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Tiivistelmä 
Pallografiittirautapaalu on keskipakovalumenetelmällä valmistettu viisi metriä pitkä rau-
tapaalu, jossa on kiinteä jatkos. Paalu kehitettiin Ruotsissa, ja se oli yleisessä käytössä 
Suomessakin 1980- ja 1990-luvuilla. Nykyään paalua valmistetaan Itävallassa ja Keski-
Euroopassa sitä käytetään paljon. Pallografiittirautapaalun hyviin puoliin kuuluvat kor-
roosiokestävyys, hitsien puuttuminen ja valmistus kierrätetyistä materiaaleista, mikä pie-
nentänee valmistuksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Diplomityön pohjalta todettiin, että 
pallografiittirautapaalu on edelleen käyttökelpoinen paalu Suomen olosuhteisiin, mutta 
sen käyttöä helpottaisivat hyväksytty kalliokärki sekä päivitetyt loppulyöntiohjeet. Suun-
nittelijan näkökulmasta pallografiittirautapaalu ja teräspaalu ovat varsin lähellä toisiaan, 
ja korroosiokestävyys, asennettavuus ja hinta ovat karkeasti samaa luokkaa. Täten pallo-
grafiittirautapaalu on käyttökelpoinen ja vaihtoehtoinen tuote pienpaalumarkkinoille. 
 
Pallografiittivalurautaa pidetään korroosiokestävämpänä materiaalina kuin terästä. Tätä 
puoltaa myös diplomityössä tehty kirjallisuusselvitys, jonka mukaan pallografiittivalu-
rauta on yhtä hyvä tai parempi korroosion suhteen kuin teräs. Korroosio-ominaisuuksia 
tutkittiin lisäksi Aalto-yliopiston Materiaalitekniikan laitoksella, jossa suoritettiin mate-
riaali- ja ympäristövertailukokeet sähkökemiallisilla polarisaatiomittauksilla. Materiaali-
vertailun tuloksena todettiin, että pallografiittirautapaalu on korroosiokestävämpi kuin 
S355- tai S550-lujuuksiset teräspaalut. Ympäristövertailussa pallografiittirautapaalua 
tutkittiin eri vesinäytteissä, joka asettuivat aggressiivisuusjärjestykseen pienimmästä 
suurimpaan seuraavasti: Jätkäsaaren pohjavesi, Espoon talousvesi, Suomenlahden meri-
vesi ja 3,5 % NaCl -liuos. 
 
Jätkäsaareen suunnitellaan paaluille perustettavaa peruskoulua, joka sijoittuu mereen 
tehdyn suunnittelemattoman ja löyhän täyttömaan alueelle. Diplomityön kantavana tee-
mana paalujen ohella oli myös korroosio, ja tästä näkökulmasta Jätkäsaaressa toteutettiin 
korroosiotutkimusohjelma. Se tarkoittaa maaperän aggressiivisuuden arvioimista maa- 
ja vesinäytteistä sekä paikan päällä tehdyistä kenttähavainnoista. Tulosten perusteella pe-
ruskoulun maaperä on aggressiivinen, ja se tulisikin ottaa mitoituksessa huomioon nor-
maalia suurempana korroosiovarana tai jollakin muulla korroosiosuojausmenetelmällä.  
 
Diplomityössä perehdyttiin lisäksi korroosiomitoitukseen, ja maaperän aggressiivisuu-
den raja-arvojen tulkinnasta tehtiin korjausehdotus uuden Paalutusohjeen lausuntokier-
rokselle. Lisätutkimusmahdollisuuksina laadittiin myös tutkimusrungot pallografiittirau-
tapaalun asennettavuuden ja pitkän ajan korroosion tutkimiselle. 
 Avainsanat Pallografiittirautapaalu, asennettavuus, korroosio, Jätkäsaaren peruskoulu 
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Abstract 
Ductile iron pile is a centrifugally casted five meters long iron pile with a fixed connection. 
The pile was invented in Sweden and it was in general use also in Finland during 1980s 
and 1990s. Nowadays, the pile is manufactured in Austria and it is used a lot especially in 
Central Europe. Ductile iron pile’s good features involve corrosion resistance and facts 
that there’s no welds and it’s manufactured from recyclable materials, which may lower 
the carbon footprint caused by the manufacturing process. Based on this thesis, it was 
discovered that the ductile iron pile is still a usable pile in Finnish conditions but an ac-
cepted rock shoe as well as updated set instructions would make it easier to use. From the 
designer point of view, ductile iron pile and steel pile are quite close to each other and 
corrosion resistance, installability and price are roughly at the same category. Thus, the 
ductile iron pile is a usable and alternative product for the small pipe pile market. 
 
Ductile iron is thought to have better corrosion resistance than steel. This was also sup-
ported by a literature survey, according to which ductile iron is as good or even better in 
corrosion than steel. In addition, corrosion properties were examined at Aalto University 
in the Department of Materials Science and Engineering by making comparative material 
and environmental tests with electrochemical polarization measurements. As a result 
from the material tests, it was confirmed that the ductile iron pile has better corrosion 
resistance than S355- and S550-graded steel piles. In the environmental tests the ductile 
iron pile was studied in different water samples, which set in the following aggressiveness 
order from low to high: groundwater of Jätkäsaari, drinking water of Espoo, sea water of 
Gulf of Finland and 3,5 % NaCl -solution. 
 
A comprehensive school with a pile foundation is being designed on Jätkäsaari and the 
region consists of unplanned and loose fillings. Corrosion was one of the main themes in 
this thesis besides piles and from this reason, corrosion investigations were carried out 
on Jätkäsaari. That means estimating the aggressivity of the ground according to soil and 
water samples and field observations. Based on these results, the ground of the school was 
found out to be aggressive and it should be taken into account in design by using a bigger 
corrosion allowance than normally or with some other corrosion protection methods. 
 
