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Työryhmä
Merikallio Tarja
Komonen Juha
Jouko Ilvonen
Martti Matsinen
Max Vuorio
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Valjus Juha
Mattila Jussi
Ari Mantila
Johansson Kim
Vesa Anttila
Pentti Lumme
Seppo Petrow
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Betoniyhdistys ry,
Contesta Oy
Semtu Oy
Bermanto Oy
Bermanto
Celsa‐steelservice
Sweco Oy
Rakennusteollisuus ry
Rakennusteollisuus ry
Betoniyhdistys ry
Lujabetoni
Acvacon Oy

Acvacon Oy

Pentti Lumme

Pintalaatan kutistumisraudoitus
Pintalaatan pelkkä kutistumisraudoitus voidaan korvata
teräskuiduilla tai synteettisellä makrokuidulla. Kuidut
helpottavat valua, koska raudoitusta ei tarvitse tukea.
Myös tartuntaharjaus onnistuu helposti kuitubetonilla.
Teräskuitubetonin jäännöslujuuden (teräskuitujen
kantaman voiman suuruus verrattuna
betonipoikkileikkauksen ottamaan voimaan) tulee olla 30
…. 50% betonipoikkileikkauksen kestävyydestä.
Pintalaatan toimiessa rakenteellisesti yhdessä alusbetonin
kanssa, osana kantavaa rakennetta, mitoitetaan se
liittorakenteena.

Taulukko 1.2, Suurimmat sallitut poikkeamat
suoruudesta (ellei aiemmin tehdyistä
rakenteista johdu muuta)
Suoruuspoikkeama
Hammastus
Poikkeama
Tasaisuus
vaakasuorasta
tai nimellisSuoruus
kaltevuudesta
(katso kuva 1.1)

Mittausluokka
L [mm]

Suurin sallittu poikkeama [mm]

enintään 200

A0
0
1

A
0
2

B
1
3

C
1
4

enintään 700

2

4

6

8

enintään 2000

4

7

10

14

enintään 7000

7

10

14

20

1)

yli 7000…50000 10
14
20
28
1)
yli 50000 mm sovitaan tapauskohtaisesti.
Ajoluiskien ja vastaavien vaatimukset ja mittausmenetelmät sovitaan tapauskohtaisesti.
Mahdolliset suoruuspoikkeamat koskevat aina kunkin valualueen rajaamalla alueella olevia
poikkeamia.

Kelluva pintabetonilaatta

Kun kelluvassa lattiassa on lattialämmitysputkisto,
lattialaatan suositeltava paksuus on 100 mm
tavanomaista raudoitusta käytettäessä ja
90 mm kuituraudoitusta käytettäessä.
Muissa tapauksissa 80 mm:n minimipaksuus on
riittävä.

Luokitusmerkintään voidaan, erityisen vaativien kohteiden ollessa
kyseessä, liittää neljäntenä osana T‐kirjain (esimerkiksi A ‐ 1 – II ‐ T).
Merkintä T tarkoittaa, että aloituspalavereissa lattiaurakoitsijaa edustaa
FISE:n toteaman betonilattiatyönjohtajan (voimassa olevan) pätevyyden
omaava henkilö.
Näissä kohteissa betonilattiatyönjohtajalle suositellaan Fise:n toteamaa
työnjohtajapätevyyttä:
lattia on laaja‐alainen ja saumaton
lattia on kulutusrasitettu (rasitusluokka 1)
lattian suoruusvaatimus on tiukka (A tai A0)
lattian halkeilua pyritään rajoittamaan (halkeiluluokka I)
ympäristön rasitukset ovat ankaria (XA, XD, XF2‐XF4)
Luokissa A tai A0 kohteiden työnjohtajalta edellytetään aina
Betonilattiatyönjohtaja pätevyyttä.

Tarkennuksia
Jälkijännitys muuttaa tason korkoa, mikä
tulee ottaa huomioon pintavaroissa ja
suoruutta arvioitaessa.
Mittaustuloksista 95 % tulee täyttää
vaatimukset. Loppujen 5 % tulee täyttää
vähintään seuraavan luokan vaatimukset.
Toleranssit arvostellaan valualueittain.

