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1 
SOVELTAMISALA 
 
Nämä ohjeet koskevat teräs-betoniliittopalkkien tyyppihyväksyntää. Liittopalkit koostuvat teräsosasta, 
liitoksesta ja betoniosasta.  
 
Siltä osin kuin liittopalkin ominaisuuksia ei voida osoittaa yhdenmukaistettuun tuotestandardiin tai 
eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään perustuvalla CE-merkinnällä liittopalkille voidaan myöntää 
tyyppihyväksyntä koskien lujuus- ja paloteknisiä ominaisuuksia.  
 
Betoniosa voi olla esijännitetty tai jännittämätön ja se voidaan valmistaa työmaalla tai tehtaassa. Oh-
jeet eivät kuitenkaan koske jälkijännitettyjä rakenteita. Betonin ja teräksen välinen liitos voi perustua 
erillisiin liitoskappaleisiin tai teräsosaan muokkaamalla valmistettuihin liitoselimiin. Teräs- ja beto-
niosa voivat olla päällekkäin tai osittain tai kokonaan sisäkkäin. 
 
Teräs-betoniliittopalkki on tarkoitettu käytettäväksi rakennuksissa laattarakenteen kantavana rakenne-
osana. Laattarakenne voi koostua teollisesti valmistetuista betonilaatoista tai se voidaan tehdä paikalla 
valettuna betoni- tai liittolaattana. Liittopalkki voi sijaita kokonaan tai osittain laataston sisällä tai ala-
puolella. 
 
 

2 
RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET 
 
Betoni-teräsliittopalkkien suunnittelussa ja käytössä noudatetaan soveltuvin osin seuraavia määräyksiä 
ja ohjeita voimassaolevassa muodossa: 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osat 
 B1  Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset 
 B2  Kantavat rakenteet, määräykset  
 B4  Betonirakenteet, ohjeet   
 B7  Teräsrakenteet, ohjeet  
 E1  Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet  
 E2  Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet 
 E4  Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet 
 E9  Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet 
 
Vaihtoehtoisesti suunnittelu voi perustua seuraaviin eurooppalaisiin esistandardeihin ja niiden kansal-
lisiin soveltamisasiakirjoihin: 
 SFS-ENV 1991 Eurocode 1: Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat.
 SFS-ENV 1994-1-2 Eurocode 4: Teräs-betoniliittorakenteiden suunnittelu, Osa 1-2: Yleiset 

säännöt- Rakenteellinen palomitoitus. 
  
    Huomautus 
  Nämä esistandardit tullaan korvaamaan seuraavilla eurooppalaisilla standardeilla, kun niihin 

liittyvät kansalliset liitteet on saatettu voimaan ja esistandardien käyttö on ympäristöministeri-
ön päätöksellä lopetettu: 

   SFS-EN 1990. Eurocode. Rakenteiden suunnitteluperusteet 
   SFS-EN 1991: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat 
   SFS-EN 1994-1-1: Eurocode 4: Teräs-betoniliittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset 

säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt 
   SFS-EN 1994-1-2: Eurocode 4: Teräs-betoniliittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Rakentei-

den palomitoitus 
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3 
HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 
 
3.1 Yleistä 
 
Hyväksynnässä varmistetaan, että betoni-teräsliittopalkilla on Suomen rakentamismääräyskokoelman 
edellyttämä varmuus murtotiloissa ja jäykkyys käyttötilassa. Sen lisäksi liittopalkin tai sen rakenteelli-
sen osan tai teräsosan yksinään tulee kokonaan tai osittain kantaa rakennusaikaiset kuormat tuettuna 
tai tukemattomana. 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma ei sisällä teräs-betoniliittorakenteiden suunnitteluohjeita. Kestä-
vyysvaatimusten täyttyminen voidaan soveltuvin osin osoittaa seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
 BY26, Liittorakenteet, suunnitteluohjeet 1988. Suomen Betoniyhdistys ry & Teräsrakenneyh-

distys ry. 
 BY36, Liittorakenteiden sovellusohjeet 1991. Suomen Betoniyhdistys ry & Teräsrakenneyhdis-

tys ry. 
ottaen huomioon rakentamismääräyskokoelmassa betoni- ja teräsrakenteille asetetut vaatimukset. 
 