Corrosion design was also one of the focal points of this thesis and a correction proposal 
about the interpretation of the limiting values of the soil aggressivity was made for the 
comment round of a new Finnish Piling instruction. As additional research possibilities, 
frames were prepared for both installability and long term corrosion researches. 
 Keywords Ductile iron pile, installability, corrosion, the school of Jätkäsaari 
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CC1…CC3  Seuraamusluokka CE  CE-merkintä (ransk. Conformité Européenne) DIP  Pallografiittirautapaalu (engl. ductile iron pile / pipe) DPH  Raskas heijarikairaus (engl. dynamic probing heavy) ETA Eurooppalainen tekninen arviointi (engl. European Technical Assessment) G-paalu  Pallografiittirautapaalu (Gustavsberg) GJL Suomugrafiittivalurauta, harmaa valurauta GJM Adusoitu valurauta, temperrauta GJN Valkoinen valurauta GJS Pallografiittivalurauta GJV Tylppägrafiittivalurauta  
GL1…GL3  Geotekninen luokka GRP  Pallografiittivalurauta GTK  Geologian tutkimuskeskus HSY  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä MET  Metalliteollisuuden Keskusliitto NCCI7  Eurokoodin soveltamisohje, Geotekninen suunnittelu NN  Korkeusjärjestelmä N43 NO  Näytteenotto, häiritty PDA  Dynaaminen koekuormitus (engl. pile driving analysis) PIMA  Pilaantuneet maat PO-2011  Paalutusohje 2011 
PTL1…PTL3 Paalutustyöluokka RIL  Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RD  Porapaalu (SSAB) RR  Teräsputkipaalu (SSAB) SFS  Suomen Standardisoimisliitto SFS ry SG  Pallografiittivalurauta (engl. spheroidal graphite) SGY  Suomen geoteknillinen yhdistys SGY SPT  SPT-kairaus (engl. standard penetration test) S355J2H  Tersäslaji, jonka minimimyötölujuus on 355 MPa S440J2H  Tersäslaji, jonka minimimyötölujuus on 440 MPa S550J2H  Tersäslaji, jonka minimimyötölujuus on 550 MPa TB  Teräsbetonipaalu TRM  Tiroler Rohre GmbH VP  Pohjaveden mittausputki 
XA1…XA3  Betonin rasitusluokka, kemiallinen rasitus 
XC1…XC4  Betonin rasitusluokka, karbonatisoituminen 
XD1…XD3  Betonin rasitusluokka, kloridien aiheuttama korroosio 
XF1…XF4  Betonin rasitusluokka, jäädytys-sulatusrasitus 
XS1…XS3  Betonin rasitusluokka, kloridien aiheuttama korroosio X0  Betonin rasitusluokka, ei korroosion riskiä   
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1 Johdanto 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Tutkimuksen lähtökohtana on se, että nykyisin paljon käytetyt teräspaalut kärsivät korroo-sio-ongelmasta. Teräspaaluja käytetään kuitenkin monissa kohteissa ja etenkin hankalissa olosuhteissa, joita ovat muun muassa lohkareiset maaperät, täyttöalueet ja ylipäänsä vaike-asti läpäistävissä olevat maapohjat. Vaihtoehtoinen teräsbetonipaalu ei näihin aina sovellu, koska sen tunkeutuvuus ei välttämättä riitä. Lisäksi teräsbetonipaalun tarkastettavuus on hei-kompi, sillä sen PDA- ja ehjyysmittaukset eivät aina ole luotettavia. (Rantala 2016, haastat-telu).  Yksi vaihtoehto hankaliin olosuhteisiin on rautapaalu. Ruotsissa kehitettyjä keskipakovalet-tuja, pallografiittivaluraudasta valmistettuja paaluja käytettiinkin Suomessa runsaasti 1980-luvulla ja vielä pitkälle 1990-luvun loppupuolelle, kunnes niiden käyttö 2000-luvulla on pohjoismaisen valmistuksen lopettamisen myötä hiipunut. Nykyään näitä paaluja tuodaan Suomeen Itävallasta, jossa niitä valmistetaan ulkopaalutukseen sopivan mittaisina (Salmen-haara 2016, haastattelu).   Suurten rantakaupunkien, varsinkin Helsingin, väkiluku kasvaa koko ajan. Tästä syystä kau-punkeja pyritään tiivistämään keskusta-alueen vähäisen rakennusmaan ja asuntopulan takia. Helsingissä tämä näkyy muun muassa Arabianrannan ja Kyläsaaren alueen kasvattamisella. Toisena esimerkkinä toimii Jätkäsaari, jossa esirakennetaan uutta tonttimaata mereen teh-dyille louhetäytöille. (Häkkänen 2014, s. 10 & Perolainen 2016, s. 2). Asuntojen ja muiden palveluiden ohella Jätkäsaareen suunnitellaan myös peruskoulua (Helsingin kaupunki 2016).  Kyseisen peruskoulun suunnitteluprosessi ja Jätkäsaaren haastavat pohjaolosuhteet herätti-vät ajatuksen vaihtoehtoisten paalujen kokeilemisesta kohteessa. Sekä Helsingin kaupunki että pallografiittipaaluja valmistava itävaltalainen Tiroler Rohre GmbH -yritys innostuivat ajatuksesta. Samoihin aikoihin alueella tutkittiin myös syvätiivistetyn maan paalutettavuutta. Sitä varten järjestettiin koepaalutus, jossa testattiin sekä lyöntipaalun soveltuvuutta koh-teessa että eri paalumateriaaleja. Paaluina kokeiltiin teräspaalua, teräsbetonipaalua ja pallo-grafiittirautapaalua, joka tuntui paalutusurakoitsijan mielestäkin tunkeutuvan hyvin maape-rään ja kestävän hyvin normaalin paalutuskoneen lyöntejä. (Rantala 2016 & Salmenhaara 2016, haastattelut).  Rantarakenteissa, meriveden vaihtelualueilla ja aggressiivisissa olosuhteissa on mitattu te-räspaaluille korroosionopeuksia, jotka ovat jopa 20 mm sadassa vuodessa. Jätkäsaarenkin louhetäytöistä iso osa on merivettä, joka pääsee liikkumaan vapaasti. Lisäksi täyttömateriaali on epämääräistä täyttöä tuntemattomine jätteineen ja kaatopaikkakaasuineen. Nämä tekijät luovat alueelle haastavat pohjaolosuhteet, joissa voi olla vastaavanlainen, todella iso korroo-sio-ongelma, eikä voimassa olevan ohjeistuksen mukainen korroosiovara tällöin välttämättä riitä. Suunnittelu- ja käyttönäkökulmasta ajateltuna olisikin hyvä käyttää materiaalia, joka kestäisi korroosiota mahdollisimman hyvin. (Rantala 2016, haastattelu).  Näin ollen Jätkäsaaren peruskoulun perustamistavan ideointi, pallografiittivalurautapaalun oletettu hyvä korroosiokestävyys ja hyväksi todettu asennettavuus sekä TRM:n myötävai-kutus loivat pohjan pallografiittirautapaalun tutkimustarpeelle. Herääkin kysymys, onko Suomessa toistakymmentä vuotta jätetty kunnolla käyttämättä hyvää rakennustuotetta (Ran-tala 2016, haastattelu). 
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1.2 Tutkimusongelma, tavoite ja rajaukset 
Tämän diplomityönä suoritettavan tutkimuksen tutkimusongelma piilee yksinkertaisuudes-saan siinä, että Suomessa ei tällä hetkellä juuri käytetä pallografiittirautapaaluja. Syitä paa-lujen käyttämättömyydelle on useita. Pallografiittirautapaaluja ei enää valmisteta Suomessa eikä naapurimaissa, paalujen suomalaiset suunnitteluohjeet ovat euronormiaikana vanhen-tuneita vaikkakin käyttökelpoisia, paalujen keskieurooppalaisiin olosuhteisiin tehdyt kallio-kärjet eivät täytä suomalaisia vaatimuksia ja paaluelementin pituus on rajallinen. Viiden metrin paalut eivät sellaisenaan mahdu kellareihin, ja ulkokentillä käytetään mieluummin pitempiä paaluja.  Tutkimuksen päätavoitteena onkin esitellä pallografiittirautapaalu ja selvittää, onko se ny-kyisellään käyttökelpoinen rakennustuote paaluperusteisille rakennuskohteille Suomen olo-suhteisiin. Lisäksi tutkitaan korroosiota rakentamisen maailmassa perehtymällä maaperän aggressiivisuuteen, paalujen korroosioon, korroosiomitoitukseen, korroosiosuojausmenetel-miin sekä pallografiittivaluraudan korroosiokestävyyteen.   Pallografiittirautapaalun osoittautuessa käyttökelpoiseksi Suomen markkinoille saataisiin mahdollisesti takaisin vanha rakennustuote. Tämä lisäisi kilpailua putkipaalujen markkina-sektorilla, mikä puolestaan hyödyttäisi asiakkaita. Tähän pyritään tutkimalla pallografiitti-paalun asennettavuutta, suunnitteluohjeita, kustannuksia ja etenkin korroosio-ominaisuuk-sia. Näiden pohjalta tutkimuksen on tarkoitus luoda myös perusteet Jätkäsaaren peruskoulun paaluperustuksen suunnittelemiseksi.  Tutkimuskysymykset pyrkivät selventämään tutkimuksen tavoitteita: 