Kulutuskestävyys
BCA

/ Teräspyöräkokeet
VTT

Böhme ‐ kulutuskestävyystestin laitteisto

Luokka

Lattian kuormitukset

Työmenetelmä, jolla vaatimus
saavutetaan.

Böhme
luokitus.

Sallittu
kuluminen
cm³/
50 cm²
1

Erittäin raskaan teollisuuden
trukkikuormitus,
umpikumipyörät,
kuorma
≤
80kN, Teräspyörät, pintapaine ≤
4 N/mm²

Metallirakenteiden käsittelyä
lattialla.
Jalankulkuliikenne yli 1000
henkilöä / pvä.

2

3

4

Raskas
metalliteollisuus,
huoltohallit, ilmarengaspaine ≤
10 bar, teräspyörän pintapaine ≤
2 N/mm². Umpikumipyörät.
Jalankulku 100-1000 henkilöä /
pvä.

Keskimääräinen
kuormitus,
≤
40kN,
trukkikuormat
rengaspaine
≤
6
bar.
Ilmatäytteiset
kumipyörät.
Jalankulku alle 100 henkilöä /
pvä
Kevyesti
liikennöidyt
ja
kuormitetut tilat, trukkikuorma
alle 10 kN, rengaspaine ≤ 3 bar

-10…20 mm paksuinen
erikoisbetoni,
kulutuskestävyysluokka A5,
A6. Koneliippaus tai
konehierto vähintään 2 kertaa
- 30 mm:n kovabetonilattia
C40/50.
- betoni C25/30 +
sirotepintaus,
kulutuskestävyysluokka A5,
A6. Koneliippaus tai
konehierto vähintään 2 kertaa
- betoni C30/37,
maksimiraekoko vähintään
#16 ja koneliippaus siivillä
sileäksi tai konehierto
vähintään 2 kertaa.
- betoni C25/30 +
sirotepintaus,
kulutuskestävyysluokka A8, A9
+koneliippaus tai konehierto
vähintään 2 kertaa
- betoni C25/30, kovettuneen
lattian pintahionta siten että
sementtiliima poistuu ja
runkoaine on tasaisesti
näkyvissä, hiotun pinnan
silikaattikäsittely.
- hyvällä ammattitaidolla tehdyt
koneella hierretyt lujuusluokan
C25/30 lattiat

- hyvällä ammattitaidolla tehdyt
lujuusluokan C25/30 lattiat

≤6

≤9

≤ 12

≤ 15

Taulukko 1.3
3 kk vanhan lattian
kulutuskestävyysluokat ja –
vaatimukset, sekä työmenetelmiä
näiden vaatimusten
saavuttamiseksi. Kulutuskestävyys
voidaan tarvittaessa testata
standardin EN‐SFS 13892 mukaisella
Böhme‐ kokeella. Taulukossa on
annettu Böhme‐kokeessa eri
luokissa sallittuja lattian
kulumisarvoja.

Tässä kohdassa esitetty
kulutuskestävyyskoe ei vastaa
nastarenkaiden aiheuttamaa
rasitusta, eikä siten anna
luotettavaa kuvaa
pysäköintilaitosten lattioiden
kulutuskestävyydestä ja
käyttöiästä. Pysäköintitalojen
nastarengasrasitukseen liittyvä
kulutuskestävyysluokitus on
esitetty julkaisussa By68, 2016

Betonin valinta ja Käyttöikäsuunnittelu….. BY68, 2016
Pysäköintitalot taulukko 21

Böhme‐koe kuvaa hyvin sementtipohjaisten kovia runkoaineita sisältävien
pinnoitteiden kestävyyttä hiovaa, pyörivää ja iskevää rasitusta vastaan.
Kokeet tehdään laboratoriossa. Koetta varten lattiasta otetaan edustava määrä
halkaisijaltaan 100 poralieriötä joista sahataan sivumitaltaan 71 mm kuutioita.
Koestettavan pinnan tulee olla tasainen ja vaakasuora.
Laite koostuu kulutuslevystä, koekappaletta paikallaan pitävästä telineestä ja
vipuvarsijärjestelmästä jonka avulla koekappale painetaan 294 N voimalla
kulutuslevyä vasten. Koekappaleen ja kulutuslevyn välissä käytetään
korundipohjaista hioma‐ainetta. Kokeen aikana kulutuslevyä pyöritetään 22 kierrosta
16 jakson ajan. Aina 22 kierroksen jälkeen koekappale käännetään 90 °, kulutuslevy ja
koekappaleen kulutuspinta puhdistetaan sekä hioma‐aine vaihdetaan. Kuluminen
ilmoitetaan tilavuuden muutoksena (cm3 / 50 cm2).