Betoni-teräsliittopalkit valmistetaan materiaaleista, jotka täyttävät kohdassa 3.2 esitetyt vaatimukset. 
Teräsosan tai liittopalkin esivalmistetun osan ja liittopalkin lujuustekniset ominaisuudet osoitetaan 
kohdan 3.3 mukaisesti. Liittopalkin palotekniset ominaisuudet osoitetaan kohdan 3.4 mukaisesti.  
 
3.2 Materiaalit 
 
Liittopalkin valmistuksessa käytettävien materiaalien tulee täyttää Suomen rakentamismääräysko-
koelman osissa B4 ja B7 esitettyjen standardien vaatimukset. Hitsaamalla koottavien teräsosien tai –
palkkien hitsiliitosten materiaalien tulee täyttää rakentamismääräyskokoelman osan B7 liitteessä 2 
mainittujen hitsausmenetelmän mukaisten standardien vaatimukset. 
 
3.3 Lujuustekniset ominaisuudet 
 
3.3.1 Teräsosa 
 
Teräsosan poikkileikkausarvot ja kestävyyksien ominaisarvot esitetään Suomen rakentamismääräys-
kokoelman osan B7 mukaan joko laskennallisiin tarkasteluihin tai tyyppikokeisiin perustuen silloin, 
kun pelkkä teräsosa toimii rakennusaikana kantavana rakenteena. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
Eurocode-järjestelmää ja sen kansallisia sovellusohjeita.  
 
3.3.2 Liittopalkki 
 
Liittopalkin jäykkyysarvot ja kestävyyksien ominaisarvot esitetään tyyppitestauksen ja/tai sovelletta-
van suunnittelujärjestelmän laskentamallien perusteella. Liittopalkin tulee täyttää ohjeiden BY26 ja 
BY36 rakenteelliset ohjeet. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Eurocode-järjestelmää ja sen kansallisia 
soveltamisasiakirjoja.  
 
Liittopalkki voidaan esijännittää tartuntajänteillä, jolloin liittopalkki valmistetaan kokonaan tehtaassa. 
Esijännitetyn liittopalkin lujuustekninen toimivuus osoitetaan kokeellisesti.  
 
3.3.3  Käyttö ontelolaattojen tukirakenteena 
 
Jos tyyppihyväksynnän halutaan koskevan liittopalkin käyttöä ontelolaattojen tukena, liittopalkin ja 
ontelolaatoista valmistetun laataston yhteistoiminta on selvitettävä. Selvityksessä tulee määrittää beto-
ninormikortin n:o 18 mukainen toimivan leveyden laskemisessa tarvittava k-kerroin eri ontelolaatta-
tyypeille. 
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3.4 Palotekniset ominaisuudet 
 
3.4.1 Palotekninen käyttäytyminen 
 
Palotekninen käyttäytyminen osoitetaan kokeellisesti. 

Rakennustarvikkeiden luokitus niiden paloteknisen käyttäytymisen perusteella esitetään standardissa 
SFS-EN 13501-1:2002. 
 
3.4.2 Palonkestävyys 
 
Betoni-teräsliittopalkkien palotekniset luokat esitetään standardissa SFS-EN 13501-2. 
 
Vaatimusten mukaisuus osoitetaan joko laskennallisesti tai kokeellisesti tai näiden yhdistelmällä. Pa-
lonkestävyyden laskennallinen tarkastelu voidaan tehdä soveltaen Suomen rakentamismääräysko-
koelman osia B4 ja B7 tai ohjetta BY 36. Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa esistandardia SFS-ENV 
1994-1-2, mikäli rakenne täyttää standardin ehdot.  

Poikkileikkauksen lämpötilajakauma voidaan määrittää kokeellisesti tai käyttäen kehittyneitä lasken-
tamalleja. 

Esijännitettyjen liittopalkkien palonkestävyys on osoitettava aina kokeellisesti. 
 
 

4 
TYYPPIKOKEET  
 
4.1 Yleistä 
 
Tyyppitestit tulee suorittaa tyyppihyväksyntälaitoksen hyväksymässä testauslaitoksessa. Lujuusteknis-
ten ominaisuuksien tyyppitestauksesta esitetään testausseloste. Paloteknisten ominaisuuksien testaus-
laitos antaa testausselosteen tai muun arviointiraportin, jossa todetaan tuotteen vaatimustenmukaisuus 
paloluokituksen suhteen. 
 