- Mihin pallografiittirautapaalu soveltuu ja miten sitä käytetään? 
- Onko pallografiittirautapaaluille olemassa ajantasaisia suunnitteluohjeita? 
- Onko pallografiittirautapaalu kustannustehokas verrattuna teräspaaluun?  
- Onko pallografiittirautapaalu korroosiokestävämpi kuin teräspaalu? 
- Pätevätkö Paalutusohjeen PO-2011 korroosioarvot myös pallografiittirautapaalulle? 
- Mitä on erityisesti huomioitava tehtäessä korroosiotutkimusohjelmaa?  Vaikka tutkimus käsittelee pallografiittipaalun käyttökelpoisuutta koko Suomessa, pääpaino on Jätkäsaaren peruskoulu -projektin myötä enemmän aggressiivisen maaperän alueilla ku-ten täyttöalueilla, merialueilla ja saastuneilla alueilla. Tällaisissa kohteissa pallografiittipaa-lun hyödyistä saadaan todennäköisemmin eniten irti, vaikka se sopii hyvin myös normaalei-hin olosuhteisiin. Lisäksi pallografiittirautapaalua verrataan lähinnä teräspaaluihin, koska ne ovat materiaaleiltaan ja käyttökohteiltaan eniten samankaltaisia, ja paalusta pyritään tunnis-tamaan sekä sen vahvuudet että heikkoudet. Ominaisuuksista tutkitaan nimenomaan korroo-siokestävyyttä ja asennettavuutta, koska niitä pidetään etukäteen pallografiittirautapaalun suurimpina vahvuuksina.   Kokeellisen osuuden pääpaino on yliopistolla suoritettavissa laboratoriokokeissa ja Jätkä-saaren peruskoulua varten laadittavassa korroosiotutkimusohjelmassa sekä näiden tulosten käsittelyssä. Pienemmälle osuudelle jäävät paalujen asennettavuusselvitys ja kustannusver-tailu.  
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja toteutustapa 
Tämän työn tutkimusmenetelmiin kuuluivat kirjallisuusselvitys, asiantuntijahaastattelut, tehdasvierailu, sähköpostikysely, laboratoriokokeet sekä pohjatutkimusohjelma. Lisäksi työ voidaan jakaa karkeasti kahteen eri osaan toteutustavan perusteella: teoriaosuuteen ja tutki-musosuuteen. Teoriaosuutta on kuitenkin pyritty täydentämään käyttämällä kirjallisuussel-vityksen lisäksi muitakin tutkimusmenetelmiä.  Työn alkuosa, sisältäen luvut 1-4, toimii tämän tutkimuksen teoriaosuutena, joka suoritettiin pääosin kirjalliseen aineistoon tutustumalla ja haastattelujen avulla. Johdanto-lukua seuraa yleistietoluvut paaluista sekä korroosiosta. Korroosio-lukuun sisällytettiin myös sähköpos-tikyselynä suoritettu korroosiokysely. Teoriaosuuden päättää luku, jossa keskitytään pallo-grafiittirautapaaluun. Tämä luku on teoriaosuuden laajin ja kattavin, koska pallografiittirau-tapaalu toimii tämän tutkimuksen keskipisteenä. Paalun valmistuksen ja toiminnan ymmär-tämiseksi suoritettiin myös tehdasvierailu. Luvussa kerrataan pallografiittipaalun historiaa ja käyttöä Suomessa, tutustutaan pallografiittivalurautaan materiaalina, esitellään paalun hy-vät ja huonot ominaisuudet, käsitellään paalun asennettavuutta sekä selvitetään olemassa olevat suunnitteluohjeet. Lisäksi korroosio-ominaisuuksia selvitettiin vertailemalla kym-mentä eri kirjallisuuslähdettä. Kustannusvertailu osoittautui haastavaksi toteuttaa ilman tark-koja materiaalihintoja. Tässä luvussa tuodaankin ilmi vain kustannuksiin mahdollisesti vai-kuttavia tekijöitä.  Työn loppuosan tutkimusosuus sisältää luvut 5 ja 6 ennen työn päättäviä lisätutkimusmah-dollisuuksia ja johtopäätöksiä. Loppuosa alkaa korroosiotutkimuksella, joka suoritettiin Aalto-yliopistossa. Tutkimus sisälsi sähkökemiallisten mittausten avulla suoritettavat 21 materiaali- ja ympäristövertailukoetta. Luvussa kerrotaan näiden kokeiden vaiheet ja arvioi-daan tuloksia. Korroosiotutkimuksen jälkeen esitellään Jätkäsaaren suunnittelukohteena toi-miva peruskoulu. Sitä varten laadittiin korroosiotutkimusohjelma, jossa pohjatutkimuksilla selvitettiin kohteen maaperän aggressiivisuus. Tämän ohjelman ja muun diplomityön aineis-ton perusteella laadittiin perusteet peruskoulun paalutuksen suunnittelemiseksi. Peruskoulun toteutusvaiheen paalutuspöytäkirjat ja muut käytännön kokemukset eivät ehdi tähän diplo-mityöhön, joka tähtää ensisijaisesti projektin suunnitteluvaiheeseen. Lisätutkimusmahdolli-suuksissa laadittiin tutkimusrungot sekä asennettavuuden että pitkän ajan korroosion tutki-miseksi. Diplomityön päättää Johtopäätökset-luku. 
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2 Suomessa käytetyt paalut 
2.1 Yleistietoa paaluista 
Paalut ovat jo pitkään mahdollistaneet rakentamisen hankalille alueille. Niiden historia ulot-tuu jopa vuoteen 5000 eKr., jolloin järvien reunoilla on todettu olleen puujaloille perustettuja puutaloja. Puupaalujen suosio kesti hyvin pitkään, ja ne olivat yleisiä esimerkiksi Suomessa vielä 1900-luvulla. Tällä välillä myös paalutuslaitteet kehittyivät maailmalla aina 1400-lu-vun vinssi- ja pudotuspainosysteemin kautta 1800-luvun lopun höyrykoneellisiin ja 1900-luvun alussa käyttöön otettuihin sähkö- ja polttomoottorillisiin laitteisiin. (Tammirinne 2011, s. 273-274).  Suomessa puupaalujen suosio kesti oikeastaan 1950-luvulle asti, jonka jälkeen niiden käyttö on pikkuhiljaa vähentynyt. Puupaalujen ohella Suomessa käytettiin 1900-luvun alkupuolella rautapaaluja ja 1910-luvulta lähtien myös teräsbetonipaaluja, joiden käyttöönotto kasvoi to-sin vasta samoihin aikoihin, kun puupaalujen suosio laski, ja työkoneista tuli tehokkaampia. Lisäksi suurpaaluja on käytetty 1930-luvulta kaivinpaalun ja 1950-luvulta Franki-paalun muodossa. Teräspaalujakin on käytetty ainakin 1960-luvulta alkaen. (Tammirinne 2011, s. 274-279). Rautaruukin (nykyinen SSAB) keräämästä historiatiedosta selviää myös, että 1960-luvulla käytettiin porattavia teräsumpiputkipaaluja ja 1970-luvulla erilaisia neliö-, ym-pyrä- ja x-profiilin omaavia teräspaaluja. Itse Rautaruukin lyötävät teräspaalut tulivat 1980-luvulla ja porapaalut puolestaan 1990-luvulla Suomen markkinoille. (Perälä 2016, haastat-telu). Pallografiittivalurautaiset G-paalut tulivat markkinoille vuonna 1982 (Salmenhaara 2016, haastattelu).  Kaikki rakennukset, ja muutkin rakenteet, tarvitsevat perustuksen, joka siirtää päällä olevien rakenteiden ja itsensä aiheuttamat kuormitukset maa- ja kalliopohjalle siten, ettei pohjan kantavuus ylity, eivätkä painumat ole liian suuria. Erilaiset perustukset jaetaan yleensä nel-jään eri perustamistapaan, joita ovat kallionvarainen perustaminen, maanvarainen perusta-minen, paaluperustaminen ja erikoisperustukset. (Rantamäki & Tammirinne 1984, s. 19).  Tämän diplomityön kannalta kiinnostavin perustamistapa on paaluperustaminen. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B3 (Ympäristöministeriö 2003, s. 18) määritellään tarve paaluperustamiselle seuraavasti: ”Jos rakennuksen tai rakenteen perustaminen maan varaan ei perustusten kuormitusten aiheuttamien painumien, siirtymien tai kiertymien suu-ruuden, maapohjan murtumisen tai riittämättömän vakavuuden tai jonkin muun syyn, kuten ympäristössä olevien rakennusten ja rakenteiden sijainnin tai perustamistapojen takia ole mahdollista tai kohtuullista, rakennus on perustettava paaluilla syvemmällä olevalle kanta-
valle maakerrokselle tai kalliolle.” Tämänkaltaisia tilanteita syntyy etenkin Etelä- ja Lou-nais-Suomen savikkoalueilla, joissa kantava pohja on syvällä ja muut perustamistavat ovat kalliimpia tai hankalampia toteuttaa (Rantamäki & Tammirinne 1984, s. 43).  Paaluja on monenlaisia, ja siksi niitä voidaan käyttää monipuolisesti eri kohteissa ja olosuh-teissa. Paaluja kuvaillaan ja ryhmitelläänkin usein toimintatavan, asennustavan, materiaalin tai koon mukaan. Toimintatavaltaan paalut jaetaan tukipaaluihin, kitkapaaluihin ja kohee-siopaaluihin. Tukipaalu kantaa kuorman kärjellään, joka tukeutuu joko kallioon tai tiiviiseen maakerrokseen. Kitkapaalu kantaa kuorman vaippavastuksensa avulla, joka muodostuu paa-lun vaipan ja kitkamaan välisen hankauksen takia. Koheesiopaalussa vaippavastus muodos-tuu puolestaan paalun vaipan ja ympäröivän koheesiomaan välisen adheesion takia. Todel-lisuudessa paalu on usein yhdistelmä näitä toimintatapoja. (Rantamäki & Tammirinne 1984, 
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s. 43). Tukipaalu on Suomen olosuhteissa usein suositeltavin, koska kitkapaalujen käyttö voi estää viereisten rakenteiden perustamisen syvemmälle ulottuvilla ja enemmän kuormaa kan-tavilla paaluilla. Koheesiopaalut painuvat puolestaan yleensä liian paljon ja pitkäkestoisesti (RIL 2004, s. 84).   Asennustavaltaan paalut jaetaan Paalutusohjeen mukaan maata syrjäyttäviin ja maata syr-jäyttämättömiin paaluihin. Maata syrjäyttävät paalut asennetaan lyömällä, täryttämällä, pu-ristamalla tai ruuvaamalla, kun taas maata syrjäyttämättömät paalut asennetaan joko kaiva-malla tai poraamalla. (RIL 2014, s.15-16). Paalujen materiaaleiksi Paalutusohje 2011 (RIL 2014, s. 15-16) määrittelee teräksen, pallografiittiraudan, betonin, raudoitetun betonin sekä puun. Lisäksi Pienpaalutusohje (RIL 2007, s. 11, 33) määrittelee pienpaalun teräs- tai pallo-grafiittirautapaaluksi, jonka halkaisija on alle 300 mm ja suurpaalun paaluksi, jonka halkai-sija on yli 300 mm ja jonka kantavuus on 1,5 MN tai enemmän.  Pallografiittivalurautapaalu on lyömällä tai puristamalla asennettava, maata syrjäyttävä pienpaalu, jota Suomessa käytetään lähinnä tukipaaluna, mutta Keski-Euroopassa eniten in-jektoitavana kitka- ja koheesiopaaluna.  Paalutukseen liittyy olennaisena osana myös paalutettavan alueen maapohjan riittävän hyvä tunteminen. Sen takia ennen paalutustyötä on tehtävä tarpeeksi pohjatutkimuksia.  Lyönti-paaluja varten suositellaan heijari, paino- ja porakonekairauksia ja puristinpaaluille lisäksi puristinkairauksia. Kairaukset pyritään ulottamaan vähintään 1-2 metriä tavoitetason alapuo-lelle. Geoteknisissä luokissa GL2- ja GL3-luokissa on suositeltavaa tehdä myös siipikairauk-sia, ottaa maanäytteitä ja asentaa vähintään yksi pohjavedenpinnan havaintoputki. (RIL 2014, s. 37-39).  Geotekninen luokka vaikuttaa kairausmenetelmien ohella myös paalutustyöluokkien valin-taan. Taulukossa 2.1 on esitetty jokaisessa geoteknisessä luokassa ja seuraamusluokassa al-haisin vaadittu paalutustyöluokka. Geotekninen luokka kuvaa pohjarakennuskohteen geo-teknistä vaativuutta GL3-luokan kuvatessa vaativinta luokkaa. Seuraamusluokka kuvaa koh-teen rakenteen mahdollisen vaurion tai vian seuraamuksia hengenmenetysten tai taloudellis-ten, sosiaalisten ja ympäristövahinkojen kannalta CC3-luokan edustaessa suurimpia seuraa-muksia (SFS 2006, s. 136). Paalutustyöluokka puolestaan vaikuttaa paalujen rakenteeseen. Paalutustyöluokat huomioidaankin paalujen mitoituksessa, joka koostuu sekä rakenteelli-sesta että geoteknisestä mitoituksesta. Paalujen mitoituksen periaatteista kerrotaan lisää lu-vussa 2.2.  Taulukko 2.1 Paalutustyöluokat PTL1-PTL3 tavanomaisessa rakentamisessa (muokattu lähteestä RIL 2014, s. 100). Geotek-ninen luokka 
Seuraamusluokka CC1 Vähäiset seuraamukset CC2 Keskisuuret seuraamukset CC3 Suuret seuraamukset GL1 PTL1 … (PTL3) PTL2 … (PTL3) PTL2 … (PTL3) GL2 PTL1 … (PTL3) PTL2 … (PTL3) PTL3 GL3 PTL2 … (PTL3) PTL2 … (PTL3) PTL3  
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Paaluista puhuttaessa varsin näkyvässä roolissa ovat myös paalujen asentaminen ja paalu-tuksen vaikutus lähiympäristöön. Paalujen asennettavuudesta, etenkin lyöntipaaluina toimi-vien pallografiittivalurautapaalujen asennettavuudesta, on kerrottu tarkemmin luvuissa 4.3 ja 4.4.   Lähtökohtana on kuitenkin, että eri paaluille on myös erilaiset paalutuskalustot. Lyöntipaa-luja varten tarvitaan peruskone ja lyöntilaite, joita voivat olla pudotus- ja hydraulijärkäleet, dieseljärkäleet, paineilmavasarat, hydraulivasarat ja täryttimet. Porapaaluja varten tarvitaan niin ikään peruskone sekä porauslaite, jolla voidaan porata epäkeskisellä tai keskisellä me-netelmällä käyttäen joko päältä lyövää vasaraa tai uppovasaraa. Puristuspaalut puristetaan hydraulisella tunkilla, jonka vastapainona toimii usein rakennus, jonka perustuksia vahvis-tetaan. Kaivinpaalut kaivetaan joko jaksottaisella tai jatkuvalla menetelmällä, joihin molem-piin soveltuu muun muassa augerkaira. Injektoitavia paaluja varten tarvitaan lyönti- tai po-rauslaitteen lisäksi injektointiaineen pumppauskalusto. (RIL 2014, s. 198-204).  Asentamiseen liittyy vahvasti myös paalujen kärjen suojaaminen, paalujen jatkaminen ja katkaisu, raudoittaminen ja betonointi sekä erilaiset mittaukset. Lyöntipaalut suojataan usein maa- tai kalliokärjellä. Maakärjen tarkoitus on suojata paalun alaosaa asennuksen aikana ja sitä käytetään, kun maapohjassa ei ole suuria kiviä eikä paalu tukeudu kallioon. Kun maa-pohja on lohkareista tai kun lyödään kallioon tai vinoon kalliopintaan, kyseeseen tulee paa-lun suojaaminen kalliokärjellä. Porapaalun kärki suojataan vähintään maakengällä, mutta kärkeen voi jäädä myös porakruunu. Puristinpaaluille riittää kärjeksi maakärki ja injektoita-ville paaluille avarrin, kaulus, porakruunu tai muu kärkiosa. (RIL 2014, s. 163-169).  Teräspaalut voidaan jatkaa joko mekaanisin tai hitsatuin liitoksin työmaalla. Mekaanisiin liitoksiin kuuluvat kitkaan ja kartiomuotoon perustuvat ulkopuoliset ja sisäpuoliset jatkokset sekä kierrejatkokset. (RIL 2014, s. 158-160). Kun paalu on oikean mittainen ja asennettu haluttuun tasoon, ne katkaistaan. Normaalitilanteessa katkaisutaso määritellään siten, että paalut tulevat olemaan vähintään 50 mm paaluanturan sisässä. Lisäksi pienpaaluille on tyy-pillistä asentaa paaluhattu, joka siirtää yläpuoliset kuormat paaluille. Tämän lisäksi paaluja voidaan tarvittaessa raudoittaa ja betonoida. (RIL 2014, s. 170, 172, 182).  Asennuksen aikaisia tyypillisiä mittauksia ovat loppuvaiheen loppulyöntipainumien seu-ranta, jonka avulla arvioidaan paalun geoteknistä murtokestävyyttä sekä asennuksen päättä-mistä. Asennuksen jälkeen teräsputkipaalujen suoruus mitataan esimerkiksi taskulampun tai inklinometrien avulla. Asennuksen jälkeisiin testeihin voivat kuulua myös joko staattiset tai dynaamiset koekuormitukset, ehjyyskokeet sekä paalun rakenteen laadun varmistaminen esimerkiksi poranäytteellä. (RIL 2014, s. 239-243).  Paalutustyö tuo mukanaan myös huonoja puolia, koska se vaikuttaa lähiympäristöön monin eri tavoin. Sivustakatsojalle näkyvimmät haitat ovat yleensä tärinä- ja meluhaitat, joita var-ten määritetään tarvittaessa sallitut tärinän raja-arvot, ympäristön katselmustarve ja riskiana-lyysin tarve. Sekä tärinään että meluun voidaan vaikuttaa valitulla asennuskalustolla, minkä lisäksi paalutyyppi ja -koko vaikuttavat tärinän määrään. (RIL 2014, s. 188, 191).  Geoteknisessä mielessä paalutus vaikuttaa myös maan käyttäytymiseen. Maata syrjäyttävät paalut aiheuttavat hienorakeisessa sekä keskitiiviissä ja tiiviissä, karkearakeisessa maassa maan syrjäytymistä ja sitä kautta maan nousemista ja vaakasuuntaisia siirtymiä. Lyönti- ja porapaalut voivat puolestaan aiheuttaa löyhässä, karkearakeisessa maassa tiivistymisen 
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kautta painumia, minkä lisäksi porauksen aikana poistuva maa voi saada aikaiseksi maan löyhtymistä. Vaikutusalue siirtymille ja painumille oletetaan ulottuvan paalun kärjestä kal-tevuudessa 1:1 maanpintaan. (RIL 2014, s. 185, 187).  Näiden lisäksi hienorakeisissa ja eloperäisissä maakerroksissa aiheutuu maan häiriintymistä ja huokosvedenpaineen nousua, jotka pienentävät maan lujuutta. Huokosvedenpaineen nou-sun vaikutusalueen voidaan olettaa ulottuvan yhtä lailla kaltevuudessa 1:1 maanpintaan, kun kyseessä on laaja-alainen paalutus. Paineellinen pohjavesi on sekin ongelmallinen, sillä paa-luttaminen näillä alueilla voi aiheuttaa pysyvän pohjaveden vuodon. (RIL 2014, s.186).  Yllä mainittujen paalutustyön haittojen takia etenkin perustusten vahvistuskohteissa ja paa-lujen ulottuessa viereisten rakenteiden perustamistason alapuolelle, on ympäristön muutok-siin kiinnitettävä huomiota. Mutta ympäristön lisäksi myös paalut voivat vaurioitua, mikäli paalutusalueella tehdään kaivu- tai läjitystöitä tai muita maanrakennustöitä, jotka aiheuttavat muutoksia maanpaineissa ja siirtymissä. (RIL 2014, s. 185). 
2.2 Paalujen mitoituksen periaatteet 
Paalujen mitoitus koostuu sekä rakenteellisesta mitoituksesta että geoteknisestä mitoituk-sesta. Siksi paalujen suunnittelussa korostuukin rakennesuunnittelijan ja geoteknisen suun-nittelijan välinen yhteistyö. Muun muassa paalun toimintatapa, materiaali, dimensiot ja kes-tävyys täytyy valita hyvässä yhteisymmärryksessä. Paalun mitoitukseen liittyy olennaisena osana myös joukko erilaisia ohjeistuksia, joista tärkeimpinä voitaneen luetella Paalutusohje PO-2011 (RIL 2014) sekä etenkin rakennepuolelle Eurokoodi 3 osa 5 (SFS 2007) ja geo-puolelle Eurokoodi 7 (SFS 2014a) sekä NCII7 (Liikennevirasto 2013). Muita paljon käytet-tyjä ohjeita ovat lisäksi SSAB:n (2016) RR- ja RD-paalujen suunnittelu- ja asennusohjeet sekä Liikenneviraston ohjeet. Pallografiittirautapaalun (entinen G-paalu) kohdalla voidaan käyttää sen omia suunnitteluohjeita soveltuvin kohdin.  Paalutusohje (2014, s. 47) määrittelee paalujen suunnittelussa seuraavat mitoitusrajatilat tar-kistettavaksi, jos ne ovat hankkeessa merkityksellisiä:  