Böhme‐koe on aiemmin vakiintunut kuivasirotteiden ja tasoitteiden
kulutuskestävyyden testausmenetelmäksi.
Koemenetelmä on myös nykyään Euroopassa yleisin
betonilattiapintojen kulutuskestävyyden testauslaite. Laite on
kompakti, ja koe tehdään laboratoriossa.
Valmiin lattian kulutuskestävyyttä varten joudutaan poraamaan
koekappaleita, vähintään 3 kappaletta /valualue.
Testausmenetelmän tarkat ohjeet löytyvät otsikossa mainitusta
standardista.

Halkeamaleveysvaatimukset
Kantavien betonirakenteiden laskennalliset sallitut halkeamaleveydet on esitetty
standardeissa ja suunnitteluohjeissa.
Ohjeessa on esitetty maanvaraisten lattioiden ja ei‐rakenteellisten pintalattioiden
suositeltavat enimmäisarvot (uusi luokitustaulukko) lattian yläpinnalla ellei muita
erityisrajoituksia ole esitetty.
Lisäksi Erikoisluokkaa IV voidaan käyttää rakenteissa joissa suurin sallittu
halkeamaleveysvaatimus poikkeaa laatuluokituksesta. Vaatimukset voivat liittyä
esimerkiksi rakenteen vesitiiveyteen, kloridirasitukseen, runsaaseen
pyörärasitukseen tai erittäin vaativaan ulkonäköön. Sallittu halkeamaleveys
ilmoitetaan erikseen tapauskohtaisesti suunnitteluasiakirjoissa ja piirustuksissa.
Suurin sallittu halkeamaleveys voi olla esimerkiksi luokan I ja II välistä.
Sallittu halkeamaleveys valitaan toiminnallisuuden, säilyvyyden
toteutettavuuden ja ulkonäkökysymysten perusteella. Tilaaja voi
tapauskohtaisesti esittää lisävaateita halkeilun suhteen.

Luok
ka

Luokan
kuvaus

Käyttökohde

Lopputuloksen
kuvaus

Ohjeita rakennesuunnittelijalle

Ohjeita lattiaurakoitsijalle

Lattia toteutetaan jälkijännitettynä

Betonin notkeusluokka korkeintaan S3
Pumppauslinjan sisähalkaisija # 16 mm
betonilla vähintään 75 mm ja # 32 mm
betonilla vähintään 100 mm.

tai
Betonin kutistuman tavoitearvo εcs <
0,5 ‰ (osoitetaan ennakkokokein)

Ulkönäön
suhteen
erittäin Päällystämättöm Lattia on täysin
vaativa ät lattiat, joilla
halkeilematon tai
(tavoitellaa erittäin tiukat
siinä on yksittäisiä
I‐UA n lattiaa, ulkonäkövaatimu erittäin kapeita
joka on kset (esim ns.
halkeamia
täysin tai arkkitehtuurilatti (suuruusluokkaa
lähes
at)
0,1….0,2 mm).
halkeilemat
on)

Plastisen kutistumisen aiheuttamien
tai
halkeamien ehkäisemiseksi valutyö on
Käytetään pienen
tehtävä katetussa ja vedolta suojatussa
kutistumistaipumuksen omaavaa
tilassa.
sideainetta ja kutistumaa vähentävää Käytettävä välijälkihoitoainetta, varsinainen
lisäainetta (SRA) ja
jälkihoito tehdään välittömästi hierron
kiviaineksen maksimiraekoko
jälkeen arkkitehtuurilattiaan soveltuvalla
vähintään # 16 mm,
tehokkaalla jälkihoitoaineella.
mutta # 32 mm, jos laatan paksuus >
150 mm
Valutyö suositellaan ajoitettavaksi betonin
normaalien toimitusaikojen ulkopuolelle
toimituskatkosten ja muiden vastaavien
Laatan paksuus aina vähintään 100
häiriöiden välttämiseksi.
mm.
Betonin lujuusluokka enintään C25/30
Raudoitusmäärä As/Ac > 7,5 ‰
molempiin suuntiin
‐ Verkkojen limitys suunniteltava.
Suositellaan kaistaraudoitteiden
käyttöä
Betonissa voidaan käyttää kuituja vain,
jos lattiaan tehdään sirotepintaus tai
vastaava.
Laattakenttien tulee olla säännöllisen
muotoisia (sivusuhde < 1,5).
‐ Epäjatkuvuuskohdissa laatan katkaisu
tai irrotus ja/tai lisäraudoitus.

