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1 

SOVELTAMISALA 
 
Nämä ohjeet koskevat betoni-teräsliittolaattojen tyyppihyväksyntää. Liittolaatat koostuvat teräsohutle-
vystä ja normaalikiviainesta käyttäen työmaalla valmistetusta betoniosasta sekä niiden välisestä raken-
teellisesta liitoksesta.  
 
Siltä osin kuin betoni-teräsliittolaatan ominaisuuksia ei voida osoittaa yhdenmukaistettuun tuotestan-
dardiin tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään perustuvalla CE-merkinnällä, liittolaatalle voidaan 
myöntää tyyppihyväksyntä koskien lujuus- ja paloteknisiä ominaisuuksia. 
 
Ohjeet koskevat liittolaattoja, joiden liittovaikutus perustuu teräsohutlevyyn muokattuihin tartukkei-
siin, painaumiin tai kohoumiin ja lisäksi mahdollisesti poikkileikkausmuotoon. Ohjeet koskevat staat-
tisesti kuormitettuja rakenteita.  
 
Betoni-teräsliittolaattoja käytetään kantavina ylä-, väli- ja alapohjarakenteina, yleensä sisäkäyttökoh-
teissa. Alapohjina ne voivat osittain olla ulkotilassa.  
 
 

2 
RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET  
 
Betoni-teräsliittolaattojen valmistuksessa, suunnittelussa ja käytössä noudatetaan seuraavia määräyksiä 
ja ohjeita voimassaolevassa muodossa: 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osat 

B1  Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset  
B2  Kantavat rakenteet, määräykset  
B4  Betonirakenteet, ohjeet   
B6  Teräsohutlevyrakenteet, 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 1994-1-1 Eurocode 4: Teräs-betoniliittorakenteiden suunnittelu, Osa 1-1: Yleiset 
säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt.  
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 standardit on saatettu voimaan ja esistandardien käyttö on ympäristöminis-
teriön 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: Yleiset 
säännöt – Rakenteiden palomitoitus  
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3 
HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 
 
3.1 Yleistä 
 
Betoni-teräsliittolaatat valmistetaan materiaaleista, jotka täyttävät kohdassa 3.2 esitetyt vaatimukset. 
Teräsohutlevyn ja liittolaatan lujuustekniset ominaisuudet osoitetaan kohdan 3.3 mukaisesti. Liittolaa-
tan palotekniset ominaisuudet osoitetaan kohdan 3.4 mukaisesti.  
 
3.2 Materiaalit 
 
Teräsohutlevyn tulee täyttää käytetyn suunnitteluohjeen mukaisten standardien vaatimukset. Orgaanis-
ten pinnoitteiden tulee täyttää standardien EN 10169-1, EN 10169-2 ja EN 10169-3 vaatimukset.  
 
Betonin tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B4 vaatimukset. 
 
Betoniraudoitteiden tulee täyttää standardien SFS 1215 ja SFS 1257 vaatimukset tai niiden tulee olla 
tyyppihyväksyttyjä. 
 
3.3 Lujuustekniset ominaisuudet 
 
Liittolaatan ja teräsohutlevyn jäykkyys- ja kestävyysarvot esitetään tyyppitestauksen ja sovellettavan 
suunnittelujärjestelmän laskentamallien perusteella. Teräsohutlevyn tulee olla kokeellisesti osoitettu 
soveltuvaksi liittolaatan rakenteelliseksi osaksi.  
 
Teräsohutlevyn poikkileikkausarvot ja kestävyyksien ominaisarvot esitetään Suomen rakentamismää-
räyskokoelman osan B6 mukaan joko laskennallisiin tarkasteluihin tai tyyppikokeisiin perustuen. 
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Eurocode-standardeja ja niiden kansallisia soveltamisasiakirjoja.  
 
Teräsohutlevyn ja betoniosan välinen liittovaikutus ja liitoksen lujuusominaisuudet osoitetaan kokeel-
lisesti. Liittolaatan jäykkyys- ja kestävyysarvot esitetään laskennallisesti Suomen rakentamismääräys-
kokoelman ja sitä täydentävien ohjeiden BY26 ja BY36 mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan noudattaa 
Eurocode-järjestelmää.  
 
Liittolaatan pitkäaikaiskestävyyttä ei tarvitse sisäkäyttökohteissa erikseen osoittaa, mikäli teräsohutle-
vyn sinkkipinnoitteen määrä on yhteensä molemmilla puolilla vähintään 275 g/m2. Liittolaatan ulko-
käyttökohteissa pitkäaikaiskestävyys osoitetaan teräsohutlevyn pinnoitteiden määrällä ja laadulla sekä 
rajoittamalla sallittuja halkeamaleveyksiä jatkuvan laatan yläpinnassa. 
 
Suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita, joita täyden-
tävät ohjeet BY26 ja BY36. Vaihtoehtoisesti suunnittelussa voidaan käyttää suunnittelustandardin 
SFS-EN 1994-1-1 ohjeita, jolloin myös muilta osin suunnittelussa noudatetaan Eurocode-standardeja 
ja niiden kansallisia soveltamisasiakirjoja. 
 
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.  
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3.4.2 Palonkestävyys 
 
Betoni-teräsliittolaattarakenteisten väli-, ylä- ja alapohjien palotekniset luokat esitetään standardissa 
SFS-EN 13501-2. 
 
Vaatimusten mukaisuus osoitetaan joko laskennallisesti tai kokeellisesti tai näiden yhdistelmällä. Pa-
lonkestävyyden laskennallinen tarkastelu tehdään joko Suomen rakentamismääräyskokoelman osien 
B4 ja B6 mukaan tai vaihtoehtoisesti suunnittelustandardin SFS-ENV 1994-1-2 mukaan. Poikkileik-
kauksen lämpötilajakauma voidaan määrittää kokeellisesti tai laskennallisesti. 
 
Liittolaattojen laskennallisessa tarkastelussa tulee tarkistaa kriittisen poikkileikkauksen taivutuskestä-
vyys, joka tulee määrittää plastisuusteorian mukaan.  
 
Sekä palosuojatun että palosuojaamattoman liittolaatan palonkestävyys kantavuuden R osalta on vä-
hintään 30 min, mikäli liittolaatta on mitoitettu standardin SFS-ENV 1994-1-1 mukaan. Standardin 
SFS-ENV 1994-1-2 mukaan palosuojatun liittolaatan kantavuus R katsotaan menetetyksi teräsohutle-
vyn lämpötilan noustua yli 350 oC. 
 
 

4 

TYYPPIKOKEET  
 
4.1 Yleistä 
 
Tyyppitestit tulee suorittaa tyyppihyväksyntälaitoksen hyväksymässä testauslaitoksessa. Rakenteellis-
ten ominaisuuksien tyyppitestauksesta esitetään testausseloste. Paloteknisten ominaisuuksien testaus-
laitos antaa testausselosteen tai muun arviointiraportin, jossa todetaan tuotteen vaatimustenmukaisuus pa-
loluokituksen suhteen. 
 
Tyyppitestauksen testausselosteesta tulee käydä ilmi noudatettu standardi tai ohje, kokeiden suoritus-
paikka, suoritusajankohta, koekappaleiden valmistus-, poikkileikkaus- ja materiaalitiedot, kuormitus- 
ja mittausjärjestelyt, koetulokset ja tulosten käsittely.  
 
4.2 Lujuustekniset ominaisuudet 
 
Betoni-teräsliittolaatan tyyppitestit koostuvat täysimittakaavaisista teräsohutlevyn ja liittolaatan kuor-
mituskokeista. Teräsohutlevyn tyyppitestaukset voidaan korvata laskennallisilla tarkasteluilla, mikäli 
käytettävä suunnittelujärjestelmä sen sallii. 
 
Täysimittakaavaisessa liittolaatan kuormituskokeessa koemenetelmät ja tulosten käsittely ovat suun-
nittelustandardin SFS-ENV 1994-1-1 mukaiset. Tuloksista esitetään joko ohutlevyn ja betonin välisen 
nimellisen ankkurointilujuuden (tartuntalujuus) arvo tai m- ja k-kertoimet.  
 
Tyyppitestaukseen teräsohutlevyt valitaan samasta valmistuserästä valmistuslinjalta. Materiaalikokeet 
tehdään soveltuvien standardien mukaan. Mikäli tyyppitestauksissa on käytetty muita kuin valmistus-
linjalta otettuja teräsohutlevyjä, poikkileikkausmittojen ja liitoksen yksityiskohtien osalta osoitetaan 
erikseen, että jatkuvassa valmistuksessa tuoteominaisuudet vastaavat tyyppikokeita.  
 