- alueellinen kokonaisvakavuus 
- paaluperustuksen geotekninen kestävyys 
- paaluperustuksen vetokestävyys 
- paaluperustuksen nousu 
- paaluperustuksen poikittaisen kuormituksen aiheuttama maapohjan murtuminen 
- paalun rakenteen murtuminen puristuksesta, vedosta, taivutuksesta tai leikkausrasi-tuksesta 
- paalun nurjahtaminen 
- paaluperustuksen ja maapohjan yhdistetty murtuminen 
- siirtymät: liian suuret painumat, liian suuri nousu, liian suuri poikittaissuuntainen liike       
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Tämän lisäksi Paalutusohje (RIL 2014, s. 52-53) määrää paalujen geoteknisen käyttäytymi-sen suhteen, että mitoituksen tulee perustua johonkin seuraavista neljästä mitoitusmenetel-mästä:  
- staattisten koekuormitusten tuloksiin, joiden on laskelmin tai muulla tavoin osoitettu vastaavan muita kyseeseen tulevia kokemuksia 
- dynaamisten koekuormitusten tuloksiin. Dynaamisia koekuormituksia voidaan käyt-tää Suomessa tukipaaluilla ilman staattisten lisäkuormitusten tekemistä, käyttäen korrelaatiokertoimia 
- kokemusperäisiin tai analyyttisiin laskentamenetelmiin, joiden paikkansapitävyys on osoitettu staattisilla tai dynaamisilla koekuormituksilla vastaavissa olosuhteissa tai yleisesti hyväksytyllä analyyttisellä laskentamenetelmällä ilman koekuormituksia  
- vastaavanlaisen paaluperustuksen havaittuun käyttäytymiseen edellyttäen, että poh-jatutkimusten ja muiden kokeiden tulokset tukevat tätä menettelyä  Mitoitusrajatiloista geotekninen suunnittelija käsittelee käytännössä aina paaluperustuksen geoteknisen kestävyyden. Mitoitusmenetelmänä on useimmiten dynaamisiin koekuormituk-siin perustuva mitoitus. Muista rajatiloista myös vakavuus- eli stabiliteettitarkastelut nouse-vat tarpeen mukaan esille ja mitoitusmenetelmistä esimerkiksi erilaisten paalutuskaavojen käyttö, jos dynaamisia koekuormituksia ei päädytä tekemään. (Nousiainen 2016, haastat-telu).  Dynaamisten koekuormitusten eli PDA-mittausten (engl. pile driving analysis) laaja käyttö johtuu pitkälti myös ohjeistuksista. Esimerkiksi Paalutusohje (RIL 2014, s. 55) mainitsee, että PTL 3 -luokassa lyötävien paalujen geotekninen kestävyys on varmistettava aina joko dynaamisilla tai staattisilla koekuormituksilla. Tämän lisäksi Liikenneviraston (2013, s. 50) NCCI7:ssä kirjoitetaan, että Liikenneviraston kohteissa paaluperustusten kantokestävyys määritetään pääsääntöisesti PDA-mittausten perusteella. Siltarakenteissa puolestaan vaadi-taan aina PDA-mittauksia (Liikennevirasto 2012a, s. 28).   Mitoitettaessa paaluja PDA-mittauksiin perustuen, on geotekninen mitoitus sinänsä hieman harhaanjohtava nimitys. Paalun geotekninen puristuskestävyyden mitoitusarvo Rc;d johde-taan suoraan materiaalin rakenteellisesta puristuskestävyyden ominaisarvosta fyk. Näin ollen paalun rakenteellinen kestävyys muutetaan vain eri kertoimien kautta geotekniseksi kestä-vyydeksi, eikä tämä sisällä lainkaan maaparametreja. Myöskään valmistajien määrittelemät loppulyöntiehdot eivät itsessään ota kantaa maalajiominaisuuksiin, vaan ainoastaan paalun painumaan joko yksikössä mm/10 iskua tai mm/30 s. Varsinainen geotekninen suunnittelu toteutuu tässä tapauksessa, kun arvioidaan paalujen oletettu asennustaso ja määritetään koh-teen geotekninen luokka paalutustyöluokkaa varten.  Jos PDA-mittauksia ei tehdä, on geoteknisen puristuskestävyyden mitoitusarvo mahdollista laskea esimerkiksi käyttäen staattisia kantavuuskaavoja, jotka perustuvat pohjatutkimustu-loksiin, tai paalutuskaavoja, jotka perustuvat asennusvaiheen tietoihin. Staattiset koekuor-mitukset ovat usein melko hitaita ja voivat siksi olla epäkäytännöllisiä. Mitoituksen perus-tuessa vastaavanlaisen paaluperustuksen havaittuun käyttäytymiseen muualla, sisältyy sii-hen puolestaan oma riskinsä.  Rakenteellisen mitoituksen piiristä tässä työssä käsitellään luvussa 3.4 korroosiomitoitusta, joka usein tarkoittaa sopivan seinämävahvuuden arvioimista vallitsevien pohjaolosuhteiden 
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mukaan. Tällöin rakennesuunnittelijan mitoituksessa käyttämään seinämävahvuuteen lisä-tään niin sanottu korroosiovara, jonka oletetaan syöpyvän pahimmassa tapauksessa koko-naan pois. Tämän työn lisäksi teräksen korroosiomitoituksesta ohjeistetaan laajemmin eten-kin Paalutusohjeessa (RIL 2014, s. 40-41, 113-118, 130-131) sekä Sillan geotekninen suun-nittelu -ohjeessa (Liikennevirasto 2012a, liite 2). Eurokoodeissa korroosioon otetaan kantaa hieman lyhyemmin Säilyvyys-kappaleissa (SFS-EN 1993-5, s. 27-30 & SFS-EN 1997-1 s. 23). Korroosioon ja siltä suojautumiseen liittyy lisäksi paalun suunnitteleminen teräksen ja betonin liittorakenteena, josta kerrotaan myös lisää luvussa 3.4.  Toinen rakenteellisen mitoituksen puolelle kuuluva asia, joka nousee usein esille, on paalu-jen nurjahtaminen, koska siihen vaikuttavat omalta osaltaan myös maan ominaisuudet. Nur-jahdusmurtokestävyyden laskemisessa käytetään muun muassa alustalukua, jota varten tar-vittavia maaparametreja ovat tapauksesta riippuen kitkakulma, Poissonin vakio, kokoonpu-ristuvuusmoduuli, avoimen tai suljetun tilan kimmomoduuli, moduuliluku, jännitysekspo-nentti tai suljettu leikkauslujuus (RIL 2014, s.95-97).  Tukipaalun nurjahdusmurtokestävyyttä käsitellään myös Aalto-yliopiston kandidaatintyössä (Helminen 2013, s. 15-24), jossa tarkastellaan eri muuttujien vaikutuksia:  
- Maan leikkauslujuus. Maan suljetun leikkauslujuuden kasvaessa paalun nurjahdus-pituus pienenee ja nurjahduskestävyys kasvaa. Samassa yhteydessä todettiin alku-käyryyden laskevan nurjahduskestävyyttä, mikä on hyvä huomioida, sillä todellisuu-dessa paalut ovat harvoin täysin suoria. Lisäksi huomattiin, kun maan suljettu leik-kauslujuus ylittää arvon 8-10 kPa paalukoosta riippuen, niin nurjahduksen kannalta mitoittavin tekijä onkin taivutusmurtokestävyys nurjahduskestävyyden sijaan.  
- Paalun pituus. Eurokoodin mukaan paalun pituudella ei pitäisi olla vaikutusta nur-jahduskestävyyteen, mutta tarkastelussa todettiin lyhyiden paalujen, noin 3-8 m, nur-jahduskuormien vaihtelevan paljon. Paalupituuden kasvaessa vaihtelu tasaantuu ja nurjahduskuormatkin lähestyvät Eurokoodin vastaavia. Tarkastelun mukaan nurjah-duskestävyyden arvot eivät alita Eurokoodin mukaisia nurjahduskuormia eli Euro-koodin mitoitustapa on niin sanotusti turvallinen. 
- Maan tukipainejakauman muoto. Eurokoodin ja Paalutusohjeen mitoitusmenetelmät olettavat maan tukipainejakauman tasaiseksi, mutta todellisuudessa se voi vaihdella paljon. Paalu pyrkiikin nurjahtamaan alhaisimman leikkauslujuuden kohdalta. Nur-jahdusmuodon muutos kasvattaa nurjahduspituutta ja alentaa nurjahduskestävyyttä. Suurimmillaan nurjahduskestävyys on tukipainejakauman ollessa tasainen. Tämän perusteella oletus tasaisesta tukipainejakaumasta voi johtaa mahdollisesti siis mitoi-tusvirheisiin. 
- Paalun poikkileikkauksen koko. Paalun nurjahduskestävyys kasvaa melko tasaisesti poikkileikkauksen kasvamisen kanssa. 
- Paalurakenne ja -materiaali. Teräspaalun vahvistaminen betonoinnilla tai sisäput-kella ei juurikaan vaikuta nurjahduskestävyyteen. Sen sijaan betonoidulla ja raudoi-tetulla teräspaalulla on jopa yli puolet parempi nurjahduskestävyys kuin ontolla te-räsputkipaalulla.  Koska pallografiittirautapaalut ovat pienpaaluja, on paalun nurjahduskestävyyteen hyvä kiinnittää huomiota. Etenkin geoteknisen suunnittelijan kannalta on hyvä huomioida maan leikkauslujuuden ja tukipainejakauman vaikutukset nurjahduskestävyydelle. Paalun pituu-della ja betonoinnilla ei kandidaatintyön mukaan ole kuitenkaan vaikutusta nurjahtamiseen. 
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3 Korroosio 
3.1 Yleistietoa korroosiosta 
”Korroosio on fysikaaliskemiallinen vuorovaikutus metallin ja sen ympäristön välillä, mikä aiheuttaa metallin ominaisuuksien muutoksia, ja mikä voi johtaa merkittävään metallin, ym-päristön tai näiden muodostama teknisen systeemin toiminnan heikentymiseen. Tämä vuo-
rovaikutus johtuu usein sähkökemiallisesta luonteesta. (SFS 2015, s. 6).”   Korroosio ei kuitenkaan koske ainoastaan metalleja, vaan sitä käytetään myös muiden ainei-den kuten muovien, keraamien ja betonien yhteydessä. Yleensä korroosio aiheuttaa siis ma-teriaalien kulumista ja tuhoutumista. (Aromaa 2013, s. 7). Tämä kuluminen näyttelee suurta osaa materiaalien elinkaaressa ja sillä on suuri taloudellinen merkitys. Esimerkiksi noin vii-desosa maailman vuotuisesta teräksen valmistuksesta suuntautuu korroosion vahingoitta-mien teräsosien korjaamiseen ja vaihtamiseen. (Hilti 2015, s. 2).  Korroosio on luultavasti tunnettu niin kauan kuin metallejakin on käytetty, mutta vasta 1850-luvulta ja toisen teollisen maailmankumouksen ajoilta on korroosioon, sen vaaroihin ja es-tomenetelmiin kiinnitetty enemmän huomiota. Korroosio osoittautui tieteellisestä näkökul-masta hankalaksi alueeksi, ja usein ongelmiin kehitettiinkin käytännön ratkaisuja nopeam-min kuin teoreettinen näkemys ehti muotoutua. Tämä muotoutuminen kesti noin 200 vuotta, kunnes 1960-luvulla korroosion sähkökemiallinen mekanismi vakiintui. Tähän kuuluu sekä sekapotentiaaliteoria että passivoitumisilmiö: metallien pinnalla vesiliuoksessa tapahtuu sähkökemiallisia reaktioita, joiden jälkeen metallin pinnalle voi muodostua suojaava reak-tiotuotekerros liuenneista metalli-ioneista. (Aromaa 2013, s. 3, 7, 74).  Yksinkertainen syy korroosiolle ja metallien syöpymiselle on siinä, että metallit esiintyvät vain väliaikaisesti metallisessa muodossa. Jotta metalleja voidaan valmistaa mineraaleista ja malmista, tarvitaan tietty määrä energiaa. Näin ollen, kun metallit altistetaan uudelleen ym-päristön vaikutuksille, ne pyrkivät muuttumaan takaisin alkuperäiseen tilaansa. Esimerkiksi rautamalmin muuttamiseen metalliseksi raudaksi tarvittu energia palautuu, kun rauta syöpyy ja muodostaa alkuperäisen yhdisteen. Tarvittavan energian määrä, joka varastoituu metalliin ja vapautuu korroosiossa, riippuu metallista. Energian määrä on suhteellisen iso esimerkiksi raudalle ja suhteellisen pieni kuparille ja kullalle. (Roberge 2008, s. 19).  Korroosiota voi tapahtua kemiallisten reaktioiden kautta, joissa metalli reagoi kaasun kanssa, ja fysikokemiallisten reaktioiden kautta, joissa esimerkiksi metalliin diffundoitunut vety aiheuttaa haurastumista. Tässä luvussa keskitytään kuitenkin sähkökemiallisiin reakti-oihin, jotka ovat samalla yleisimpiä. Niissä sähkö siirtyy metallissa elektronien ja elektro-lyytissä ionien muodossa. (Hilti 2015, s. 5). Korroosio on kaiken kaikkiaan monimuotoinen ilmiö, jossa materiaalin koostumus, rakenne ja ympäristö vaikuttavat kaikki korroosiomuo-toon, korroosionopeuteen ja korroosion todennäköisyyteen (Aromaa 2013, s. 21).   Korroosio mielletään usein metalleissa tapahtuvaksi ilmiöksi. Tässäkin diplomityössä kes-kitytään vahvasti teräkseen ja rautaan, joissa sähkökemialliset reaktiot voidaan jakaa kahteen eri osareaktioon: anodiseen ja katodiseen reaktioon. Anodinen reaktio tunnetaan myös me-tallin liukenemisena ja hapettumisena ja katodinen reaktio pelkistymisenä, jossa läsnä ovat ilman happi ja vesi. (Hilti 2015, s. 6). Näiden osareaktioiden kemialliset kaavat 3.1 ja 3.2 on esitetty alla.  
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Anodi:  Fe -> Fe2+ + 2 e-   (kaava 3.1) Katodi: O2 + 2 H2O + 4 e- -> 4 OH-  (kaava 3.2) 
 missä Fe / Fe2+ on rauta-atomi / rautaioni  e- on elektroni  O2 on happimolekyyli  H2O on vesimolekyyli  OH- on hydroksidi-ioni  Sähkökemiallinen reaktio vaatii toteutuakseen aina siis kolme osapuolta, jotka ovat metalli, elektrolyytti ja happi. Elektrolyyttinä toimii usein vesi. Kuvassa 3.1 on esitetty raudan korroosio, jossa metalli hapettuu ja luovuttaa elektroneja, happi pelkistyy, ja syntyneet rauta- ja hydroksidi-ionit muodostavat ruostetta. (Hilti 2015, s.6).  

