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Betonirakenteiden lujuusongelmat Turun kahdella rakennustyömaalla  
 

Selvityspyyntö betonin toimituskohteista 
 

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin T3-sairaalan työmaalla ja Merimieselä-
kekassan ns. Harppuunakorttelia koskevalla työmaalla Turussa on ilmennyt 
epäselvyyksiä betonin kestävyydessä. Työmailla on eri urakoitsijat mutta 
Rudus Oy on rakennusvalvonnan tietojen mukaan toimittanut betonin mo-
lemmille työmaille.  
 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta 
valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa 
noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään 
(maankäyttö- ja rakennuslaki 124.1 §). 
 
Tämän vuoksi Turun rakennusvalvonta pyytää Rudus Oy:ltä selvitystä 
niistä Turussa sijaitsevista rakennuskohteista, joihin Rudus Oy on toi-
mittanut betonia vuosien 2015-2016 aikana. Selvityksessä on selkeästi 
listattava  
 
- betonin tilaaja 
- toimitusosoite 
- toimitusaika  
- toimitettu betonin määrä 
- betonin ominaisuudet 

 
Lisäksi selvityksessä on annettava vastaukset seuraaviin kysymyk-
siin: 
 
- Onko betonin koostumukseen liittyvää tuotantotapaa muutettu ja 

jos on, niin milloin ja millä tavalla? 
- Onko betonin koostumusta muutettu jollain tavalla vuosina 2015 tai 

2016 esimerkiksi muuttamalla sementtilaatua tai korvaamalla se-
mentti jollain muulla aiheella, taikka vaihtamalla joitain muita beto-
nissa esiintyviä aineita? Jos betonin koostumusta on muutettu ai-
kaisemmin, koska muutos on tehty? 

- Mihin toimenpiteisiin Rudus Oy on ryhtynyt betonin kestävyydessä 
ilmenneen ongelman selvittämiseksi? 
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- Mihin toimenpiteisiin Rudus Oy on ryhtynyt välttääkseen vastaavan 
ongelman jatkossa?  

 
Pyydetty selvitys on toimitettava Turun rakennusvalvonnan alla ole-
vaan sähköpostiosoitteeseen viipymättä, kuitenkin viimeistään 
30.11.2016. Listaus betonin tilaajista, toimitusosoitteista, – ajoista ja -
määristä sekä betonin ominaisuuksista tulee toimittaa excel-muotoi-
sena taulukkona.  
 
Mikäli selvitystä ei toimiteta määräajassa, voidaan asiassa ryhtyä uhkasak-
kolain mukaisiin pakkokeinoihin. Lisätietoja asiassa saa allekirjoittaneelta 
numerosta 0500-829 048 tai sähköpostilla osoitteesta reima.ojala(at)turku.fi. 
 
 
 
Reima Ojala 
rakennusvalvontajohtaja 
 
 
Tämä kirje on toimitettu sähköpostilla vastaanottajalle osoitteeseen jari.leh-
tonen(at)rudus.fi sekä annettu postin kuljetettavaksi 18.11.2016. 
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