Tyyppitestauksen testausselosteesta tulee käydä ilmi noudatettu standardi tai ohje, kokeiden 
suorituspaikka, suoritusajankohta, koekappaleiden valmistus-, poikkileikkaus- ja materiaali-
tiedot, kuormitus- ja mittausjärjestelyt, koetulokset ja tulosten käsittely.  
 
4.2 Lujuustekniset ominaisuudet 
 
Betoni-teräsliittopalkin tyyppitestit koostuvat täysimittakaavaisista kuormituskokeista, tuoteosien mit-
tauksista ja materiaalikokeista.  
 
Liittopalkin jäykkyys- ja kestävyysarvojen kokeellisessa varmentamisessa koekappale suunnitellaan 
siten, että se vastaa laskennallisissa tarkasteluissa käytettäviä lähtötietoja, kuten puristetun betoniosan 
toimiva leveys. Teräsosan ja betonin välisen liitoksen toimintatapa varmennetaan liittopalkin täysimit-
takaavaisten kuormituskokeiden yhteydessä ja tarvittaessa erillisellä koeohjelmalla. Liitoksesta määri-
tetään: 

-  liitoselimien mitat ja materiaalit 
-  liitoksen toimintamalli 
-  liitoksen leikkauskestävyyden ominaisarvo 
-  liitoksen irtileikkautumiskestävyys. 
 

Kokeellisesti tutkittavan betoni-teräsliittopalkin materiaalien lujuustekniset ominaisuudet selvitetään 
materiaalikokeilla soveltuvien testausstandardien mukaisesti. Niiden tulokset otetaan huomioon kuor-
mituskokeiden tulosten käsittelyssä. 
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Tyyppitestauksien tuloksista esitetään: 
1  Teräsosan tai muun rakennustyön aikana toimivan liittopalkin rakenteellisen osan taivutuskokeissa 
saavutetut jäykkyys- ja kestävyystulokset, koetulosten käsittely sekä lasketut ominaisarvot 
2  Liittopalkin taivutus- ja leikkauskokeissa saavutetut jäykkyys- ja kestävyystulokset, koetulosten 
käsittely sekä lasketut ominaisarvot 
3  Muiden kuormituskoejärjestelyjen tulokset, tulosten käsittely ja lasketut ominaisarvot käyttötilan-
teiden asettamien vaatimusten mukaisesti.  
Liittopalkille ilmoitettavat ominaisarvot ovat korkeintaan tyyppikokeiden ja/tai laskentamenetelmien 
perusteella saatuja ominaisarvoja. 
 
4.3 Palotekniset ominaisuudet 
 
4.3.1 Palotekniseen käyttäytymiseen liittyvät kokeet (koskee lähinnä palosuojattuja palkkeja) 
 
Rakennustarvikkeiden paloteknistä käyttäytymistä koskeva luokitus perustuu standardissa EN13501-1 
määritellyillä testimenetelmillä saatuihin koetuloksiin. 

Luokka A2-s1, d0:  

EN ISO 1182:2002 tai EN ISO 1716:2002 ja EN 13823:2002 

Luokat B-s1, d0 C-s2, d1 ja D-s2, d2: 

EN 13823:2002 ja EN ISO 11925:2002 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 liitteen taulukossa 2 luetellut rakennustarvikkeet hy-
väksytään ilman testausta ja erillistä hyväksyntää luokkaan A1. 

4.3.2 Palonkestävyyskokeet 

Betoni-teräsliittopalkkien palonkestävyys tutkitaan standardien SFS-EN 1365-3 tai SFS-EN 1365-2 
mukaan käytäntöä vastaavan suojaamattoman tai palosuojatun betoni-teräsliittopalkin kantokyvyn 
osalta. Eri palosuojausvaihtoehtojen vaikutus palonkestävyyteen tutkitaan ENV 13381-4 mukaan.  

Palkin toimiessa liittopalkkina yhdessä laatan kanssa ja mikäli rakenteelta vaaditaan kantokyvyn lisäk-
si sekä tiiviyttä että eristävyyttä, palkki koestetaan standardin EN 1365-2 mukaan muutoin standardin 
EN 1365-3 mukaan. 

Standardissa EN 1365-3 annetaan ohjeita mm. koekappaleen tuennasta kokeessa, koekappaleen koosta 
ja koekappaleen kuorman määrittämisestä. Koekappaleen tuennan tulee vastata loppukäyttöä, vapaasti 
tuettu palkki tai jäykästi kiinnitetyt palkin päät. Mikäli kiinnitystavasta ei ole tietoa, koekappale testa-
taan vapaasti tuettuna. Sivusuuntaisesta tuennasta on huolehdittava. Mikäli tuenta poikkeaa standardin 
mukaisesta, koetulokset pätevät ainoastaan kyseiseen tuentatapaukseen.  