 Kuva 3.1 Esimerkkikuva raudan korroosiosta vesipisaran kohdalla (Hilti 2015, s. 5).  Korroosiota voi tapahtua monella eri tapaa ja muun muassa Schweitzer (2007, s. 2) erottelee yhdeksän eri korroosion perusmuotoa, joita voi tapahtua metallisilla materiaaleilla:  1. Tasainen korroosio (engl. Uniform corrosion) 2. Raerajakorroosio (engl. Intergranular corrosion) 3. Galvaaninen korroosio (engl. Galvanic corrosion) 4. Rakokorroosio (engl. Crevice corrosion) 5. Pistekorroosio (engl. Pitting) 6. Eroosiokorroosio (engl. Erosion corrosion) 7. Jännityskorroosio (engl. Stress corrosion cracking) 8. Biologinen korroosio (engl. Biological corrosion) 9. Valikoiva liukeneminen (engl. Selective leaching)  Näiden lisäksi Roberge (2008, s. 183-203) mainitsee korroosiomuodoiksi vedyn aiheutta-man murtumisen, vedyn kuplimisen, kavitaation, koroosioväsymisen ja kitkakorroosion. Standardissa SFS-EN ISO 8044 (2015, s. 8-14) erotellaan peräti 56 eri korroosiomuotoa.  
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Koska Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston vuonna 2016 jo valmistuneissa diplomitöissä (Matias Naparin ”Pääkaupunkiseudun energiantuotannon tuhkien korroosio-vaikutus” ja Juuso Perolaisen ”Helsingin kaupungin pitkäaikaistutkimus teräsputkipaalujen korroosiosta Kyläsaaren maaperässä – Lähtötilanteen selvitys”) käsitellään korroosiomuo-toja ja maaperäkorroosiota varsin kattavasti, tässä työssä paneudutaan vain valuraudalle tyy-pillisiin korroosiomuotoihin sekä pallografiittivaluraudan ja teräksen eroihin.   Kekki et al. (2008, s. 37) selvittävät Suomen vesijohtomateriaalien vaurioita, joiden yksi aiheuttaja on metalliosien sisä- ja ulkopuolinen korroosio. Koska vesijohtoputket edustavat melko hyvin myös paalumateriaaleja ja paalujen ympäristöä, vesijohdoissa tapahtuvien kor-roosiomuotojen voi olettaa tapahtuvan suurella todennäköisyydellä myös paaluissa. Har-maalle valuraudalle Kekki et. al (2008, s. 44) mainitsevat tyypillisiksi syöpymismekanis-meiksi grafitoitumisen, yleisen korroosion, pistekorroosion ja mikrobiologisen korroosion.  Näiden todetaan koskevan pääosin myös pallografiittivalurautaa.   Pallografiittirautaputkien grafitoitumista on havaittu ulkomailla (Kekki et al. 2008, s. 48) . Aromaan (2016, haastattelu) mukaan se on kuitenkin isompi ongelma harmaalla valu-raudalla, ja pallografiittivaluraudalla sitä tapahtuu ainoastaan vähän tai ei ollenkaan. Lisäksi Itävallassa Wienin teknillisessä yliopistossa (2014) tehdyssä teräs- ja pallografiittirautapaa-lujen korroosiotutkimuksessa päädyttiin lopputulokseen, jossa teräspaaluissa tapahtuu yleistä ja rautapaaluilla paikallista korroosiota. Paikallinen korroosio on niin ikään tyypil-listä pallografiittiraudasta valmistetuille vesijohdoille (Kekki et al. 2008, s. 49). Näiden li-säksi TRM (2016d) mainitsee, että pallografiittivaluraudalle tyypillinen syöpymismuoto olisi juuri pistekorroosio.  Yllä olevan perusteella pallografiittivaluraudan tyypillisimmät syöpymismuodot ovat siis pistekorroosio ja mikrobiologinen korroosio. Grafitoituminen ja yleinen korroosio jäävät pienemmälle osalle. Ongelmaksi voinee muodostua myös galvaaninen korroosio, jos pallo-grafiittivalurauta on kosketuksissa muiden metallien kanssa. Joissakin lähteissä (kuten Na-tional Research Council 2009, s. 29) puhutaan erikseen myös hajavirtakorroosiosta (engl. stray current), joka voi syntyä tasavirtalähteistä tai esimerkiksi sähköisen rautatien ja hau-datun rautaputken vuorovaikutuksesta. Tässä kohtaa siihen ei kuitenkaan perehdytä tarkem-min, koska se on oikeastaan riippuvainen vain rakennetusta ympäristöstä. Tasavirtalähteet otetaan osittain huomioon korroosiomitoituksessa arvioitaessa maaperän aggressiivisuutta.  
3.2 Valuraudalle tyypilliset korroosiomuodot 
3.2.1 Pistekorroosio 
Yleisin paikallisen korroosion muodoista lienee pistekorroosio, jossa metallin pinnalle syn-tyy korroosion seurauksena pieniä kuoppia. Kuopat voivat olla monen muotoisia. Pistekor-roosio voi myös aiheuttaa muita korroosiomuotoja edetessään, kuten raeraja-, rako- tai jän-nityskorroosioita. Lisäksi kuopat voivat edetä neljässä vaiheessa, joita ovat ydintyminen, kasvu, uudelleenpassivoituminen ja uusi ydintyminen. (Roberge 2008, s. 155-160). Piste-korroosiosta käytetään myös nimeä kuoppakorroosio, ja paikallinen korroosio yhdistetään usein pistekorroosioksi.  Pistekorroosiota pidetään myös tasaista korroosiota vaarallisempana, koska sitä on vaike-ampi havaita, ennustaa ja siltä on vaikea suojautua. Pistekorroosiossa metallia syöpyy vain 
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pieniä määriä, mutta sekin voi riittää joidenkin rakenteiden hajoamiseen ja kalliisiin kor-jauksiin. Pistekorroosion merkitys riippuukin metallin paksuudesta ja kuopan syvyydestä. Yleensä kuoppien määrän lisääntyessä niiden syvyys pienenee. Tämä johtuu siitä, että vie-reisten kuoppien täytyy jakaa yhteinen käytettävissä oleva katodinen alue, joka määrää kor-roosiovirran. (Roberge 2008, s. 155, 158).  Pistekorroosiota tapahtuu eniten passiivisilla metalleilla, joiden korroosionkestävyys perus-tuu ohueen oksidikerrokseen, kuten alumiinilla ja ruostumattomalla teräksellä. Tämän pas-siivikerroksen paikallinen rikkoutuminen aloittaa pistekorroosion. Yksi yleinen pistekorroo-sion aloittava tekijä on kloridi-ionit. Kuvassa 3.2 vasemmalla näkyy alkutilanne, jossa ruos-tumattoman teräksen pinnalla on suojaava passiivikerros, jonka kloridi-ioni on läpäissyt ja tehnyt alkukuopan. Tällöin korroosio pääsee alkamaan pinnan aktiivipuolella. Saman kuvan oikealla puolella pistekorroosio jatkuu ja kuopassa tapahtuu anodisena reaktiona raudan liu-keneminen ja ulkopuolella tapahtuu hapen pelkistyminen. (Hilti 2015, s.8).  Pistekorroosion aloittamisen ja etenemisen mahdollistamina tekijöinä voivat olla suojaavan oksidipinnan paikallinen kemiallinen tai mekaaninen vaurio, suojapeitteen vaurio tai huono asennus, epätasaisuuksien esiintyminen rakenneosan metallirakenteessa tai vesikemialliset tekijät kuten happamuus, alhainen liuennen hapen konsentraatio tai korkea kloridipitoisuus (Roberge 2008, s. 156-157).  

