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Lausunto 
 
PERI DK-betonikartio UNI 58/52 -järjestelmän komponentit 
 
PERI DK betonikartio -järjestelmä on paikallavaluseinien betonimuottien sidontakohtien tiivistys-
järjestelmä. Tarkastettavaan järjestelmään kuuluvat PERI DK-betonikartio UNI 58/52 ja PERI 

Tiivistemassa-3. 
 
art.031643 DK-betonikartio UNI 58/52 
art. 113127 Tiivistemassa-3 
 
Sidontakohtien lopullinen tiivistäminen tehdään valun jälkeen PERI DK betonikartiolla. DK-

betonikartio kiinnitetään Tiivistemassa-3 avulla seinän molemmin puolin. Myös yksipuolinen si-
dontakohtien tiivistäminen on mahdollista. 
 
 
PERI DK-betonikartio -järjestelmän ominaisuudet 

 
PERI DK-betonikartio -järjestelmää on testattu ulkopuolisten testauslaboratorioiden toimesta ja 

sille on annettu asiantuntijalausuntoja seuraavien ominaisuuksien osalta: 

 betonikartion puristuslujuus ≥ 80 N/mm² 

 järjestelmän palonkestävyys on testattu 90 min. asti (EI 90) 

 järjestelmä soveltuu käytettäväksi vesitiiviissä rakenteissa 

 järjestelmä ei vaikuta kaasumaisten yhdisteiden diffuusioon betonin läpi 

 järjestelmä ei vaikuta rakenteen ilmaäänen eristävyyteen 

 

 

Betonikartiota voidaan käyttää seuraavissa rasitusluokissa: 

 

 Rasitusluokat 

Karbonatisoitumisen aiheuttama korroosio XC1 – XC4 

Merivesi XS1 – XS3 

Kloridit muusta kuin merivedestä XD1 – XD3 

Jäätymis-sulamisrasitus XF1 – XF4 

Aggressiiviset kemialliset ympäristöt 
XA1 

XA21) ja XA31) 
1) arviointia varten tulee ympäristön sulfaatti-pitoisuus olla tiedossa 

 

Tiedot betonikartion kiinnittämiseen käytettävän Tiivistemassa-3 kemikaalikestävyydestä on saa-

tavilla PERI Suomen edustajalta ja liitteestä ”General information about PERI DK Concrete Cones 

and PERI Sealing Compound”. 

  



 

  

 

 

 

 
 
 

 

Vaatimukset koskien väestönsuojia 

 

Suomessa on tällä hetkellä voimassa Valtioneuvoston asetus väestönsuojista (408/2011) ja Sisä-

asianministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista (506/2011). 

 

Asetuksessa väestönsuojista (408/2011) on esitetty vaatimukset väestönsuojan kyvystä kestää 

paineaallosta aiheutuva kuormitus ja betonirakenteiden minimipaksuus, ks. Taulukko 1. 

 

Taulukko 1. Asetuksessa 408/2011 esitetyt vaatimukset. 

 Paineaalto Betonin minimipaksuus 

S1-luokka 100 kPa (1 bar) 300 mm (ympärysseinät ja katto) 

S2-luokka 200 kPa (2 bar) 400 mm (ympärysseinät ja katto) 

Kallioväestönsuoja 300 kPa (3 bar) 800 mm (ympärysseinät) 

 

Asetuksessa väestönsuojien teknisistä vaatimuksista (506/2011) on tarkennettu vaatimusta pai-

neaallon kestävyydestä suhteessa asetukseen väestönsuojista (408/2011). Siinä on esitetty, että 

maanpäällisen tai siihen verrattavan S2-luokan teräsbetonisuojan ympärysseinät on mitoitettava 

400 kN/m2 paineaallosta aiheutuvalle kuormalle. Asetuksessa on lisäksi tarkennettu tiettyjä vaa-

timuksia, kuten sirpalesuojaus, tärähdyskuormalle mitoitus ja raudoituksen minimipaksuus. 

 

Pelastuslaissa (379/2011) on esitetty väestönsuojien rakenteellisten vaatimusten osalta, että 

väestönsuojan tulee antaa siinä oleskeleville suoja asevaikutuksilta ja rakennussortumilta sekä 

ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. 

 

 

Yhteenveto 

 

Käytössämme olevien asiakirjojen perusteella emme näe estettä PERI DK-betonikartion käytölle 

väestönsuojarakenteissa. Väestönsuojarakenteissa on aina käytettävä molemminpuolista tiivis-

tämistä, eli PERI DK-betonikartio on kiinnitettävä seinän molemmille puolille. Tällä varmistetaan, 

että tiivistetty rakenne pysyy ehjänä paineaallon imuvoimasta. 

 

Betonimuottien sidontakohtien tiivistystuotteille ei ole voimassa olevaa tuotehyväksyntämenette-

lyä, joten ko. tuotteita ei voida esimerkiksi CE-merkitä. 
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