4.3 Palotekniset ominaisuudet 
 
Tyyppikokeisiin valitaan näytteet tuotannossa olevista tuotteista. Testauslaitoksen edustajalla on olta-
va mahdollisuus osallistua prototyyppivalmistuksen näytteenottoon, erityisesti jos tuotteen koostumus-
ta ei voi laboratoriossa selvittää. 
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4.3.1 Palotekniseen käyttäytymiseen liittyvät kokeet 
 

Rakennustarvikkeiden paloteknistä käyttäytymistä koskeva luokitus perustuu standardissa EN 13501-1 
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-teräsliittolaattojen palonkestävyys tutkitaan standardin SFS-EN 1365-2 mukaan ja palosuojaus-
ten osalta standardin ENV 13381-5 mukaan. Standardissa kuvatun testin avulla selvitetään käytäntöä 
vastaavan betoni-teräsliittolaatan kantokykyä palossa sekä kykyä estää palon siirtyminen palo-
osastosta toiseen sekä lisäksi mahdollisen palosuojuksen vaikutus palonkestoaikaan. 
 
Standardissa EN 1365-2 annetaan ohjeita mm. koekappaleen tuennasta kokeessa, koekappaleen koosta 
ja koekappaleen kuorman määrittämisestä. Mikäli tuenta poikkeaa standardin mukaisesta, koetulokset 
pätevät ainoastaan kyseiseen tuentatapaukseen. 
 
Koekappale testataan käytäntöä vastaavassa koossa sisältäen mahdollisen sauman, joka sijaitsee käy-
täntöä vastaavassa paikassa. Ellei tämä ole mahdollista, koekappale testataan siten, että vähintään L x 
W = 4 m x 3 m suuruinen alue koekappaleesta on palolle alttiina (L on jännevälin suuntainen mitta). 
Kuormituksen suuruuden ja jakauman tulee olla sellaisia, että siitä aiheutuvat maksimimomentit ja 
leikkausvoimat edustavat hyvin käytännössä esiintyviä arvoja tai ovat niitä suurempia. 
 
Standardissa kuvatun palonkestävyyskokeen aikana mitataan tutkittavan laatan lämpötiloja, taipumia 
ja taipumanopeuksia sekä tehdään havaintoja laatan tiiviydestä ja käyttäytymisestä. Lämpötilamittauk-
set laatan eri kohdista (teräksestä ja betonista) sekä tieto lämpötilagradientin suuruudesta lisäävät koe-
tulosten laajennettavuutta ja käytettävyyttä. Erityisesti lämpötilamittaukset ovat välttämättömiä las-
kentamallin todentamisessa. 
 
Laatan palonkestävyys arvioidaan standardin EN 1363–1 mukaisin kriteerein.  
 
Koetulosten välitön käyttötarkoitus 

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



Taulukko 1.  Koetulosten hyväksyttävyys ja laajennettavuus. 

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

 
Pinnoitetuilla teräsohutlevyillä tehdyt kokeet pätevät pinnoittamattomille 
levyille. 
Koetulokset pätevät koestetun laatan materiaalipaksuuden lisäksi sitä 
paksummille teräsohutlevyille. 
Koetulokset pätevät koestetulle ja sitä lujemmille lujuusluokille. 
 
Koetulokset pätevät koestetulle geometrialle. 

Betoni 
-kiviaines 
-lujuusluokka 
 

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

 
Koestetun liittolaatan tulokset pätevät testattua rakennetta vastaavalle rakenteelle, jonka maksimimo-
mentit ja -leikkausvoimat eivät ylitä testatun rakenteen arvoja, kun ne määritetään samojen laskentape-
riaatteiden mukaan kuin koekuorma. Testattujen liittolaattojen koetuloksia voidaan interpoloida, mut-
tei ekstrapoloida. 
 
Palosuojattujen liittolaattojen koetulokset pätevät testatulle palonsuojamateriaalille laajennettuna stan-
dardin ENV 13381-5 sääntöjen mukaan. 
 
 

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-
valvontasopimuksen 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 
 
Liittolaatan tyyppihyväksyntään liittyvä laadunvalvonta koskee vain teräsohutlevyä. Teräsohutlevyn 
valmistajan jatkuvassa laadunvalvonnassa valvotaan, että ohutlevy täyttää Suomen rakentamismää-
räyskokoelman ohjeissa B6 asetetut vaatimukset ohutlevyteräksen ja ohutlevyn poikkileikkausmittojen 
osalta. Lisäksi liittovaikutusta varten työstettyjen osien mittoja tulee valvoa jatkuvasti laadunvalvonta-
sopimuksessa sovitulla tavalla.  
 