Mikäli vapaasti tuettua palkkia ei voida testata käytäntöä vastaavassa koossa, on koekappaleen tulelle 
alttiin alueen pituuden oltava kuitenkin vähintään 4 m. Vapaasti tuetut palkit, jotka käytännössä ovat 
pidempiä kuin kaksi kertaa uunin pituus, tulee testata kuormalla, joka vastaa joko maksimileikkaus-
voimaa tai maksimitaivutusmomenttia sen mukaan, kumpi on kriittisempi. Päistään jäykästi kiinnite-
tyillä palkeilla palolle alttiin alueen pituuden tulee olla L = 4 x 100/X [m], kun X [%] on palkin posi-
tiivisen momentin alueen pituuden suhde koko palkin pituuteen. 

Uunin ulkopuolelle ulottuvat palkin päät on eristettävä.  

Mikäli palkki on käytännössä kolmelta sivulta palolle alttiina, esim. jos sen yläpuolella on väli- tai 
yläpohja, joka ei kuitenkaan toimi yhdessä palkin kanssa, koestetaan palkki yläpuolelta suojattuna. 
Suojarakenne ei kuitenkaan saa lisätä palkin lujuutta eikä jäykkyyttä. 



 7

Kuormituksen suuruuden ja jakauman tulee olla sellaiset, että siitä aiheutuvat maksimimomentit ja 
leikkausvoimat edustavat hyvin käytännössä esiintyviä arvoja tai ovat niitä suurempia. 

Mikäli palkissa tai palosuojauksessa on todellisessa rakenteessa sauma, tulee koekappaleessa olla 
sauma käytäntöä vastaavasti tai jänteen puolivälissä. Palosuojatun palkin suojauksen tulee ulottua ko-
ko palolle alttiin palkin pituudelle. Mahdollinen palosuojauksen ja palkin välinen ontelo ei saa avautua 
uunin ulkopuolelle siten, että ulkoilma pääsee jäähdyttämään onteloa. 

Standardissa kuvatun palonkestävyyskokeen aikana mitataan tutkittavan palkin taipumia ja taipuma-
nopeuksia sekä tehdään havaintoja palkin käyttäytymisestä. Lämpötilamittaukset palkin eri kohdista 
(teräksestä ja betonista) sekä tieto lämpötilagradientin suuruudesta lisäävät koetulosten laajennetta-
vuutta ja käytettävyyttä. Erityisesti lämpötilamittaukset ovat välttämättömiä laskentamallin todentami-
sessa. Esijännitetyistä liittopalkeista on lisäksi mitattava punosten lämpötilat sekä liukumat palkin 
päästä. 

Palkin palonkestävyyskriteerit, kantavuus ja mahdollinen tiiviys ja eristävyys liittolaatan kanssa testat-
taessa arvioidaan standardin EN 1363–1 mukaisin kriteerein.  

Koetulosten välitön käyttötarkoitus 

Koestetun liittopalkin tulokset pätevät testattua rakennetta vastaavalle rakenteelle, jonka maksimimo-
mentit ja -leikkausvoimat eivät ylitä testatun rakenteen arvoja, kun ne määritetään samojen laskentape-
riaatteiden mukaan kuin koekappaleella. Palosuojatuilla liittopalkeilla tämä pätee ainoastaan samanlai-
selle palosuojaukselle. 

Testattujen liittopalkkien koetuloksia voidaan interpoloida, muttei ekstrapoloida ilman lisäselvityksiä. 
Mikäli kokeesta saatua palonkestoaikaa halutaan lisätä laskennallisin keinoin, suurin sallittu pidennys 
on pienempi seuraavista arvoista: 30 min tai 50 % kokeellisesta palonkestoajasta. Laajennusta ei kui-
tenkaan voida tehdä, jos on odotettavissa, että palkin murtotapa tai murtumissyy muuttuu, ellei lisäin-
formaatiota ole saatavissa. Laskennalliseen arviointiin tulee käyttää SFS-ENV 1994-1-2 mukaisia me-
netelmiä, mikäli ne ovat sovellettavissa, tai ainakin arvioinnin on sisällettävä terminen analyysi, raken-
teellinen analyysi sekä arvio muista erityispiirteistä, kuten mahdollisesta palosuojauksen kiinnipysy-
misestä tai betonin lohkeilusta.  

