
)1, miksi bcronil'alut talviolosuh-
reissa vaarivat eriq'isi:i toirlenpi
tcirl, on betonio sitourumisen ja

lujuudenkehitykscn Liippuvuus l:im-
pi)tiLrista. Limpdrilan ollessa allliinen
seDrentiD re:lhriot vedcn kanssa tapah-
tuvar hitaasti. Tasrl serrlr:. erri heronil
lujuus kehitn yhiteammin ja csincrkiksi
muoriDpurkua voiclaan joutua odot-
tamaan kauemmin. N{1'cis esirnerkiksi
latriapinto jen oikea-aikaincn hierto vii
vesq'v. Sopivilla toimenpiteiLh bcronin
lujuucLcnkchirvs voidaan turara mycis

trlviolosrrhteissa.

Jos ralviberonoinriin ei varxudura,
niin riskinri on, er:i betoni r.oi jiiw:i
enJren kuil se on saavuttanur ja;av-
mislu juuden. Jos jii:iryminen t:rp:rhruLL

eDnen semenaiD sirourumista, beronin
muodostuLr jellinsseji, jorka lisiiviit
beronin huokoisuutta. Lisaksi jiidinssit
heikentivit scmenttikiven ja mnkoaine-
ralceiden seki betonin ja raucloituksen
vilisti tartunraa ja aiheuttavat betoniin
helkeanie.

kilmillc alusroille tulee olla rarl1': :
sillli l<vLni alusra viilcntii betonimrrr:::
ja seattaa aiheuttaa betonipinnan l,r,r ,
ja hierro-ongclnia. Beronin sirouru:--: -

nen siirqy valun alaosass:r. minkl. uc. -

bctonipinran hicrto vaikeutuu r:--:
alaosan olLessa pehmcl. Timl slarr''
eiheurru ylim:iirlisi:i odotuskLrsr::
nuksia. Nliklli valutilAa lxnrmir.r:-:
rdlldin viclS kuurnailm:rpuhahirniL .
voi pinta kuivua, vaikl<a valun :rl:ros.r c:
viel:i pehme:i. -fllltin hierto usein e;..:-

onnistuu. Yhreisryoliii ja suunninelu, -
bctonitoimittajan kanssa saadarn hli
l<alad<in taLviyalut on nistumaan.

Eris ry6ka1u talvibctonoinri:
ja sen suunnirrcluun ovat sit:i r'arrc::
kehitervt tierokonepohjaisct ohjelnar.
Kehitvsp:irillikkd Vesa Anrrilan rnukear
heidin Betoplusohjclmallaan pr:n'
tilin laskcnraan betonirakenteiden l:im-
rndn ja lujuudcnkchins crilaisissa bero-
noin riolosuhteiss:r. Oh jclmassa voidaan
hvrjdvnt:il mvijs ryomaalla mir:rrrui.
daraloggerin nruistiin rallennerruiL
lirrmcjnkehiwstieroa ja laskca lakcn-
reen [Ljuus nittaushetkelh. Anrril:rn
mukaan useinmilla ulakoirsi joiLla jotlia
kivtrCvdt heidan bctopLus-palveluaan.
on omat dataloggerit, jorka hc mvos
itse :rsenravat beronivaluihin, muru
Lohja Rudus pysryJ' my6s ruyitt:rcss:r
vuol<r'airmaan loggerin ja opastrIrraan
scn ascnnukscssa. BetoplLrs-ohjelma

perustuu betonin s[htcirustictoihin.
jotcn palvclu on klyterrivissi v:1in Lohja
Rudul<sen omia betonimassoja klytctr)
cssa.

KARTOITA KALUSTOTARPEESI
TALVIVALUJA VARTEN

Mviis tuotclinjapdillikkd Mirja Pah-
kala Ramircnt Ovj:sti painottaa cru-
ldteissuunnirtelua. I'ahkalan muk:ran
raltentajien olisi nyr korkea:rika mierriii
talvirakenramiseen Liitgr:ir asiat. Tieryt
vuokr:lttavat muotit tlrlcvar olcmaAn
kaikki kdltilssi. Tellaisena ruorreena
h:in mainitsee pvsryrakcnrcissa k:ivtcr
t:vat limnl;rett:v:r suurmuorir, jorka

orar h\'l:i veihrochro ohLrirx sein:ira-

kenteira tehtiiessli. Pahkelan mukaan
ldmmircnivicn suurmuottien osalta
r:rLenraj:rn tulisi ottaa yhtcvttl vuoL
r:lamoon noin kuukaurra etukiiteen, ja

syyskuLLn jilkeen klsyrtiessri suurmuo-
tit ovat todennikciisesti liihes kokonai-
suudessaan varattu. laksunpien seinien
ja muidcn rakcntcidcn, kuten holvien ja

a.t

Betonointi talvella
Hyv n suunn ie tu ja toieutettu aalan
va ualueen talvlsuojaus.

Jos j:itn mincn rirpahruu semenrin
sitouduttu:r, synq^' bctoniin halkeilua-

Scn milr:i picncnec mir:i pidernmlille
koyettrLminen on edennyt cnncn jdiiw-
rristi. Tarpeeksi pitliin kovetturnisajan
j:iLkccn jiiNmiscsta aiheuruva r,:ruri
oitumisriski on pieni cdcllvtreen, erri
betoniin ei samanaikaisesri plisc huo-
kosct ri)'ir:ivCl kosreurrx. Tlrii rejakoh-
rae nimitet;iln betonin jiriwmislujuu-
dcksi, ja se on beronin lujuusluokasra
riipprLnrarr:r 5 MPa.

