaatimukset (esim. rasitusluokka, lujuusluokka, raekoko, notkeus ja sementti)  

- erityisvaatimukset (esim. lisäaineet, vedenpitävyys, massan lämpötila, pakkasenkestä-

vyys, ilmapitoisuus ja pumpattavuus) 

- toimitusajankohta sekä valunopeus, esim. montako kuormaa tunnissa 

- kuljetusautontyyppi ja valun suoritustapa (esim. rännivalu, pumppuvalu ja tieto, tarvi-

taanko lisäletkuja) 

- lisävaatimuksista sopiminen betonin toimittajan kanssa (esim. lämpötilan- ja lujuudenke-

hityksen seuranta sekä ylimääräisten koekappaleiden otto). 

4.4.2 Pumppuauton sijoittaminen 

Pumppuauto soveltuu lähes kaikkiin valukohteisiin, minkä ansiosta se on noussut suosituksi väli-

neeksi valutöissä. Pumppuautoa pystytettäessä on varattava tarpeeksi leveä ja kantava alusta sen 

tukijalkoja varten. Työnjohtaja esittää paikan, mihin on mahdollista pystyttää pumppuauto siten, 

että valutyö onnistuu sujuvasti ja turvallisesti. Autonkuljettaja arvioi paikan ja pystyttää pumppuau-

ton ammattitaidolla. Pystytyksen jälkeen pumppuauton kuljettaja toimittaa työjohtajalle kuvan 7 mu-

kaisen pystytyspöytäkirjan työnjohtajalle, jossa todetaan pumppuauton toimintakunto sekä sen oi-

keaoppinen pystytys. Pumppupuomia pystyttäessä on otettava huomioon ympäröivät rakenteet ja 

pumpun varoetäisyydet. Pumppuauton kuljettajan on sijoituttava siten, että sillä on hyvä näköyh-

teys valutyöntekijöihin sekä itse pumppuautoon ja sen ympäröivään alueeseen. 
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KUVA 7. Betonipumppuauton pystytyspöytäkirja (23) 

 

Pystytyspöytäkirjan lisäksi pumppuautolla on oma työilmoitus, jonka kuljettaja täyttää. Työilmoitus 

on käytännössä pumppuauton kuormakirja, jossa ilmenevät työskentelyajat sekä betonimassan 

koostumus. Kuvassa 8 on esimerkki pumppuauton työilmoituksesta. 
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KUVA 8. Pumppuauton työilmoitus (23) 

4.4.3 Betonipöytäkirja 

Betonipöytäkirja on laadullinen asiakirja, jolla todennetaan valun aikaiset tapahtumat ja toteutumat. 

Betonipöytäkirjan täyttää betonityönjohtaja, ja se liitetään laatukansioon. Betonipöytäkirjoja esiintyy 

erilaisia riippuen yrityksestä. On olemassa esimerkiksi sellaisia malleja, joissa betonointisuunni-

telma ja pöytäkirja on yhdistetty, jolloin niistä on helppo tarkistaa suunnitelma ja verrata sitä toteu-

tuneeseen.  Kuvassa 10 on esimerkki pöytäkirjasta. 
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KUVA 9. Esimerkkipohja betonipöytäkirjasta (23) 

4.4.4 Kuormakirja 

Kuormakirja toimii tilatun betonin todistuksena. Kuormakirja pitää löytyä jokaisesta betonikuor-

masta, ja siitä pitää ilmetä vähintään seuraavat tilaajan ja valmistajan tiedot: 

- valmistajan nimi 
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- valmistuspaikka 

- kuormakirjaerän sarjanumero 

- säiliöauton numero/ajoneuvon tunniste 

- tilaajan nimi 

- työmaan nimi ja sijainti 

- tunnusmerkki/hyväksytyn toimijan varmennustodistus. 

 

Kuormakirja kertoo tilaajalle, mitä betonissa on käytetty ja minkä laatuista betoni on. Työnjohtajan 

on hyvä käydä kuormakirja läpi ennen pumppauksen aloitusta, jotta voidaan todeta betonimassa 

oikeanlaiseksi. Seuraavassa on betoniin liittyviä yksityiskohtia, joita kuormakirjasta on löydyttävä: 

- tilatun betonin kokonaismäärä 

- kuorman betonimäärä kuutioina 

- valmistusaika 

- saapumisaika työmaalle 

- purkamisen aloitus 

- purkamisen päättyminen 

-  lujuusluokka 

- rasitusluokka 

- kloridipitoisuusluokka 

- notkeusluokka 

- kiviaineksen ylänimellisraja 

- betonin koostumuksen raja-arvot 

- sementin tyyppi ja sen lujuusluokka 

- lisä- ja seosaineet. 