Taulukossa 1 on esitetty betoni-teräsliittopalkin eri materiaalien ominaisuuksia ja niissä tehtyjen muu-
tosten vaikutukset koetulosten pätevyyteen.  



Taulukko 1.  Koetulosten hyväksyttävyys ja laajennettavuus.  

Materiaali Koetulosten pätevyys materiaaliominaisuuksien muuttuessa. 
Teräs 
-pinnoite 
 
-paksuus 
 
-teräksen lujuus-
luokka 
-geometrian muutos 

 
Pinnoitetuilla teräslevyillä (ei tarkoita palosuojausta) tehdyt kokeet päte-
vät pinnoittamattomille levyille. 
Koetulokset pätevät koestetun laatan materiaalipaksuuden lisäksi sitä 
paksummille teräksille. 
Koetulokset pätevät koestetulle ja sitä lujemmille lujuusluokille. 
 
Koetulokset pätevät koestetulle geometrialle. 

Betoniteräs 
-lujuusluokka 
-pinta (harja- vai si-
leäteräs) 
-teräsmäärä 
-betonipeitteen pak-
suus 

 
Koetulokset pätevät koestetulle ja sitä lujemmille lujuusluokille. 
Koetulokset pätevät koestetuille teräksille, lisäksi sileillä teräksillä saadut 
tulokset pätevät harjateräksille. 
Koetulokset pätevät koestetulle ja sitä suuremmalle teräsmäärälle. 
Koetulokset pätevät koestetulle ja sitä paksummille betonipeitteen pak-
suuksille 50 mm asti. 

Betoni 
-kiviaines 
-lujuusluokka 
 

 
Koetulokset pätevät kokeessa käytetylle kiviainekselle. 
Koetulokset pätevät kokeessa käytetyn betonin lujuusluokalle ja sitä kor-
keammille lujuusluokille K60 asti. 

 
 

5 
LAADUNVALVONTA 
 
5.1 Yleistä 
 
Tyyppihyväksyntä edellyttää valmistajan sisäistä laadunvalvontaa. Valmistajalla tulee olla  kirjallinen 
kuvaus laadunvalvontamenettelyistä. 
 
Lisäksi valmistajan tulee sopia jatkuvasta ulkopuolisesta laadunvalvonnasta tyyppihyväksyntäpäätök-
sen antajan hyväksymän laadunvalvojan kanssa. Laadunvalvojalla on oikeus ulkopuolisen valvonnan 
yhteydessä tutustua valmistajan suorittaman sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoihin sekä tuotteen val-
mistus- ja varastointitiloihin. Jos tyyppihyväksynnän saaja ei ole tuotteen valmistaja, hän huolehtii 
siitä, että laadunvalvoja saa tiedot valmistajan sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoista. 
 
Jos tuotteen laadussa tai valmistuksessa mukaan lukien asennusmenetelmät ja tarvikkeet tapahtuu sel-
laisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa tuotteen tyyppihyväksyttyihin ominaisuuksiin, on valmistaja 
velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen tästä tyyppihyväksynnän antajalle ja laadunvalvojalle. 
 
Muuttuneen tuotteen testauksesta sovitaan tyyppihyväksynnän antajan ja laadunvalvojan kanssa. 
 
5.2 Alkutarkastus 
 
Laadunvalvoja suorittaa valmistuksen ja tuotteen alkutarkastuksen (tyyppitarkastuksen) osana laadun-
valvonta-sopimuksen valmistelua. Siihen tulee sisältyä vähintään seuraavat kohteet: 
- tyyppitestausta koskeva aineisto 
-  tuotteen valmistusta, käyttöä ja suunnittelua koskeva aineisto 
- laadunvalvontamenettelyt 
-  laadunvalvonnan kirjallinen aineisto. 
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5.3 Valmistajan jatkuva laadunvalvonta 
 
Valmistajan jatkuvassa laadunvalvonnassa seurattavat ominaisuudet ja kokeiden vähimmäismäärä 
riippuvat liittopalkin ja sen teräsosan valmistuksesta ja kokoonpanosta ja ne sovitaan erikseen kussa-
kin laadunvalvontasopimuksessa. 
 