Luokka Luokan kuvaus Käyttökohde

I‐UA

Ulkönäön
suhteen erittäin
vaativa
(tavoitellaan
lattiaa, joka on
täysin tai lähes
halkeilematon)

Lopputuloksen kuvaus

Päällystämättömät lattiat, Lattia on täysin
halkeilematon tai siinä on
joilla erittäin tiukat
yksittäisiä erittäin kapeita
ulkonäkövaatimukset
halkeamia (suuruusluokkaa
(esim ns.
0,1….0,2 mm).
arkkitehtuurilattiat)

Ohjeita rakennesuunnittelijalle
Lattia toteutetaan jälkijännitettynä
tai
Betonin kutistuman tavoitearvo εcs < 0,5 ‰
(osoitetaan ennakkokokein)

Ohjeita lattiaurakoitsijalle
Betonin notkeusluokka korkeintaan S3
Pumppauslinjan sisähalkaisija # 16 mm betonilla vähintään
75 mm ja # 32 mm betonilla vähintään 100 mm.

Plastisen kutistumisen aiheuttamien halkeamien
ehkäisemiseksi valutyö on tehtävä katetussa ja vedolta
suojatussa tilassa.
tai
Käytetään pienen kutistumistaipumuksen omaavaa Käytettävä välijälkihoitoainetta, varsinainen jälkihoito
tehdään välittömästi hierron jälkeen arkkitehtuurilattiaan
sideainetta ja kutistumaa vähentävää lisäainetta
soveltuvalla tehokkaalla jälkihoitoaineella.
(SRA) ja
kiviaineksen maksimiraekoko vähintään # 16 mm,
Valutyö suositellaan ajoitettavaksi betonin normaalien
mutta # 32 mm, jos laatan paksuus > 150 mm
toimitusaikojen ulkopuolelle toimituskatkosten ja
muiden vastaavien häiriöiden välttämiseksi.
Laatan paksuus aina vähintään 100 mm.
Betonin lujuusluokka enintään C25/30
Raudoitusmäärä As/Ac > 7,5 ‰ molempiin suuntiin
‐ Verkkojen limitys suunniteltava. Suositellaan
kaistaraudoitteiden käyttöä
Betonissa voidaan käyttää kuituja vain, jos lattiaan
tehdään sirotepintaus tai vastaava.
Laattakenttien tulee olla säännöllisen muotoisia
(sivusuhde < 1,5).
‐ Epäjatkuvuuskohdissa laatan katkaisu tai irrotus
ja/tai lisäraudoitus.

Betonin kutistuman tavoitearvo εcs <
0,6 ‰ (osoitetaan ennakkokokein)
tai
Käytetään pienen
kutistumistaipumuksen omaavaa
sideainetta ja kutistumaa vähentävää
lisäainetta (SRA) ja
kiviaineksen maksimiraekoko
vähintään # 16 mm,
mutta # 32 mm, jos laatan paksuus >
150 mm

Betonin notkeusluokka korkeintaan S3
Pumppauslinjan sisähalkaisija # 16 mm
betonilla vähintään 75 mm ja # 32 mm
betonilla vähintään 100 mm.
Plastisen kutistumisen aiheuttamien
halkeamien ehkäisemiseksi valutyö on
tehtävä katetussa ja vedolta suojatussa
tilassa.
Käytettävä välijälkihoitoainetta, varsinainen
jälkihoito tehdään välittömästi hierron
jälkeen visuaalisesti vaativaan lattiaan
soveltuvalla tehokkaalla jälkihoitoaineella.