 

Kuvassa 10 on betonin kuormakirja. Kuormakirjoja on erilaisia riippuen betonin toimittajasta. Jokai-

seen kuormakirjaan on kuitenkin sisällytettävä yllä mainitut asiat. Työnjohtajan on pidettävä tallessa 

kaikki laadulliset dokumentit ja pöytäkirjat sekä liitettävä ne betonoinnin laatukansioon. 
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KUVA 10. Betonisäiliöauton kuormakirja (23) 

 

4.4.5 Käsin hierto ja liippaus 

Käsin hierto on perinteinen tapa, jolla tasoitetaan betoninpinta ja muotoillaan kaadot esimerkiksi 

kaivoille. Käsin hierto soveltuu pienestä isoon valukohteeseen liippaajan taidoista ja kunnosta riip-

puen. Käsin liippausta tarvitaan lähes jokaisessa valukohteessa jossain vaiheessa. Hiertimiä on 

erilaisia ja ne voidaan jakaa työtavaltaan yhden ja kahden käden hiertimiin. Valun jälkeen hiertimet 

on hyvä puhdistaa huolellisesti, jotta niitä voidaan käyttää jatkossakin. 
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4.4.6 Konehierto 

Konehierrolla tarkoitetaan valun yhteydessä tai sen jälkeen koneen avulla tehtävää tasoitustyötä. 

Yleisimpiä konehiertimiä ovat kuvassa 11 esiintyvät tasoituskone sekä kopterit. Tasoituskone eli 

ammattitermein mopo on hyvä työväline, jos kyseessä on laaja ja tasainen valupinta. Mopo on 

käsikäyttöinen, moottorilla ja leveällä laipalla varustettu betonin levitin, laippoja on eri levyisiä. Kop-

tereita on kahdenlaisia, päältä ajettavia sekä käsikäyttöisiä. Kopterissa on moottori, joka pyörittää 

pohjassa olevia laippoja. Tarkoituksena tässä tavassa on saada betonipinnasta tiiviimpi ja kulutus-

kestävämpi. Ennen kopterin käyttöä valupinnan on kovetuttava sen verran, että se kantaa kopterin 

painoa.  

 

KUVA 11. Yleisimmät konehiertimet (24) 
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4.4.7 Jälkihoito 

Valetulle betonille on aina suoritettava jälkihoitoa. Jälkihoidon toteutustapa riippuu betonin laa-

dusta, rakenteesta, muodosta ja hallitsevista olosuhteista. Taulukossa 5 on esitelty eri jälkihoito-

vaihtoehtoja, sopiva tapa valitaan olosuhteiden mukaan.  

 

 

TAULUKKO 5. Jälkihoidollisia menetelmiä riippuen olosuhteiden vaikutuksista 

Sääolosuhteilta suojaaminen - muotit 

- jälkihoitoaine 

- vedoton olosuhde 

- peitteleminen pressuilla/muovilla 

Kosteudenhallinta - kastelu 

- muovi 

- jälkihoitoaine 

- Ilmankosteudenseuranta 

Lämpötilan hallinta - sääsuojaus 

- lämmitys talvella 

- lämpötilanseuranta 

- tuuletus mikäli pinta suojattu vedolta 

- jäähdytysputket massiivisissa rakenteissa 

 

 

Betonin kovettuminen vaatii sopivan määrän kosteutta ja liian nopea kuivuminen lisää halkeiluris-

kiä. Betonissa tapahtuva kuivumiskutistuminen johtuu veden haihtumisesta betonirakenteesta ja 

on lähes riippumaton jälkihoidon pituudesta. Jälkihoidon pituudella voidaan kuitenkin vaikuttaa val-

miin betonin laatuun. Mitä pidempään ja huolellisemmin jälkihoitoa suoritetaan, sitä suuremmalla 

todennäköisyydellä betonin kutistumisesta aiheutuvat halkeilut voidaan välttää. 

