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Betonirakenteiden lujuusongelmat Turun kahdella rakennustyömaalla 
 

Rudus Oy:n valmisbetonin laadunvalvonta 
 

 
Turussa on kahdella suurella rakennustyömaalla havaittu betonin lujuu-
dessa laatuongelmia loka-marraskuun 2016 aikana. Varsinais-Suomen Sai-
raanhoitopiirin T3-sairaalan rakennustyöt keskeytettiin lokakuun lopussa ja 
Merimieseläkekassan ns. Harppuunakorttelin pysäköintilaitoksen (ns. Harp-
puunaparkki) rakennustyöt marraskuun puolivälissä. Molemmat työmaat 
keskeytettiin tilaajan ja urakoitsijan toimesta. Työmailla on eri urakoitsijat 
mutta Rudus Oy on toimittanut betonin kummallekin työmaalle. 
 
Molemmilta työmailta on porattu betonirakenteista tutkimusnäytteitä, joita 
ovat tutkineet eri asiantuntijat, muun muassa Contesta Oy. Tutkimuksissa 
on havaittu, että betonin loppulujuus ei tule vastaamaan vaatimuksia. Esi-
merkiksi Tyksin T3-sairaalan betonirakenteista otettujen näytteiden vertailu-
lujuusarvot olivat 28-30 MPa, kun vaadittava suunnittelulujuus pitäisi olla 45 
MPa. 
 
Näiden lisäksi julkisuudessa on vuoden 2016 aikana uutisoitu Kemijärven 
sillan rakentamisessa ilmenneestä, betonin lujuutta koskevasta ongelmasta, 
jonka vuoksi silta jouduttiin purkamaan. Rudus Oy toimitti betonin myös Ke-
mijärven siltatyömaalle.  
 
Rudus Oy on ilmoittanut toimittaneensa betonin Turun kahdelle työmaalle 
Turussa sijaitsevilta betoniasemiltaan. Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt 
Rudus Oy:lle useita valmisbetonia koskevia tuotesertifikaatteja. Turussa si-
jaitseville betoniasemille on myönnetty kaksi toistaiseksi voimassa olevaa 
sertifikaattia: Rudus Oy Akselintien tehtaalle on myönnetty sertifikaatti 
22.5.2015 (sertifikaattinumero 8576-01) ja Rudus Oy Ilmarisenkadun teh-
taalle on myönnetty sertifikaatti 23.5.2015 (sertifikaattinumero 8582-01). 
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Kaikkien rakentamisessa käytettävien rakennusosien, myös valmisbetonin,  
tulee täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetyt olennai-
set tekniset vaatimukset (kelpoisuus). Valmisbetoniin kelpoisuuden toteami-
sessa noudatetaan lakia eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 
(954/2012). Inspecta on kyseisen lain 4 §:n ja 18 §:n mukainen laadunval-
vonnan varmentaja, joka varmentaa rakennustuotteen vaatimustenmukai-
suuden.  
 
Rakennustuotteiden tuotehyväksyntää koskevan lain 25 §:n mukaan ympä-
ristöministeriö valvoo muun muassa hyväksytyn toimielimen toimintaa ja ra-
kennusvalvontaviranomaiset avustavat ministeriötä valvontatehtävässä. Li-
säksi maankäyttö- ja rakennuslain 124.1 §:n mukaan kunnan rakennusval-
vontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoi-
mintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä 
tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. 
 
Rudus Oy on yksi suurimmista betonin toimittajista valtakunnallisesti. Beto-
nin lujuudessa esiintyneet ongelmat suurilla työmailla sekä Turussa että ai-
kaisemmin Kemijärvellä viittaavat siihen, että ongelma voi olla koko maan 
laajuinen. Turussa keskeytetyt rakennustyömaat koskettavat suurta ihmis-
joukkoa, koska kyseessä ovat toisaalla moottoritien ja junaradan päälle ra-
kennettava betonikansi, jonka päälle rakennetaan 8-kerroksinen sairaala ja 
toisaalla pysäköintihalli, jonka yhteyteen rakennetaan muun muassa 12 
asuinkerrostaloa. Betonin mahdollinen heikkous aiheuttaa vakavan turvalli-
suusriskin suurelle ihmisjoukolle. 
 
Yllä esitetyn perusteella Turun rakennusvalvonta katsoo, että ympäristömi-
nisteriöllä on velvollisuus selvittää näillä kahdella suurella työmaalla ilmen-
neen betonin lujuutta koskevan ongelman syyt ja vakavuus. Samalla minis-
teriön tulee selvittää, onko ongelma laajuudeltaan valtakunnallinen. Koska 
ongelma saattaa olla koko maan laajuinen, ympäristöministeriöllä on myös 
velvollisuus tiedottaa asiasta riittävässä laajuudessa. Turun rakennusval-
vonta on jo omalta osaltaan lähettänyt Rudus Oy:lle selvityspyynnön, joka 
koskee betonitoimituksia Turussa sijaitseville työmaille. Turun rakennusval-
vonta toimii asiassa mielellään yhteistyössä ympäristöministeriön ja eri osa-
puolten kanssa. Tarvittavia lisätietoja voi tiedustella allekirjoittaneelta nume-
rosta 0500-829 048 tai sähköpostilla reima.ojala(at)turku.fi. 
 
 
 
Reima Ojala 
rakennusvalvontajohtaja 
 
 
Liitteet  
 
- Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin mediatiedote, 11.11.2016 
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- Contesta Oy:n lausunto, TYKS T3-hanke, betonin laatupoikkeamat, 
10.11.2016 
- Sweco Rakennetekniikka Oy:n lausunto betonin laatupoikkeamista raken-
teiden kestävyyden kannalta, 8.11.2016 
- Näytetulokset, sarjat 1 ja 2 
- Professori Ralf Lindbergin näkemys TYKS T3- perustusten ja valettujen 
seinien lujuustilanteesta, 8.11.2016 
- Contesta Oy:n tutkimusselostus, Satamakatu 31 (”Harppuunakortteli”), 
9.11.2016 
- Rudus Oy:n mediatiedote 18.11.2016 
- Turun rakennusvalvonnan selvityspyyntö Rudus Oy:lle, 18.11.2016 
  
 
 
Tämä kirje liitteineen on 18.11.2016 toimitettu sähköpostilla ympäristöminis-
teriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)ym.fi. 
 
 
Tiedoksi 
 
Turun rakennuslautakunta 
Inspecta Oy 
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri/Timo Seppälä 
NCC Oy/Esa Lehmusvuori 
Rudus Oy/Jari Lehtonen 
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