Valmistajan jatkuvaan laadunvalvontaan tulee sisältyä seuraavat toimenpiteet:  
- valmistusmateriaalien ja –tarvikkeiden valvonta ainestodistusten tai materiaalikokeiden ja mittaus-

ten avulla 
-  teräsosan poikkileikkauksen ja sallittujen mittapoikkeamien valvonta 
- hitsausliitosten valvonta  
- valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden seuranta ja kalibrointi sekä 
- laadunvalvonnassa käytettävien laitteiden seuranta ja kalibrointi.  
 
Hitsaajilla tulee olla Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B7 mukainen voimassa oleva päte-
vyys. Hitsauksessa tulee muutenkin noudattaa rakentamismääräyskokoelman osan B7 ohjeita.  
 
Liittopalkin betoniosaan sovelletaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B4 ohjeita betonin 
laadunvalvonnasta. 
 
Valmistaja nimeää tuotteen laadunvalvonnasta vastaavan henkilön. 
 
Valmistaja säilyttää suorittamansa laadunvalvonnan asiakirjat vähintään kymmenen vuotta. 
 
Valmistajalla tulee olla tarkoituksenmukainen menettely reklamaatioiden vastaanottamista ja käsitte-
lyä varten. 
 
Valmistaja huolehtii siitä, että tuotteita, jotka eivät täytä tyyppihyväksyttyjen ominaisuuksien vaati-
muksia, ei myydä eikä luovuteta tyyppihyväksyntämerkillä varustettuina. 
 
5.4 Ulkopuolinen laadunvalvonta 
 
Liittopalkin ulkopuolinen laadunvalvonta koostuu valmistajan laadunvalvonnan seurannasta ja vähin-
tään yhdestä tarkastuskäynnistä vuosittain.  
 
Laadunvalvonnan tulokset raportoidaan jokaisen tarkastuskäynnin jälkeen tyyppihyväksynnän saajalle 
ja vähintään kerran vuodessa hyväksynnän antajalle. 
 
Jos tarkastuskäynnin yhteydessä tuotteessa todetaan puutteita tai virheitä tai jos muutoin on aihetta 
epäillä tuotteen ominaisuuksien muuttuneen, laadunvalvojan on ilmoitettava asiasta välittömästi tuot-
teen valmistajalle, päätöksen saajalle ja antajalle. 
 
5.5 Laadunvalvontasopimus 

Laadunvalvontasopimuksesta ja sen liitteistä tulee ilmetä seuraavat tiedot:  

- laadunvalvonnan tarkoitus ja sisältö 
- valvonnan piiriin kuuluvat tuotteet ja niiden valmistuspaikat  
- tuotteita ja niiden ominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot 
- valmistajan velvollisuudet (valmistajan sisäinen laadunvalvonta ja muutoksia koskeva ilmoitus-

velvollisuus, laadunvalvonnan vastuuhenkilö) 
- laadunvalvojan velvollisuudet (laadunvalvojan suorittama valvonta ja raportointi valmistajalle ja 

hyväksyntälaitokselle, valvonnasta vastaava yhteyshenkilö) 
- kustannusperusteet 
- edellytykset muutosten tekemiselle sopimukseen ja sen liitteisiin 
- sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen 
- muut ehdot. 
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6 
MERKITSEMINEN 
 
Tyyppihyväksytty tuote tai tuotepakkaukset, sen mukaan kuin tyyppihyväksyntäpäätöksessä edellyte-
tään, on merkittävä tyyppihyväksyntämerkillä sekä muilla tyyppihyväksyntäpäätöksessä edellytetyillä 
merkinnöillä. 
 
 

7 
HAKEMUSASIAKIRJAT 
 
7.1  Yleistä 
 
Tyyppihyväksynnän hakija esittää tyyppihyväksyntälaitokselle hakemusasiakirjat. Hakemuksessa ja 
sen liitteissä on ilmoitettava seuraavat tiedot ja esitettävä seuraavat asiakirjat: 
- hakija (yrityksen nimi ja yhteystiedot) 
- valmistaja (mikäli eri taho kuin hakija), tarvittaessa yritysrekisteriote 
- valtakirja, jos hakija on muu taho kuin tuotteen valmistaja 
- hakijan asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot 
- selvitys siitä, ettei tuotteen ominaisuuksia ole mahdollista osoittaa CE-merkinnällä 
- tiedot tuotteesta ja sen valmistuksesta 
- ominaisuudet, joille tyyppihyväksyntää haetaan 
- testauslaitoksen selosteet, lausunnot ja muut selvitykset tuotteen kelpoisuudesta 
- tuotetta koskevat asennus- ja käyttöohjeet 
- selvitys sisäisestä laadunvalvonnasta. 
 