 

Betonin jälkihoito on aloitettava heti valutöiden jälkeen, näin voidaan kasvattaa valmiin betonira-

kenteen onnistuneisuutta. Lyhyimmillään valun jälkihoito aika on noin kolme vuorokautta, tällöin 

olosuhteiden pitää olla hyvät betonin kovettumiselle. Erityistapauksissa, kuten suurissa rakenteissa 
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ja pakkas-, kulutus- tai kemiallisen rasituksen alaisiksi joutuvilla betonirakenteilla, jälkihoitoajan tu-

lee olla vähintään seitsemän päivää. Valun näkyviä pintoja on hyvä kastella jo seuraavana päivänä, 

jos niitä ei suojata ja siten saada kosteuden haitumista hidastettua. Pitää muistaa, että kastelua ei 

saa aloittaa liian aikaisin, ettei vesi huuhdo betonin pinnan hienoainesta pois. Betonin kastelu on 

hyvä keino taata betonipintojen jatkuvan kosteus. Talviolosuhteissa pätevät eri säännöt, sillä vesi 

jäähdyttää betonipintaa ja pahimmassa tapauksessa jäätyy, jolloin betonin lämpötilaerot kasvavat 

ja aiheuttavat halkeilua.  

 

Betonipintojen peittely on yksi yleisimmin käytetyistä jälkihoitomenetelmistä. Betonin peittelyssä 

voidaan käyttää esimerkiksi muovipeitteitä ja pressuja. Tällöin betonista haihtuva vesi tiivistyy peit-

teen ja betonipinnan väliin ja säilyttää betonissa kosteuden. Lisäksi peittelyssä käytetyn muovin 

saumat on saatava tiiviiksi, jotta tuuli ei pääse puhaltamaan peitteen alle. Tämä onnistuu siten, että 

peitteet limitetään ja niiden päälle asetetaan jotain painoksi. Muottilaudat toimivat tässä hyvin.  

Muovilla peittäminen on monella tapaa hyvä vaihtoehto, sillä muovipeite suojaa betonin sateelta ja 

siten sen pintaan ei kerry vesikerrosta, joka hidastaisi betonia kuivumista. Peittely täytyy suorittaa 

heti, kun betoni pinta kestää kävelyä. 

 

Betonoitaessa kuumissa ja kuivattavissa olosuhteissa on käytettävä nestemäsiä ruiskutettavia jäl-

kihoitoaineita, jotka sumutetaan betonin pintaan heti viimeisen hiertokerran jälkeen. Niiden tarkoi-

tuksena on muodosta betonin pintaan lähes täysin kosteutta läpäisemätön kalvo ja näin estää heti 

valun jälkeen tapahtuva kosteuden haihtuminen. Jälkihoitoaineiden ominaisuudet pitää selvittää 

tuotteen myyjältä, sillä käytännön tasolla niissä on havaittu merkittäviä tehoeroja. Jälkihoitoaineita 

on itsestään haihtuvia sekä haihtumattomia. Haihtumaton jälkihoitoaine joudutaan poistamaan be-

tonin pinnasta tartunnan takaamiseksi esimerkiksi pintaa maalattaessa tai -pinnoitettaessa.  

4.5 Muotin purku 

Muotin purkamisen voi aloittaa heti, kun betoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Tarkemmat ohjeet 

purkamisajankohdan määrittämiseen löytyvät luvusta 2.4.1 Jälkihoito sekä luvusta 2.4.2 Muotin- ja 

telineiden purku. Muotissa olevat tuet, jotka eivät kannattele rakenteessa olevia kuormia, voidaan 

purkaa aikaisemmin. Muotin purussa erityisesti vaativimmissa rakenteissa tulee kiinnittää huomiota 
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turvalliseen työskentelyyn, purkamisjärjestykseen ja mahdolliseen lisätuentaan. Muotin purkami-

sen yhteydessä on syytä välttää muottien lisäkuormitus, sillä luonnollisesti niiden rakenne on muut-

tunut ja todennäköisesti heikentynyt purkamisen yhteydessä.  

 

Muotin purkaminen aloitetaan kuormittamattomista rakenteista, jos se on mahdollista. Esimerkkinä 

voidaan mainita sillan reunapalkkien laudoituksen purku, jolloin voidaan tarkastella valupinnan on-

nistumista. Mikäli valupinnassa huomataan virheitä, voidaan ne korjata tuennan varassa. Muotit on 

purettava siten, ettei se vahingoita valmista betonipintaa. Joissain rakenteissa purku on aloitettava 

tuennan poistamisella. Kappaletavarasta tehdyissä pilarimuoteissa purku on aloitettava poista-

malla aluksi vinotuet, soljet ja viimeisenä muottilaudat. Muotin purussa on syytä toimia maltilla, 

turha hosuminen ja tarpeeton betonipinnan vahingoittaminen lisää betonipinnan viimeistelytöiden 

määrää. Aina ennen puretun rakenteen kuormitusta on varmistettava sen lisätuennan tarve. 