Teräsohutlevyn materiaaliominaisuudet osoitetaan standardin SFS-EN 10204 mukaisilla ainestodis-
tuksilla (vähintään taso 2.2) tai tarvittaessa koetustodistuksella. 
 
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 
 
Ulkopuolinen laadunvalvoja suorittaa vuosittain vähintään yhden tarkastuskäynnin, johon sisältyvät 
seuraavat toimenpiteet: 
 
- teräsohutlevyn valmistusmenetelmien, varastoinnin ja merkintöjen yleistarkastus 
- laadunvalvonnan laitteiden ja menetelmien yleistarkastus 
- laadunvalvontapöytäkirjojen tarkastus. 
 
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 tai 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 seuraavat tiedot liittolaatasta sekä 
koko liittorakenteesta:  
- 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 valmistukseen liittyvät asiat. 
 
Lisäksi hakijan tulee esittää selvitys liittolaatan ja teräsohutlevyn tyyppitestauksesta.  
 
Tuotekuvauksessa esitetään käytetyn suunnittelujärjestelmän mukaisesti laskelmien lähtötiedot, var-
muuskertoimet, eri käyttötilanteiden mukaiset kuormitusyhdistelmät ja suunnittelumenetelmät. Lisäksi 
hakija voi esittää teräsohutlevylle sallitun valubetonikerroksen paksuuden ja liittolaatalle sallitun hyö-
tykuorman ominaisarvon jännevälin suhteen käyrästönä tai taulukkoina. Liittolaatan poikkileikkaus-
mittoja, materiaaleja, mittasuhteita, tuentoja ja vähimmäisraudoitusta koskevat ohjeet tulee esittää 
suunnitteluasiakirjoissa. 
 
Tuotekuvaukseen sisältyvässä suunnitteluohjeessa käytetään rajatilamitoitusta sekä teräsohutlevylle 
että liittolaatalle. Teräsohutlevyn tulee tukemattomana tai väliaikaisesti tuettuna kantaa rakennusaikai-
set kuormat (valuvaihe) ja suunnittelussa noudatetaan joko Suomen rakentamismääräyskokoelmaa 
täydennettynä ohjeilla BY26 ja BY36 tai Eurocode-järjestelmää. Seuraavat kuormitukset tulee ottaa 
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huomioon: omapaino, väliaikaisen tuennan poistaminen ja käyttökohteen mukaiset hyötykuormat. 
Kuormien vähimmäisarvot, varmuuskertoimet, yhdistely ja sijainnit valitaan suunnittelujärjestelmän 
mukaisesti. 
 
Betoni-teräsliittolaattojen käyttösovellusten perusteella määräytyvät vaaditut materiaalien palotekni-
seen käyttäytymiseen perustuvat luokat sekä rakenteiden palonkestävyysluokat, joiden vaatimusten 
mukaisuus valmistajan tulee osoittaa. Valmistajan kirjallisesta aineistosta tulee ilmetä luokituksen pe-
rusteet ja ehdot. 



LIITE 1 
VIITTAUKSET 
 

 

BY 26, Liittorakenteet, suunnitteluohjeet 1988. Suomen Betoniyhdistys ry & Teräsrakenneyhdistys ry. 

BY36, Liittorakenteiden sovellusohjeet 1991. Suomen Betoniyhdistys ry & Teräsrakenneyhdistys ry. 

SFS-EN 10143, Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä metallipinnoitetut ohutlevyteräkset. Mit-
ta- ja muototoleranssit 

SFS-EN 10147, Kuumasinkityt ohutlevyrakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot  

SFS-EN 10204, Metallivalmisteet. Ainestodistukset 

SFS-EN 10169-1, Orgaanisilla aineilla pinnoitetut (muovipinnoitetut) ohutlevyteräkset. Osa 1: Yleiset 
tiedot (määritelmät, aineet, toleranssit, koemenetelmät) 

SFS-EN 10169-2, Orgaanisilla aineilla pinnoitetut (muovipinnoitetut) ohutlevyteräkset. Osa 2: Raken-
nusten ulkokäyttökohteissa käytettävät tuotteet 

 SFS-EN 10169-3, Orgaanisilla aineilla pinnoitetut (muovipinnoitetut) ohutlevyteräkset. Osa 3: Ra-
kennusten sisäkäyttökohteissa käytettävät tuotteet  

SFS 1215 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko A500HW  

SFS 1257 Betoniteräkset. Kylmämuokattu harjatanko B500K  

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) 

ENV 13381-5:2002, Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural 
members – Part 5 Applied protection to concrete / profiled sheet steel composite members 