Päätöksen antaja voi vaatia hakemusta käsitellessään lisäselvityksiä. Hakijan on myös varauduttava 
toimittamaan kaikki hakemusasiakirjat laadunvalvontasopimuksen liitteiksi. 
 
7.2 Erityisvaatimukset 
 
Tyyppihyväksynnän hakijan kirjallisesta aineistosta tulee käydä ilmi liittopalkista sekä koko liitto-
palkkirakenteesta seuraavat tiedot:  
- tuotekuvaus  
- materiaali- ja rakennetiedot 
- valmistusmerkinnät 
- käyttökohteet sekä 
- suunnittelumenetelmät rakenteellisen turvallisuuden ja paloturvallisuuden osalta.  
 
Tuotteen käytössä tarvittavat tiedot esitetään tuoteselosteena, jossa on ainakin tuotteen kuvaus, suun-
nitteluperusteet, mitoitusperiaatteet ja toteutukseen liittyvät asiat. 
 
Lisäksi hakijan tulee esittää selvitys tyyppitestauksesta ja selvitys palkin ja ontelolaatoista valmistetun 
laataston yhteistoiminnasta, mikäli tyyppihyväksynnän halutaan kattavan palkin käytön ontelolaattojen 
tukirakenteena. 
 
Betoni-teräsliittopalkin tuotekuvauksessa esitetään kestävyys- ja jäykkyysarvojen lisäksi  
- poikkileikkausmitat sekä eri osien mitat ja sallitut mittapoikkeamat sen mukaan, mikä osa toimii 

kantavana rakenteena rakennus- ja liittotoimintavaiheessa 
- poikkileikkauksen hitsausliitosten mitat, materiaalit sekä hitsaustapa ja -luokka 
- liittopalkin tuennalle asetettavat vaatimukset. 
 
Suunnittelussa käytetään rajatilamitoitusta. Liittopalkin tarkasteltavia murtorajatiloja ovat taivutus-
momenttikestävyys, leikkauskestävyys ja liitoksen leikkauskestävyys.  
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Jos hakija haluaa liittopalkille hyväksynnän paloteknisten ominaisuuksien suhteen, hänen tulee toimit-
taa paloluokan määrittämiseen liittyvät testausraportit ja lausunnot tai lausunto laskennallisen mene-
telmän soveltamisesta paloluokan määrittämiseksi.
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LIITE 1   
VIITTAUKSET 
 

 

Betoninormikortti 18. Palkkiin tuetun ontelolaataston suunnittelu ja mitoitusesimerkki. Suomen Beto-
niyhdistys ry, 33s. 

SFS-EN 13501-1:2002 Rakennustuotteiden ja rakennusosien paloluokitus. Osa 1: Palokäyttäytymi-
skokeiden tuloksiin perustuva luokitus 

SFS-EN 13501-2:2004, Fire classification of construction products and building elements – Part 2: 
Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services (Rakennustuotteet ja 
–osat, ei koske ilmanvaihtolaitteita). 

SFS-EN ISO 1182, Reaction to fire tests for building products -- Non-combustibility test (Palamatto-
muus) 

SFS-EN ISO 1716, Reaction to fire tests for building products -- Determination of the gross calorific 
value (Lämpöarvon määrittäminen). 

SFS-EN 13823, - Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings - 
Thermal attack by a single burning item (Yksittäisen palavan esineen testi, SBI) 

SFS-EN ISO 11925-2, Reaction to fire tests – Ignitability for building products when subjected to di-
rect impingement of flame (Syttyvyys) 

SFS-EN 1363-1:1999, Fire resistance tests - Part 1: General requirements (Palonkestävyyskokeet – 
Osa 1: Yleiset vaatimukset) 

SFS-EN 1365-2:1999, Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and roofs (Kanta-
vien rakenteiden palonkestävyyskokeet - Osa 2: Väli- ja yläpohjat) 

SFS-EN 1365-3:1999, Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 3: Beams (Kantavien ra-
kenteiden palonkestävyyskokeet - Osa 3: Palkit) 

ENV 13381-4:2002, Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural 
members – Part 4: Applied protection to steel members 
 