 

Muottien purkamisen yhteydessä irtonainen muottitavara on järjesteltävä sille kuuluvalle paikalle.  

Muottien osille sekä purettavalle puutavaralle on hyvä olla omat säilytyspaikkansa, jotta osat eivät 

mene hukkaan ja purettu muottitavara ei jää lojumaan tielle. Järjestelmällisyys ja siisteys eri työ-

vaiheissa kertovat ammattimaisesta työstä, luovat turvallisuutta ja tekevät työstä sujuvampaa. 

Hyvä siisteys työmaalla viestii myös positiivisen kuvan ulkopuoliselle. Muottien purkamisen jälkeen 

uusiokäyttöön tuleva rakennusmateriaali ja kalusto puhdistetaan ja lajitellaan. Käyttökelvoton puu-

tavara laitetaan puujätelavalle kohtuullisesti putsattuna. Rikkoutuneet osat on hyvä merkata ylös ja 

korvata uusilla.   

 

Kun muotit ovat irrotettu betonirakenteesta, on betonin pinnoista hyvä siistiä enimmät rosoisuudet 

pois. Rosoisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä pontatun muottilaudan kuivumisesta johtuvaa 

kutistumista, jolloin lautojen väliin syntyy pieni rako ja valaessa betoni työntyy rakoon aiheuttaen 

valmiin betonin pinnassa pienen pykälän. Nämä pienet pykälät on yleensä helppo poistaa petke-

leen avulla.   

4.6 Tarkastukset 

Työmaalla on tehtävä tarkastuksia monista eri syistä, ja eri tarkastuksilla ovat omat päämääränsä. 

Tarkastukset jaetaan viikoittain tehtäviin kunnossapitotarkastuksiin sekä turvallisuusseurantaan, li-
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säksi suoritetaan eri työvaiheisiin liittyviä laadullisia tarkastuksia. Nämä tarkastukset ovat välttä-

mättömiä työmaan järjestyksen, turvallisuuden ja laadunvalvonnan kannalta. Työturvallisuuteen voi 

jokainen omalla jokapäiväisellä työskentelyllään vaikuttaa esimerkiksi huolehtimalla oman työpis-

teen siisteydestä ja ilmoittamalla mahdollisista turvallisuusriskeistä sekä puutteista, jotta asia voi-

daan puutua ja korjata. 

4.6.1 MVR-mittaus 

MVR-mittausta käytetään maa- ja vesirakennustyömailla mittaamaan työmaan sisäistä turvalli-

suutta. Mittaus suoritetaan joka viikko ja sillä voidaan korvata lainsäädännön edellyttämät kunnos-

sapitotarkastukset. Parhaiten mittaustapa sopii kohteisiin, joissa havaintojen määrä on yli 50.  

MVR-mittarilla tärkeimpiä havainnoitavia asioita ovat 

- kalusto 

- ajo- ja kulkuväylät 

- järjestys ja varastointi 

- suojaukset ja varoalueet 

- työskentely ja koneenkäyttö. (25.) 

 

Kuvassa 12 on esimerkki MVR-mittauslomakkeesta. Lomakkeeseen merkataan kustakin aihealu-

eesta oikein ja väärin olevat asiat. Lopuksi saatujen lukujen perusteella lasketaan MVR-taso, joka 

saadaan prosentteina.  
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KUVA 12. MVR-mittauslomake (23) 

4.6.2 Muotti 

Muottien tarkastus kuuluu betonitöiden laadunvalvontaan. Muotti- ja raudoitustarkastuksesta on 

kirjattava merkintä betonointipöytäkirjaa. Muoteista tulee täyttää oma tarkastuslomakkeensa. Muot-

tien tulee olla 

- tiiviitä 

- puhtaita 

- oikein tuettuja 

- oikealla paikalla 

- piirustuksien mukaisia 

- kasteltuja ja tarvittaessa öljyttyjä. 