Päällystämättöm
ät lattiat, joilla
Lattiassa on
tiukat
vähäisessä määrin
Ulkönäön
ulkonäkövaatimu korkeintaan erittäin Laatan paksuus aina vähintään 100
I‐UB suhteen
kset (esim.
kapeita halkeamia mm.
Valutyö suositellaan ajoitettavaksi betonin
vaativa
korkeatasoiset (suuruusluokkaa
Betonin lujuusluokka enintään C25/30 normaalien toimitusaikojen ulkopuolelle
julkisen tilan
0,1….0,3 mm).
toimituskatkosten ja muiden vastaavien
Raudoitusmäärä As/Ac > 5,0 ‰
lattiat)
molempiin suuntiin
häiriöiden välttämiseksi.
‐ Verkkojen limitys suunniteltava.
Suositellaan kaistaraudoitteiden
käyttöä
Betonissa voidaan käyttää kuituja vain,
jos lattiaan tehdään sirotepintaus tai
vastaava.
Laattakenttien tulee olla säännöllisen
muotoisia (sivusuhde < 1,5).
‐ Epäjatkuvuuskohdissa laatan katkaisu
tai irrotus ja/tai lisäraudoitus.

I‐K

Kulutuskestävyyd Päällystämättömät lattiat,
Halkeamien leveys enintään
en suhteen
joilla kulutuskestävyys ‐
0,3 mm
vaativa
vaatimukset

Lattia toteutetaan jälkijännitettynä
tai
Betonin kutistuman tavoitearvo εcs < 0,8 ‰
(osoitetaan ennakkokokein)

Betonin notkeusluokka korkeintaan S3
Pumppauslinjan sisähalkaisija # 16 mm betonilla vähintään
63‐75 mm ja # 32 mm betonilla vähintään 100 mm.

Plastisen kutistumisen aiheuttamien halkeamien
ehkäisemiseksi valutyö on tehtävä katetussa ja vedolta
suojatussa tilassa. Tarvittaessa käytetään mikrokuituja.
tai
Käytetään pienen kutistumistaipumuksen omaavaa Olosuhteista riippuen käytettävä välijälkihoitoainetta,
varsinainen jälkihoito tehdään välittömästi hierron jälkeen
sideainetta ja kutistumaa vähentävää lisäainetta
(SRA) ja
tehokkaalla jälkihoitoaineella.
kiviaineksen maksimiraekoko vähintään # 16 mm,
mutta # 32 mm, jos laatan paksuus > 150 mm
Laatan paksuus määräytyy kuormituksen mukaan,
minimi 120 mm.
Betonin lujuusluokka enintään C30/37
HUOM! Käytettäessä kuituja ilman sirotepintausta,
ne jäävät näkyviin.
Laattakenttien tulee olla säännöllisen muotoisia
(sivusuhde < 1,5).
‐ Epäjatkuvuuskohdissa laatan katkaisu tai irrotus
ja/tai lisäraudoitus.

II

Normaali

Tavalliset teollisuuslattiat
ja päällystettävät lattiat,
Halkeamien leveys enintään
asuinrakennusten
toisarvoiset maalattavat suuruusluokkaa 0,5 mm
tai päällystämättömät
lattiat

Betonin notkeusluokka korkeintaan S3 (pl
itsestäänleviävät betonityypit)
Pumppauslinjan sisähalkaisija # 12 mm betonilla vähintään
63 mm, # 16 mm betonilla vähintään 75 mm ja # 32 mm
tai
Käytetään pienen kutistumistaipumuksen omaavaa vähintään 100 mm (teräskuitubetonilla 100 mm)
sideainetta
Plastisen kutistumisen aiheuttamien halkeamien
ehkäisemiseksi valutyö on tehtävä katetussa ja vedolta
Kiviaineksen maksimiraekoko:
‐ vähintään # 12 mm, kun valun paksuus 80 ... 99 suojatussa tilassa. Tarvittaessa käytetään mikrokuituja.
‐ vähintään # 16 mm, kun valun paksuus 100 ...
150
‐ vähintään # 32 mm, kun valun paksuus > 150
mm

Betonin kutistuman tavoitearvo εcs < 1,0 ‰
(osoitetaan ennakkokokein)

Laatan paksuus määräytyy kuormituksen mukaan,
minimi käyttötarkpituksesta riippuen 80‐120 mm.
Betonin lujuusluokka teollisuuslattioissa enintään
C30/37 ja muissa lattioissa C25/30
Huom: Halkeamarajoituksissa otettava huomioon
lattiarakenteen mahdolliset
ilmanpitävyysvaatimukset (esim. radontiiviys)