 Kuva 3.2 Esimerkkikuva ruostumattoman teräksen pistekorroosiosta (Hilti 2015, s. 8). 
3.2.2 Biologinen korroosio 
Korroosio-olosuhteet voivat kehittyä myös mikro-organismien takia, koska ne voivat vai-kuttaa anodisiin ja katodisiin reaktioihin. Mikro-organismeihin kuuluvat bakteerien lisäksi muun muassa levät, jäkälät ja sienet. Näiden aiheuttama metabolinen aktiivisuus voi luoda korroosioympäristön ja elektrolyyttisiä kennoja metallien pinnalle sekä muuttaa metallin pintakalvon kestävyyttä ja itse ympäristön rakennetta. Mikro-organismien takia biologista korroosiota kutsutaankin usein mikrobiologiseksi korroosioksi (MIC, engl. microbially in-duced corrosion). (Schweitzer 2007, s. 18-21).  Bakteerit voivat elää niin hapellisissa kuin hapettomissakin olosuhteissa eli käytännössä kaikkialla, ja ne voidaan luokitella esimerkiksi energianlähteen tai suotuisan lämpötilan mu-kaan. Mikrobitoiminnan kannalta vesi on kuitenkin välttämättömyys eli kuivissa olosuh-teissa ei voi myöskään biologista korroosiota tapahtua. Muita suotuisia olosuhteita ovat läm-pötilaväli 20-45 oC, pH 6-8 sekä sekä redox-potentiaali -42…820 mV. (Schweitzer 2007, s. 18-21). Mikrobitoiminta on kuitenkin mahdollista laajemminkin, kuten lämpötiloissa -
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5…110 oC (Schweitzer 2007, s. 20), pH 1-11 (Kunnossapitoyhdistys 2004, s. 181) ja redox-potentiaalin ollessa alle 200 mV (Liikennevirasto 2012a, liite 2).  Mikrobiologinen korroosio on tyypillisesti paikallista korroosiota, joka näkyy myös kuvassa 3.3. Kuva edustaa hyvin korroosion monimuotoisuutta, koska anaerobisetkin bakteerit voi-vat aiheuttaa korroosiota hapellisissa olosuhteissa muodostamalla metallin pinnalle biofil-min, jonka alle muodostuu hapeton ympäristö.  