 

Raudoituksen yhteydessä on tarkastettava vielä, että varaukset, läpiviennit, putkitukset ja työsau-

mat ovat suunnitelman mukaisilla paikoilla. Pitää muistaa, että työ- ja suojatelineille on tehtävä 
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myös käyttöönottotarkastus. Niissä työskentelytasojen tulee olla puhtaat, tukevat turvalliset ja mää-

räystenmukaiset. 

4.6.3 Raudoitus 

Samoin kuin muottien tarkastus, myös raudoitteiden tarkastus on osa laadunvalvontaa. Raudoitteet 

on tarkastettava ennen valua, koska niiden korjaaminen jälkeenpäin on käytännössä mahdotonta.  

Työnjohtajan osuus on valvoa raudoitusten aikaista työtä ja suorittaa raudoitustarkastuksen ennen 

valutyötä. Tarkastusta tehtäessä on kiinnitettävä huomio seuraaviin asioihin: 

- raudoituksen laatu (suunnitelmien mukainen teräs, ruosteisuus ja pintaviat) 

- piirustuksien mukaisuus (raudoitteiden lukumäärä, halkaisijat, jakovälit ja jatkospituudet) 

- raudoituksen puhtaus (ei saa olla rasvaa, muottiöljyä, jäätä, kovettunutta betonia tai likaa) 

- raudoituksen tuenta ja sidonta  

- välikkeiden ja asennustankojen riittävyys  

- valua vaikeuttavat raudoitteet 

- suojaetäisyydet 

- sijainti. 

4.6.4 Teline 

Rakennustelineiden tai sääsuojan asennuksen jälkeen tehdään aina käyttöönottotarkastus. Kun 

käyttöönottotarkistus ja luovutus on tehty, valvonta vastuu siirtyy yleensä pääurakoitsijalle riippuen 

sopimuksesta. Telineet on hyvä tarkastaa työn yhteydessä päivittäin ja laajempi tarkastus on teh-

tävä kerran viikossa. Kuvassa 13 on esimerkki tarkastuspöytäkirjasta. Telineitä tarkistettaessa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 

- telinekortin tarkistus ja sen paikkaansa pitävyys 

- työtasojen puhtaus  

- telineiden tukevuus 

- telineiden kiinnitys 

- peitteiden yleiskunto. (26.) 
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KUVA 13. Työtelineen tarkastuspöytäkirja (27) 
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5 TALVIBETONOINNIN SUUNNITTELU JA HAASTEET 

Talviajaksi lasketaan aika, jolloin vuorokauden keskilämpötila vajoaa pysyvästi alle nollan asteen. 

Talviaikaan betonointi on haastavaa lähinnä kovien pakkasten takia. Betonoinnissa on ryhdyttävä 

talvitoimenpiteisiin keskilämpötilan laskiessa alle + 5 °C:n. (28.)  

5.1 Talvibetonoinnin haasteet 

Talviaikaan betonoinnissa on ongelmana betonirakenteen liian nopea lämpötilan lasku, joka ai-

heuttaa sementin ja veden välillä aiheutuvan reaktion hidastumista. Tämä tarkoittaa sitä, että be-

tonin jäätymislujuuden ja muotinpurkulujuuden saavuttaminen hidastuu. Pahimmassa tapauksessa 

betoni voi jäätyä ja vahingoittua ennen jäätymislujuuden saavuttamista. Olosuhteiden lisäksi ra-

kenteiden mitat vaikuttavat sen toimenpiteisiin. Suurissa rakenteissa, kuten massiivisissa perus-

tuksissa ja seinissä, jäätymisriskit ovat pienempiä kuin esimerkiksi pienissä anturavaluissa. Myös 

lattiarakenteet ja rakenteet, jotka ovat ohuita ja suuripintaisia, ovat vaarassa jäätyä, sillä toisin kuin 

edellä mainituissa suurissa rakenteissa pinta-ala, josta lämpö poistuu, on suuri ja kovettumisreak-

tiosta aiheutuva lämpö pieni. (28.) 

5.1.1 Lämmön ja lujuuden kehitys 

Lämmön ja lujuuden kehityksellä on olennainen vaikutus valmiin betonin onnistuneisuuteen. Olo-

suhteiden ollessa betonoinnin kannalta haastavat tulee tilanteeseen valmistautua useammalla toi-

mintavaihtoehdolla. Kylmällä ilmalla on huomioitava erityisesti valun suojaus, lämmitys ja betoni-

laadun valinta. Lämmön ja lujuuden kehitykseen vaikuttavia seikkoja ovat 

- ulkolämpötila 

- tuuli 

- suojaus  

- rakenteen paksuus 

- betonin valulämpötila 

- betonin koostumus 

- muotti  

- sisälämpötila 
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- lisälämmitys. (28.) 

