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Tekijät

• Taustalla kunnallisteknisten tuotteiden 
valiokunta (KTT) Rakennustuoteteollisuus 
ry:stä

• Kirjoittajat 
• Ari Mantila, jaospäällikkö, Betoniteollisuus ry

• Mika Tulimaa, laatu- ja kehitysjohtaja Rudus Oy

• Yritykset
• Rudus Oy

• Ruskon Betoni Oy

• Ohenmäensora Oy

• JA-KO Betoni Oy
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Kuva: Ruskon Betoni Oy



Betoniputkinormien historiaa

• Vanhin löydettävissä oleva 
Betoniputkinormit on vuodelta 1957

• Alkuperäinen julkaisija Suomen 
Kunnallisteknillinen Yhdistys

• SKTY julkaisee tämänkin normin

• Muita julkaisuvuosia

1957, 1962, (1971)1973, 1990, 1995, 2001

• Sisältö ollut normissa pääosin sama eli 
laadun kannalta tärkeät asiat ovat olleet jo 
silloin ykkössijalla.
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Betoniputkinormien historiaa
• Sementtivalimoja oli Suomessa 1950-luvulla useita satoja. 

Putkia tehtiin siis lähes joka kylässä.  Tarvittiin normit 
säätelemään laatua.

• Nyt valmistajia (EK-putket) on neljä 

• Rudus Oy

• Ruskon Betoni Oy

• Ohenmäensora Oy

• JA-KO Betoni Oy

• Normien vaatimukset kasvaneet normista toiseen. 

• Merkittävimmät muutokset vuosien varrella

• lujuusluokat vähentyneet. Nykyisin B, Br, Dr – putket ja 
Cr-kaivot

• kiintotiiviste tuli putkiin 1980-luvulla, betoniputken 
pelastaja. Herätti aluksi vastustusta.

• Qmax

• lujuudet kasvaneet
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Miksi päivitys oli tarpeen?

• Edellisestä päivityksestä oli jo 20 vuotta. Paljon 
on muuttunut siitä.

• 2001 version jälkeen hEN-standardit tulleet 
voimaan (2001 normi tehtiin Pr-EN mukaan).
• SFS-EN 1916, CE-merkki pakollinen

• SFS-EN 1917, CE-merkki pakollinen

• Kotimaiset soveltamisstandardit julkaistu 2014
• SFS 7033, betoniputket

• SFS 7035, betonikaivot

• lujuusluokat, tiiviste, asennussyvyydet

• Nyt tarvittiin isoille putkille ja kaivoille oma 
uusi norminsa, koska 2001 normi ei ole ollut 
kokonaisuutena voimassa

• Isoilla putkilla ja kaivoilla EI OLE CE-merkkiä
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Mitä on muuttunut?
• Normi, jonka status on ohje (niin kuin kaikki muutkin normit)

• Laatu perustuu ”Valmistuksen laadunvalvontaan” ja ympäristoministeriö (YM) 
velvoittaa laadunvalvontajärjestelmälle varmentajan. 

• Tämä YM:n vaatimus ei koske hEN-standardin alaisia tuotteita (markkinavalvonta 
hoitaa) mutta se koskee isoja putkia ja kaivoja.

• Rakennusteollisuus ry:n jäsenet, eli myös putki/kaivovalmistajat, ovat velvoitettuja 
käyttämään kolmannen osapuolen valvontaa  

• Näin kolmannen osapuolen laadunvalvonta koskee Suomessa myös hEN-
standardien tuotteita, vaikka tähän ei viranomaisvelvoitetta ole
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Valmistuksen laadunvalvonnan sertifikaatin hankkiminen

Rakennustuotteen valmistaja voi osoittaa ylläpitämällään tehtaan sisäisellä 
laadunvalvontajärjestelmällä, että rakennustuote ominaisuuksiensa puolesta täyttää 
sille säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset valmistajan ilmoittamassa 
käyttötarkoituksessa.
Ympäristöministeriön hyväksymä laadunvalvonnan varmentaja varmentaa tuotannon 
sisäisen laadunvalvontajärjestelmän. Varmentajan on ilmoitettava käyttämänsä 
arviointiperusteet sertifikaatissaan.

•Tyyppihyväksyntä
•Varmennustodistus
•Valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen

https://ym.fi/tyyppihyvaksynta
https://ym.fi/varmennustodistus
https://ym.fi/valmistuksen-laadunvalvonta


Mitä on muuttunut?

• Asiasanasto on ajanmukaistettu, termistö 
muutettu yhteneväksi hEN-standardien kanssa

• Suunnittelu on poistettu, ei kuulu normien piiriin

• Asennusohjeistus ei ole mukana

• Poistettu asiat, jotka kuuluvat hEN-standardien 
piiriin

• Koskee vain putkia, jotka ovat halkaisijaltaan yli 
1750 mm

• Kaivoja jotka ovat halkaisijaltaan yli 1250 mm

• Em. poistot ja poisjättämiset ennakoitiin ja tätä 
varten julkaistiin vuonna 2017 julkaisu:   
”Betoniset viemäri- ja hulevesijärjestelmät –
suunnittelu ja toteutus”
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Uutta ja vanhaa ja muuttunutta
• Kaivot ja putket on käsitelty normissa erikseen

• Viittaukset muihin standardeihin ja ohjeisiin 
päivitetty

• Putkien kestävyydet tarkistettu

• Tunkkausputkien osio säilytetty, koska tämä 
kaivamattomien maiden menetelmän käyttö on 
lisääntynyt (myös hEN-standardissa)

• Paineputket säilytetty normissa

• Laadunvalvontaohjeistus päivitetty
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Uutta ja vanhaa ja muuttunutta
• Tuotteiden merkitseminen yhtenäistetty soveltamisstandardien 

mukaiseksi

• Peite ja asennussyvyydet on ilmoitettu ja putkilinjan 
rakennekerrokset on esitetty

• Kokonaisuutta tukee Betoniteollisuus ry:n asennusvideo ja pian 
julkaistava kirjallinen versio asennusvideosta. Molemmissa on 
ohjeistettu myös putkien työmaavarastointi.

• https://www.youtube.com/watch?v=6tVKb9Pn-Ck
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Mistä julkaisun saa?
• vain sähköisessä muodossa

• nimihaulla löytyy SKTY:n sivuilta

• https://kuntatekniikka.fi/wp-
content/uploads/sites/2/2021/09/isojen_betoniputkien_ja_kaivoj
en_normit_2021.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=6tVKb9Pn-Ck
https://kuntatekniikka.fi/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/isojen_betoniputkien_ja_kaivojen_normit_2021.pdf


Lisätietoja: 

Ari.Mantila@rakennusteollisuus.fi

Mika.Tulimaa@rudus.fi
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