 Kuva 3.3 Mikrobiologinen korroosio hapellisissa olosuhteissa (Pedersen & Sandbeg 2015).  Paalujen tapauksessa mikrobiologisessa korroosiossa keskitytään lähinnä SRB-bakteerien eli sulfaatteja pelkistävien bakteerien (engl. sulphate reducing bacteria) aiheuttamaan kor-roosioon. Bakteerit pelkistävät sulfaatin sulfidin kautta joko vedyn läsnä ollessa syövyttä-väksi rikkivedyksi tai raudan läsnä ollessa vaarattomammaksi ferrosulfidiksi. SRB-baktee-reille suotuisat olosuhteet ovat pH 6-8, maan ominaisvastus 5-200 Ωm ja redox-potentiaali alle 200 mV, joka tarkoittaa pelkistäviä olosuhteita. Korroosion arvioimisesta tekee kuiten-kin hankalaa se, että siihen ei tällä hetkellä tunneta soveltuvaa menettelyä. (Liikennevirasto 2012a, liite 2).  SRB-bakteerit yhdistetään usein sulfidisaviin, joita esiintyy Suomessa Pohjanmaalla, Varsi-nais-Suomessa sekä Etelä-Suomessa eli entisen Litorinamerivaiheen alueilla (Liikennevi-rasto 2012a, liite 2). Tämän lisäksi käytetään termejä todellinen hapan sulfaattimaa, jossa sulfidi on hapettunut sulfaatiksi ja pH on alle 4, ja potentiaalisesti hapan sulfaattimaa, jossa rikki on yhä sulfidimuodossa ja pH on yli 6 (Liikennevirasto 2014, s. 12).   Sulfidien ja sulfaattien välinen vuorovaikutus on varsin moniulotteinen. Käytännössä puhdas sulfidi ei itsessään ole vaarallinen korroosion kannalta, vaan vasta sitten kun se on hapettunut sulfaatiksi. Tällöin ympäristö muodostuu kuitenkin happamaksi, eivätkä SRB-bakteerit toimi happamissa olosuhteissa. Ajan myötä maaperän happamuus voi kuitenkin tasoittua, 
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jolloin bakteerit ovat taas toimintakykyisiä ja mikrobiologinen korroosio voi alkaa. Vastaa-vanlaista korroosion aikakäyttäytymistä ja sen hankaluutta korostaa Törnqvist (2016, haas-tattelu). Happamuuden lisäksi maaperän happipitoisuus vaihtelee, sillä pohjavedenpinta ja maanpinta voivat laskea ja kohota. Tällöin turvalliset sulfidialueet pääsevät hapettumaan sulfaatiksi ja korroosion riski on jälleen ajankohtainen. Sulfidi kuvastaakin oikeastaan kor-roosion potentiaalia ja maaperän aggressiivisuudessa tulee huomioida lisäksi rikki- ja sul-faattipitoisuudet. Anaerobiset bakteerit pelkistävät sulfaatteja ja aerobiset bakteerit voivat muuttaa sulfaatteja rikkihapoksi (Kunnossapitoyhdistys 2004, s.181). 
3.2.3 Valikoiva liukeneminen 
Yksi paikallisen korroosion muodoista on valikoiva liukeneminen. Se tunnetaan myös se-lektiivisenä korroosiona, jossa yksi metalliseoksen ainesosista syöpyy pois. Usein tätä kor-roosiota kutsutaankin liukenevan osan mukaan, kuten sinkinkato, jota tapahtuu varsinkin messingeillä, ja jossa sinkki siis liukenee pois. Tällaisesta nimeämisestä poikkeaa kuitenkin grafitoituminen, joka on tyypillistä harmaalle valuraudalle, ja siinä grafiitti jääkin rakentee-seen. (Roberge 2008, s. 181-182). Selektiivisessä korroosiossa ainesosan liukenemisen jäl-keen jäljelle jäänyt syöpynyt metalli säilyttää usein muotonsa ja näyttää siksi vahingoittu-mattomalta haalistunutta pintaa lukuun ottamatta. Metallin vetolujuus ja sitkeys ovat kuiten-kin laskeneet huomattavasti. (Schweitzer 2007, s. 23).  Valuraudalle ominainen grafitoituminen siis aiheuttaa raudan liukenemisen ja jättää jäljelle huokoisen grafiittifaasin. Tällainen on tyypillistä suolaisissa sekä happamissa vesissä sekä maaperässä. Maaperän vaikutus korostuu etenkin alueilla, joissa esiintyy paljon klorideja ja sulfaatteja pelkistäviä bakteereja (engl. sulphate reducing bacteria, SRB). (Roberge 2008, s. 182). Grafiitti on rautaan verrattuna katodinen eli jalompi materiaali. Siksi rauta hapettuu epäjalompana pois eli grafitoituminen perustuu galvaaniseen korroosioon. (National Re-search Council 2009, s. 27).  Grafitoituminen liitetään yleensä vesiputkien ongelmaksi ja se voi edetä yleensä kolmella eri tavalla. Putken pinta voi grafitoitua ja muodostaa grafiittisen peitteen, joka suojaa putkea korroosiolta. Grafitoituminen voi myös kohdistua enemmän pistemäisenä, jolloin putki on vaurioaltis paineaalloille, tai tasaisempana kerrosmaisena, jolloin putki on vaurioaltis ras-kaalle maan kuormallekin. (Roberge 2008, s. 182).  Pallografiittivaluraudan tapauksessa grafitoitumisesta löytyy useampi ristiriitainen tieto, jonka mukaan grafitoitumista tapahtuu (Kekki et al. 2008, s. 48 & National Research Council 2009, s. 27) tai sitä ei tapahdu (Schweitzer 2007, s. 24 & Aromaa 2016, haastattelu). Tämä kuvastaa kuitenkin hyvin korroosion tutkimusta ylipäänsä, sillä monet tutkimukset tuntuvat päätyvän eri tuloksiin. Tutkimusta hankaloittaa se, että korroosio on hyvin monimuotoista ja hyvin paljon riippuvainen ympäristöstä ja materiaalista. Tätä problematiikkaa pohditaan lisää kappaleessa 4.4 Korroosio-ominaisuudet, jossa perehdytään nimenomaan pallografiit-tivaluraudan ja teräksen aiempiin tutkimuksiin. 
3.2.4 Tasainen korroosio 
Tasainen korroosio, joka tunnetaan myös nimellä yleinen korroosio, tarkoittaa käytännössä korroosiota, joka aiheutuu tasaisesti jakautuneiden anodi- ja katodireaktioiden toiminnasta. (Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus 1971). Yleensä korroosiomuodot jaetaankin juuri ylei-seen korroosioon ja paikallisen korroosion eri muotoihin, ja ne tapahtuvat eri mekanismeilla (Aromaa 2013, s. 129). Tasainen korroosio on yleisin ja yksinkertaisin korroosiomuoto, 
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jossa metallikato on tasaista koko altistetun pinnan alueella (kuva 3.4). Se tapahtunee kemi-allisen rasituksen tai metallien liukenemisen takia, ja syntyneet metallioksidit aiheuttavat materiaalikadon, koska korroosiotuote lohkeaa aikanaan pois. (Schweitzer 2007, s. 3).   Tasainen korroosio on varsin yleinen näky arkielämässäkin ja aiheuttaa korroosiomuodoista suurimman painohäviön metalleille. Sitä pidetään kuitenkin vähemmän harmillisena kuin muita korroosiomuotoja, koska se on melko helppo havaita ja sen vaikutukset voidaan en-nustaa, mikäli korroosiopinta vain on näkyvissä. (Roberge 2008, s. 151).  Metallit vastustavat korroosiota muodostamalla pinnalleen passiivikalvon, joka syntyy luon-nollisesti, kun metalli on kosketuksissa ilman kanssa tietyn aikaa. Kalvo on periaatteessa myös esimerkki korroosiosta, mutta kalvon pysyessä ehjänä, se suojaa metallia jatkossa. Passiivikalvo ei anna kuitenkaan lopullista korroosiosuojaa, koska sekin voi altistua kemi-alliselle rasitukselle. Kuparin patina ja raudan ruoste ovat esimerkkejä passiivikalvoista. (Schweitzer 2007, s. 3). Teräksen passiivikalvo ei suojaa korroosiolta niin hyvin, koska sen korroosiotuotteet ovat hygroskooppisia ja sisältävät vettä. Oksideista, hydroksideista ja kar-bonaateista muodostuneet kalvot toimivat paremmin, koska ne eivät ole hygroskooppisia. (Aromaa 2013, s. 130).  

 Kuva 3.4 Esimerkkikuva tasaisesta korroosiosta (Hilti 2015, s. 7). 
3.2.5 Galvaaninen korroosio  
Galvaaninen korroosio on mahdollista, kun kaksi eri materiaalia on kytketty toisiinsa syö-vyttävän elektrolyytin vallitessa.  Metallien tapauksessa kaksoismetallikytkennässä epäja-lommasta metallista muodostuu anodi ja se syöpyy, vieläpä nopeammin kytkemättömään tilanteeseen verrattuna. Jalommasta metallista muodostuu puolestaan katodi. (Roberge 2008, s.175). Tämä tarkoittaa sitä, ettei jalompi metalli syövy, vaan sen ympärillä tapahtuu aino-astaan hapen pelkistymistä. (Hilti 2015, s.13).  Galvaaniseen korroosioon liittyy olennaisesti myös galvaaninen sarja, josta on esitetty esi-merkki kuvassa 3.5. Kyseinen sarja on alun perin jo vuodelta 1940, mutta kirjallisuudesta löytyy monia erilaisia ja täydennettyjäkin versioita siitä. Kuvasta selviää, että valurauta (engl. cast iron) on yhtä jalo tai hieman jalompi kuin hiiliteräs (engl. mild steel). Valurauta on siis käytännössä asteen parempi galvaanisen korroosion suhteen.   Tämä sähköinen potentiaaliero metallien välillä aiheuttaa galvaanisen korroosion. Mitä kau-empana metallit ovat toisistaan galvaanisessa sarjassa, sitä suurempi on korroosionopeuskin. Nopeuteen vaikuttavat myös anodin ja katodin pinta-alat, sillä sähkövirta kulkee anodilta katodille. Optimitilanteessa metallit ovat siis galvaanisessa sarjassa mahdollisimman lähellä toisiaan, ja anodinen alue on isompi kuin katodinen alue. Kuvassa 3.5 tätä ei näy, mutta platina ja kulta edustavat galvaanisen sarjan jalointa päätyä samalla kun magnesium ja sinkki 
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edustavat epäjalointa päätyä. Sinkkiä käytetäänkin korroosionsuojauksessa, sillä se uhrautuu helposti itse ja syöpyy suojattavan materiaalin sijasta. (Schweitzer 2007, s. 8-9).  Galvaaninen korroosio voi tapahtua myös maaperässä, jossa esimerkiksi vesipitoisuus tai ominaisvastus vaihtelevat ja voivat luoda anodisia ja katodisia alueita. Katodinen alue muo-dostuu sinne, missä veden tai kostean maan happipitoisuus on suurempi, anodisen alueen muodostuessa matalamman happipitoisuuden alueelle. (Schweitzer 2007, s. 10).   Tällainen maaperän ominaisuuksien vaihtelusta aiheutuva korroosio voi olla haittana myös paaluille. Lisäksi galvaanisen korroosion perusolemuksen kanssa eli kahden eri materiaalin yhdistämisessä tulee olla tarkkana. Paalujen tapauksessa täytyy siis varmistaa, että esimer-kiksi eri paalunosat, kuten kärjet, jatkokset ja hatut, ovat samaa materiaalia keskenään tai mahdollisimman lähellä toisiaan galvaanisen sarjan mukaan. Muita eri metallien rajapintoja voi muodostua hitseistä ja mahdollisista paaluun kosketuksissa olevista palkeista. Joissain tilanteissa tällaisen rajapinnan voisi mahdollisesti estää eristämällä metallit toisistaan laitta-malla väliin muovia.  