5.1.2 Suojaus- ja lämmitystoimenpiteet 

Talvibetonoinnissa on monia toimenpiteitä, joilla voidaan ehkäistä betonin vaurioituminen. Muistet-

tava on, että betonoinnissa niin kuin kaikessa muussakin rakentamisessa rahallinen ja ajallinen 

säästäminen väärässä paikassa ei koidu yleensä muuta kuin virheiksi ja lisäkustannuksiksi. Talvi-

aikaisen betonoinnin toimenpiteitä ovat 

- irtolumen sekä jään sulattaminen rakenteista  

- valualustan ja valettavaan rakenteeseen liittyvien osien lämmitys 

- suojakatoksen asentaminen tarvittaessa (suoja sateelta ja tuulelta) 

- rakenteen suojaus huputtamalla (estää lämmön siirtymistä) 

- eristematojen ja lämpöeristeiden asentaminen 

- lämmityksen järjestäminen (kuumailmapuhaltimet, lämpölangat). (28.) 

5.2 Talvibetonointisuunnitelman erityispiirteet 

Talvibetonointisuunnitelma on hyvä apuväline työnjohtajalle valmistautuessa betonointiin kylmän 

sään aikana. Taulukossa 6 esitetään, mitä asioita on hyvä huomioida talvibetonointisuunnitel-

massa. Taulukkoa voi käyttää myös muistilistana talvibetonoinnissa ja sen huomioon otettavien 

asioiden muistamisessa. Talvibetonointisuunnitelmassa tärkeintä on, että työ on suunniteltu hyvin 

alusta loppuun ja se on ymmärrettävä niin valvojan ja työntekijän näkökulmasta. (29, s. 78.)  

 

TAULUKKO 6. Talvibetonointisuunnitelmassa huomioitavia asioita (29, s.79) 

Lähtötiedot Selvitetään kohteen rakenteelliset mitat, käytössä oleva muottikalusto, 

työsaumat, rakenteelle ja betonille asetetut vaatimukset sekä tehtäväko-

konaisuuksista vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Tarkistetaan beto-

nointipäivän sääennuste ja varmistutaan, että valu pystytään suoritta-

maan valittuna päivänä. Ennen valua suunnitellaan lämmitys ja suojaus 

perustuen säätiedotuksiin, valun aikana ja valun jälkeen. Mietitään, mihin 

aikatauluun ja toteutustapaan pyritään. Arvioidaan liittyvien rakenteiden 

aiheuttamat kylmäsillat.  
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Muotit Valitaan valukohteen kannalta sopivat muotit. Kylmällä kelillä kannattaa 

muottimateriaalin tai -järjestelmän olla eristävä tai soveltuvia sähköiseen 

lämmitykseen, ilman näitä ominaisuuksia muottia täytyy lisäeristää tai 

lämmittää. Varmistutaan, että muotit eivät pääse painumaan ja niiden tu-

enta on riittävä. 

Suojataan muotit ja raudoitus lumisateen varalta. Ennen betonointia muo-

tit, raudoitus ja valualusta pitää puhdistaa lumesta ja jäästä esimerkiksi 

sulattamalla, myös roskat on huolehdittava pois. Valuosaa vasten olevat 

kylmät rakenteet on sulatettava ja lämmitettävä. Tämä koskee myös 

muotteja. 

Suojaus Vertaillaan suojausvaihtoehtoja ja niiden soveltuvuutta kohteeseen. Be-

tonipinnat suojataan jäätymistä vastaan niin, että betonin lujuus kehittyy. 

Betonin tulee saavuttaa jäätymislujuus (5 MPa) ennen kuin sen lämpötila 

laskee alle 0 °C:n. Suojausta kannattaa jatkaa valun jälkeen, mikäli halu-

taan saavuttaa nopeasti muotinpurkulujuus. Kiinnitetään huomiota suo-

jauksen kiinnityksiin ja paikallaan pysymiseen. 

Lämmitys Vertaillaan lämmitysvaihtoehtoja ja valitaan kohteeseen parhaiten sovel-

tuva. Varmistetaan, että lämmityskalusto ja muottikalusto soveltuu yh-

teen. Varaudutaan sääolosuhteiden muutoksiin ja kaluston rikkoutumi-

seen. suunnitellaan lämpötila seurannan kalusto sekä valitaan antureiden 

paikat.  

