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Sinkin määrä teräskatoilla, uudet Ympäristöministeriön rakentamismääräykset 2017
Z350 laatua käytetään vain työmaalla maalattavissa kohteissa
Vuoden 2017 alusta alkaen teräsrakenteille on ollut voimassa tuoreet Ympäristöministeriön julkaisemat vaatimukset
teräksen

korroosiosuojauksesta.

Ohjeet

on

hyvä

huomioida

jo

suunnitteluvaiheessa

jotta

rakenteiden

pitkäaikaiskestävyys ja tuotteiden tekninen toimivuus tulevat huomioitua asianmukaisesti.
Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan B6 (Teräsohutlevyrakenteet) kumoamisen jälkeen oli Suomessa
jonkin aikaa voimassa tilanne, jossa korroosiosuojaukselle ei ollut voimassa olevaa ohjeistusta. Nyt tilanne on
muuttunut

ja

Ympäristöministeriön

tuore

ohje

teräsrakenteista,

joka

on

julkaistu

osana

Rakentamismääräyskokoelmaa, kertoo oikean suojaustavan Suomen olosuhteissa. Isoja muutoksia aikaisempaan
ohjeistukseen ei ole, koska kuumasinkityn teräsohutlevyn käytöstä on Suomessa pitkä kokemus ja toimivat
menetelmät ovat löytyneet käytännön kokemuksen sekä teräsvalmistajien kattavan pitkäaikaistestauksen kautta.
On tärkeää että korroosiosuojaus määritellään oikein jo suunnitteluvaiheessa.
Teräslevyn korroosiosuojauksen valinta (taulukko Ympäristöministeriön teräsrakenteita koskevan ohjeen mukainen,
suojausmenetelmien lisähuomiot löytyvät varsinaisesta ohjeesta):
Taulukko 1. Teräslevyn korroosiosuojauksen valinta

Ilmastorasitusluokka
SFS-EN ISO 12944-2

Korroosiosuojaus

C2

Maalipinnoitettu2) Z2751), tai Z350 1)

C3

Maalipinnoitettu2) Z2751), tai Z3501) + maalaus työmaalla 3)

C4
C5

Maalipinnoitettu4) Z2751), tai Z3501) + maalaus työmaalla 3)
Valitaan tapauskohtaisesti

Terästehtaalla valmiiksi maalipinnoitettua teräsohutlevyä, kuten Greencoat Pural, käytettäessä oikea
kuumasinkityksen määrä on Z275 (g/m²) maalipinnoitteen alla. Tällä varmistetaan tuotteen hyvä
muovauskestävyys sekä erinomainen pitkäaikaiskestävyys. Greencoat Pural + Z275 täyttää Ympäristöministeriön
asettamat vaatimukset ja Ruukki suosittelee ratkaisua aina C5-I/M (medium) –luokkaan saakka, joten oikean
tuotteen valinta on helppoa ja yksinkertaista. Haastaviin kohteisiin, kuten teollisuuden tuotantolaitokset tai
merialueet, valitaan suojausmenetelmä tapauskohtaisesti. Z350 –ratkaisua käytetään ainoastaan kohteissa,
joissa teräsohutlevy maalataan työmaalla. Oikean maalipinnoitteen valinnalla on oleellisesti tärkeämpi merkitys
tuotteen pitkäaikaiskestävyyden kannalta, kuin maalin alla olevalla sinkin määrällä. Teräsydintä suojaava sinkki ei
kulu lainkaan ehjän maalipinnan alla, joten maalipinnoitteen pitkäaikaiskestävyys on käytännössä mitoittava tekijä.
Ympäristöministeriön julkaiseman ohjeen löydät täältä, kohdasta ”Teräsrakenteet”:
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Rakenteiden_lujuus_ja_vakaus
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