III

Vähäinen

Halkeilun kannalta
toisarvoiset lattiat, esim. Halkeamien leveys enintään
lautaparketilla
suuruusluokkaa 1 mm
päällystettävät lattiat

Betonin lujuusluokka teollisuuslattioissa enintään
C30/37 ja muissa lattioissa C25/30.
Kiviaineksen maksimiraekoko
‐ vähintään # 8 mm, kun valun paksuus 50...59
‐ vähintään # 12 mm, kun valun paksuus 60 ... 99
‐ vähintään # 16 mm, kun valun paksuus 100 ...
150
‐ vähintään # 32 mm, kun valun paksuus > 150
mm
Huom: Halkeamarajoituksissa otettava huomioon
lattiarakenteen mahdolliset
ilmanpitävyysvaatimukset (esim. radontiiviys)

Ja:

IV Erikoisluokka

Betonin notkeusluokka korkeintaan S3 (pl
itsestäänleviävät betonityypit)
Pumppauslinjan sisähalkaisija # 8‐12 mm betonilla
vähintään 63 mm, # 16 mm betonilla vähintään 75 mm ja #
32 mm vähintään 100 mm.
Plastisen kutistumisen aiheuttamien halkeamien
ehkäisemiseksi valutyö on tehtävä katetussa ja vedolta
suojatussa tilassa. Tarvittaessa käytetään mikrokuituja.

Teräskuitubetonin taivutusvetolujuuden
määrittäminen Standardin SFS‐EN 14651
mukaisella palkkikokeella.

Standardin SFS‐EN 14651 mukaisella palkkikokella saatu kuorman ja
halkeaman leveyden välinen yhteys kevyemmin (myötöheikkenevä)
ja raskaammin (myötölujittuva) kuituraudoitetulla palkilla.
Laskelmiin valittavat yleisimmin käytetyt arvot on ympyröity
kuvassa.

Teräskuitubetonin taivutusvetolujuuden ominaisarvot R1 , R3 ja ensimmäisen
halkeaman jälkeistä rakenteen kestävyyttä kuvaava sitkeysluokka
R 1luokka
fR,1
[MPa] 1,0
Sitkeysluokka
(R3/R1)
a (0,5 - 0,7)
b (0,7 – 1,0)
c (1,0 - 1,1)
d (1,1 - 1,3)
e (≥1,3)

Merkinnät:
R1 = fR,1
R3 = fR,3

0,5
0,7
1,0
1,1
1,3

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0,8
1,1
1,5
1,7
2,0

1,0
1,4
2,0
2,2
2,6

1,3
1,8
2,5
2,8
3,3

1,5
2,1
3,0
3,3
3,9

2,0
2,8
4,0
4,4
5,2

2,5
3,5
5,0
5,5
6,5

3,0
4,2
6,0
6,6
7,8

3,5 4,0
4,9 5,6
7,0 8,0
7,7 8,8
9,1 10,4

Sitkeysluokat:
Luokka a: voimakkaasti myötöheikkenevä
Luokka b: myötöheikkenevä
Luokka c: myötölujuuden säilyttävä (sitkeä)
Luokka d: myötölujittuva
Luokka e: voimakkaasti myötölujittuva

Teräskuitubetonin laskenta‐arvotarvot R1 , R3

Vetolujuuden ominaisarvot:

Vetolujuuden laskenta‐arvot:

Maanvaraisissa lattioissa kertoimien yhteisvaikutus ηf x ηdet = 1 x 2 = 2 (BY66)
Murtorajatilatarkasteluissa materiaalin osavarmuuskertoimet ovat γf = 1.5 ja
käyttörajatilassa 1,0.
Jos halutaan tehdä mitoitustarkasteluja kimmoteoreettisena tarvittavana
taivutusvetolujuuden arvona käytetään arvoja fR,1 ja fR,3.

Puristus‐ja vetojännitykset Teräskuitubetonipoikkileikkauksessa

Maanvaraisen lattian mitoitus ?

Käytetään palkkikokeesta saatavaa mitoitusarvoa, joka
määritellään 1,5:n mm:n halkeaman leveyttä vastaavan
voiman kohdalta (n. R1 ja R3 arvojen keskiarvo)