Talven olosuhteer vaarivet lisi-
loin)cnpireirl mviis wijnrryallisuuden
osalta- Beronoinrircjissa pitari huolchria
r iirtlvlsti virlaistuksesta. Lisiksi kulku
y:iylicn ja t)otasojcn rulee olla puhraana
lurnestJ lJ lrJsrr. ).1.1\LLLrlrcn ka\rror
Lrnn:rttaa harkir:r silll n iiden kir.tdllc on
ratkaisraviss:1 mont:r talvirakcntamiseen
liitqvdi ongcl maa. Ht'v:ill:i sd:isLLo j :rlla

varmisteraan Lreronir.alujen ohjeiden
mukaiser olosuhteet (limpiirila, suoja
tuulta ja sadetta vastaan) ja mahdollis-
reraan pirkin k:iftt.tiCn ja s:iilr.rlyden
omaavat rakenteet,

BETON IN LAMP6TITAN
SEU RAN NALLA VARI\4UUTTA

TALVIBETONOINTIIN

KchiryspaAllikkij Vesa A.nttila Lohja
Ruclus Oy:sta pailottae suunnirrclun
t;irl<evtta ralvirakenramisess:r. Asioita
pitiisi suunnirclla cruklreen ja ver-
t:rilla r.aihtoehtoisten menetelmien toi
mivuutta ja krLstannuksia. lyomaasta
riippuen voida:rn par:rs trLlos saavuttaa
vertailemalla eli betonilaatuj:r, srLoj:rus

mcnctclmii (1:mpircristeet) ja lisrilrim'
mirvstasoa sek:i valirscmalla nlistl toi-
mivin kokonaisuus. Hiinen mukaens:r
valircttavasti vicliikin rulee vasraan tirpa-
uksi:r ioiss:r talveen havahclutaen vasra

sitten, kun cnsinmliset valut on rehry
prklastcn yl1:itt:iessa. jolloin krpputuLos

ei v:i1tt:ilrrirt:i ole kovin hvvii. Toinen
asia, joka hdncn mukaansa kannartaisi
huomioida paremmin, on pakkascn

koveneminen. Kun 1:imp6ti1a puroaa
-50"C]:sra-15 200"(l:seenl<asvayatvaa-

rirnuliser betonoinnil srLhrccn sclvristi.
T;isslkin asiass:r ctukr,iteissuunnitrelu ja

siiiennrsteiden seLLrAamincn auttar.at.
,{nrrilan mukaan mliis iattiar':rlussa

Talvikaus on se aika vuodesta,lo o n

vuorokautinen keskilampdtila on a e nolan.

Etela- Suomessa talv kausi kestde keskimderin

140 vuorokautta e noin 4,5 kuukautta. Tal-

vibetonointitoimenpteisiin pitee ryhtye,+ kun

vuorokauden keskilai..pdt la laskee alle

+5 'Creen. lo alle +10 'Crn lampdtiloissa

betonin s toutum nen h dastuu. Talvlbetonoin-

nin vaatimukset ja teknl kat tulee s s hallta
rakennettaessa Suomessa.



: i.n suojiukseen j:r l)nmirykseen,
:.r enemmiin kalusroa ja niiss:l voi

::l:, mr'6s hclpornrnin [iivtt:i:i vrihto-
, - : risie lJmrniq's- ja suojausrapoja.

Uutcna epune telvibetonointiin
rela r:rainirsee erisreqr |imnlirvs-

::.e1in. Lankaliim mirysra on k:ilrctty
.:rrreisesti picntcn je ohrLirlerr r:rken-

. .:.-n, kuten piLrricn. L:inrmiti:imiseen.
:,: rrulla tiivdcnnctliin muira lamori-

, :rjL'srelmli rakenteidcn rclrlte alo
, .liakYLrrialakcntcirA\'asta:lnberonoi-
:...a. Lrisrettv l:immiwskaapcli croaa

:.: nreisestl r.astuslenkaliirurnin'ksesr)
_: -un murss:r siinl, ettii sen r-hte'dessl

:er|ira muuntajaa, vean sc kriyttdi
,r::n vcrLLoi'inrr N;in ollen ::sen'

-:rinen on selvisti helponpaa. Lisiiksi

:..lmiwslangalla voi.La:r rehd:i pitki:i
:rukoita, 1)mmiwskaapelin pinLuksia
nl airra 85 mcrriin asli.

K:rapeli:r voidaan ka1-tt;i rlrvijs
i.iennukseD valmisruttua csimerkiksi

...rnlisilta-alucidcn l:imjr)ilr:imis€eD.
lrkalan mukaen Laapelia on kii'terw

i:omess:r p:rri vuorra. Z
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l'tt)
poltettu tarjoaa use ita vari- la
pintavaihtoehtoia iotka mahdollrstavat

yksiLollisen, nilyttAvan, arvonsa hyvin

sailylrdvan a ynpa'isroon sop,van

rakennuskokonaisuuden.

PETI-i I,IAIN']NEN
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