Ennen betonoinnin alkua varmistutaan, että työmaalla on suunniteltu 

määrä lämmittimiä ja suojauskalustoa, sekä testataan kaluston toimi-

vuus. Huolehditaan rakenteessa olevien kylmäsiltojen lämmityksestä. 

Huolehditaan lämpötila-anturit niille suunniteltuihin paikkoihin. 

Betonilaadun valinta Betonilaatu ja vaihtoehdot on hyvä käydä läpi betonitoimittajan kanssa 

kelin ja kohteen mukaan. Vaihtoehtoja on hyvä vertailla aikataulun ja re-

surssien puitteissa. Betonilaadun valinnassa tulee ottaa huomioon koh-

teesta kirjatut rakenneominaisuudet, tavoitteet toteutukselle, olosuhteet, 

betonin lujuudenkehitys, suojaus ja lämmitys. Tarkastellaan eri vaihtoeh-

toja eri olosuhdelämpötiloilla ja betonilaaduilla. 
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Betonointi Tuoreen betonin kovettumisolosuhteiden tulee olla mahdollisimman hy-

vät. Valua ennen kannattaa miettiä vielä, voiko olosuhteisiin vaikuttaa jol-

lain keinolla positiivisesti. Betonointi on suoritettava ripeästi ilman turhia 

taukoja. Suojaus on aloitettava heti valun perässä. Varmistetaan, että 

suojauskalusto pysyy paikoillaan ja lämmitys laitteet toimivat. Jokaisesta 

valusta tehdään betonointipöytäkirja ja sen yhteyteen liitetään kuormakir-

jat. 

Lämpötilaseuranta Rakenteiden lämpötilat mitataan tasaisinväliajoin. Varmistetaan, että lu-

juudenkehitys on suunnitellun mukainen. Suojausta ja lämmitystä jatke-

taan muotinpurun jälkeen aina siihen asti, kunnes lujuus on vaaditulla ta-

solla. 



  

51 

6 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli koota tietopaketti paikallavalurakentamisen olennaisimpien työvaiheiden vaa-

timuksista ja ohjeista. Työssä esiteltiin myös käytännössä toteutettu betonointisuunnitelma laiteti-

lanperustuksien valuista, esimerkiksi siitä, miten kyseisen suunnitelman voi täyttää ja millaista run-

koa siinä voi käyttää. Lisäksi työssä esiteltiin esimerkkipohjia betonointiin ja sen työvaiheisiin liitty-

vistä laadullisista asiakirjoista.  

 

Paikallavalurakentamisen työvaiheisiin ja sen toteutukseen pystyttäisiin vaikuttamaan tässäkin 

työssä esitetyillä menetelmillä ja järjestelyillä, kuten työvaiheiden etukäteissuunnittelulla ja henki-

löstön ja kaluston oikeaoppisella mitoituksella.  Näillä kahdella asialla on suuri vaikutus työn suju-

vuuteen ja sen laatuun. 

 

Haasteena ulkoilmassa tapahtuvalle paikallavalurakentamiselle ovat olosuhteiden vaihtelut. Olo-

suhteiden ollessa kylmät, kuumat tai sateiset vaikuttavat ne olennaisesti työn nopeuteen eri beto-

nityön vaiheissa ja tätä kautta aikatauluihin. Itse koen myös haasteena työtehtävien aikataulujen 

suunnittelussa esimerkiksi vuokratyöntekijöiden käytön. Haasteena on se, että ei tunneta työnteki-

jöiden todellista tehokkuutta ja osaamista. Ratkaisuna tähän suosittelisin käyttämään mahdolli-

suuksien mukaan työvoimaa ja palveluita, joista on tietoa. 

 

Paikallavalurakentaminen on parhaillaan yksinkertaista ja kustannustehokasta, kunhan sen toteut-

taa ammattitaidolla hyvin suunniteltuna oikeiden ohjeiden mukaan sekä oikein mitoitetuilla resurs-

seilla. Betonirakentaminen, kuten kaikki muutkin rakennustavat, vaativat ammattitaitoa, kokemusta 

ja mielenkiintoa alaa kohtaan. Tätä opinnäytetyötä voidaan hyödyntää jatkossa myös uusien opis-

kelijoiden koulutuksessa. 
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