 Kuva 3.5 Galvaaninen sarja virtaavassa merivedessä. Asteikkona jännite-ero kylläiseen kalomelielekt-rodiin nähden [mV]. LaQuen ja Coxin vuonna 1940 esittämä sarja. (Aromaa 2013, s. 132). 
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3.3 Maaperän aggressiivisuus 
Koska Matias Naparin (2016, s. 58-67) ja Juuso Perolaisen (2016, s. 19-32) diplomitöissä käsitellään jo varsin laajasti maaperäkorroosiota, on tämän luvun tarkoituksena pääasiassa toimia pohjustuksena seuraavalle luvulle 3.4 Paalujen korroosiomitoitus.  Maaperäkorroosio on erittäin hankala korroosion alue ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät, jotka riippuvat usein toisistaan ja muuttuvat ajan saatossa. Kuvassa 3.6 on yritetty pelkistää näiden tekijöiden riippuvuuksia. Maaperäkorroosion suurimpina vaikuttajina pidetään vesi-pitoisuutta, happipitoisuutta, pH:ta, ominaisvastusta, redox-potentiaalia, kloridipitoisuutta ja sulfaattipitoisuutta (Roberge 2008, s. 390-391).  

 Kuva 3.6 Maaperäkorroosioon vaikuttavien tekijöiden väliset riippuvuudet. Mikrobiologista korroo-siota edustavat yksinkertaisuuden vuoksi ainoastaan SRB-bakteerit. (Roberge 2008, s.389)  Maaperästä puhutaan usein käyttämällä termejä tavanomainen tai aggressiivinen. Kaikki edellisessä kappaleessa mainitut seitsemän tekijää vaikuttavat maaperän käyttäytymiseen. Käytännössä, mitä suurempi vesi-, happi-, kloridi- ja sulfaattipitoisuus maaperässä on ja mitä pienempi pH, ominaisvastus ja redox-potentiaali, sitä aggressiivisempi maaperä on ja sitä enemmän korroosiota tapahtuu (Roberge 2008, s. 390-391).  Veden vaikutus perustuu siihen, että se toimii sähkökemiallisessa korroosiossa elektrolyyt-tinä. Happea puolestaan tarvitaan korroosion katodisen reaktion toimintaan. Kloridit osallis-tuvat monien metallien liukenemisreaktioihin. Sulfaateilla on yleensä klorideja vaaratto-mampi vaikutus, mutta etenkin betoni on altis korkeille sulfaattipitoisuuksille. Hapanta ym-päristöä pidetään korroosion kannalta suotuisana, kun taas emäksisessä ympäristössä on usein magnesiumia ja kalsiumia, jotka voivat muodostaa suojaavan kerroksen metallien pin-nalle. Matala ominaisvastus on suotuisa sähkövirran kululle, ja alhainen redox-potentiaali viestii pelkistävistä olosuhteista, joissa mikrobiologinen korroosio on mahdollista.  (Roberge 2008, s. 390-391).  
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Yllä mainitut arvot ovat kuitenkin riippuvuussuhteessa toisiinsa, mikä tekee maaperän ag-gressiivisuuden tulkinnasta hankalaa. Happipitoisuus yleensä laskee maassa syvyyden kas-vaessa, mutta hapettomissa olosuhteissa voi edelleen tapahtua mikrobiologista korroosiota. Myös sulfaattipitoisuus altistaa SRB-bakteerien korroosiolle. Vesi- ja kloridipitoisuuksien noustessa maaperän ominaisvastus tyypillisesti laskee. Korkea redox-potentiaali kertoo kor-keasta happipitoisuudesta, mutta yleensä sillä mitataan mikrobiologisen korroosion mahdol-lisuutta eli alhaisen potentiaalin katsotaan olevan epäsuotuisa. (Roberge 2008, s. 390-391).  Maaperän aggressiivisuuden tulkintaa hankaloittaa myös maaperän epähomogeenisuus. Tä-män takia onkin hyvä käyttää Leino et al. (1998, s. 45) käyttämää termiä korroosiotekninen maakerros. Korroosioteknisen maakerroksen sisällä sähkökemialliset olosuhteet korroosion kannalta ovat samanlaisia. Käytännössä jokainen maalajikerros on samalla myös oma kor-roosiotekninen kerroksensa, mutta tässä voidaan ottaa huomioon muutama poikkeus. Hiekka- ja sorakerroksen rajaa ei tarvitse huomioida sekä hyvin vettä läpäisevät, karkeara-keiset täyttökerrokset voidaan tarkastella yhtenä kerroksena. Pohja- ja orsivedenpinnat muo-dostavat korroosioteknisen rajan ja kyseisten vesien vaihteluvyöhyke samassa maakerrok-sessa muodostaa oman korroosioteknisen kerroksensa. (Leino et al. 1998, s. 45). Myös Kekki et al. (2009, s. 28) mainitsevat, että maaperäkorroosion riski on suuri pohjavedenpinnan vaihtelualueella sekä maakerrosten rajakohdissa.  Myös Aromaa (2016, haastattelu) toteaa maaperän monimutkaisuuden. Tulkittaessa esimer-kiksi happipitoisuuden vaikutusta korroosioon täytyy huomioida, onko kyseessä homogee-ninen vai epähomogeeninen ympäristö. Homogeenisessa ympäristössä suurempi happipitoi-suus tarkoittaa käytännössä myös suurempaa korroosiota. Epähomogeenisessa ympäristössä vähähappinen kerros muodostuu puolestaan anodiseksi eli korroosio tapahtuukin siellä, eikä happipitoisessa kerroksessa.  Korroosioteknisten kerrosten vaikutukset näkyvät kuvassa 3.7, jonka mukaan korroosio on suurempaa pohjavedenpinnan ylä- kuin alapuolella. Savea voidaan pitää melko turvallisena ympäristönä korroosion kannalta, jos siellä ei tapahdu mikrobiologista korroosiota, koska savi on yleensä vähähappista eikä vesi pääse siellä liikkumaan. Jos saven päällä on kuitenkin happea sisältävä kerros, kuvassa 3.7 oikealla, muodostuu yläpuolinen kerros katodiseksi ja alapuolinen kerros anodiseksi eli syöpyväksi kerrokseksi, kuten Aromaakin kuvasi.  

  Kuva 3.7 Korroosion muodostuminen vasemmalla pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella sekä oikealla hiekka- ja savikerroksissa (Camitz et al. 2009, s. 16-17). 
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Leino et al. (1998, s. 48) tarkentavat pohjavedenpinnan merkitystä. Heidän mukaansa kor-roosio on aluksi voimakasta pohjavedenpinnan yläpuolella, mutta se hidastuu nopeasti. Pin-nan alapuolella korroosio on puolestaan yläpuolista korroosiota hitaampaa alussa, mutta se hidastuu hitaammin. Tällöin pitkän ajan kuluttua alapuolinen korroosio voi olla absoluutti-sesti suurempi kuin yläpuolinen korroosio. Leino et al. (1998, s. 55-56) huomasivat empii-riseen aineistoon perustuen, että korroosio on täytöissä tai häirityissä maapohjissa noin kaksi kertaa suurempaa kuin luonnontilaisissa maapohjissa. Lisäksi maalajilla, maapohjan kerrok-sellisuudella tai maapohjan ominaisvastuksella ei näyttäisi olevan vaikutusta korroosioon. Eloperäinen aines, matala pH ja vesipitoisuuden arvot 40-60% vaikuttaisivat vuorostaan suurentavan korroosiota. (Leino et al. 1998, s. 55-56).  Maaperän aggressiivisuutta on erittäin hankala mitata ja arvioida, koska siihen vaikuttavat niin monet asiat. Eri maissa on käytössä erilaisia taulukoituja menetelmiä, joiden perusteella maaperän eri ominaisuudet pisteytetään ja sitä kautta määritetään maaperän aggressiivisuus. Korroosiokäsikirjassa (Kunnossapitoyhdistys 2004, s. 319-321) ja Naparin (2016, s. 65-66) diplomityössä on esitetty saksalainen, amerikkalainen ja norjalainen korroosiotaulukko. Ky-seiset taulukot sisältävät 14, viisi ja kolme eri pisteytettävää ominaisuutta.  Suomessa käytetään maaperän aggressiivisuuden arviointiin joko Paalutusohjeessa (RIL 2014, s. 130-131) tai Liikenneviraston (2012a, liite 2) Sillan geotekninen suunnittelu -oh-jeessa esitettyjä taulukoita. Taulukot ovat tämän diplomityön liitteessä 1. Erona saksalaiseen ja norjalaiseen taulukkoon on se, että maaperä tulkitaan yksinomaan joko tavanomaiseksi tai aggressiiviseksi. Samoin tulkitaan amerikkalaista taulukkoa, jossa tietyn pistemäärän ylittä-vässä maaperässä valurautaputkijohdot on varustettava vahvistetulla korroosiosuojauksella. Saksalainen ja norjalainen määrittelevät maaperän aggressiivisuuden neljään eri tasoon: ei korroosiota, vähäinen korroosio, kohtalainen korroosio ja voimakas korroosio.  Toisaalta jako kahteen luokkaan, eli tavanomaiseen ja aggressiiviseen maahan, on perusteltu, sillä Eurokoodissa 1993-5 esitetyt korroosiomitoitustaulukot käsittelevät ainoastaan näitä kahta luokkaa. Korroosiomitoituksesta kerrotaan enemmän seuraavassa luvussa. Käytän-nössä jako kahteen luokkaan on ongelmallinen, koska tällöin ei oteta huomioon aggressiivi-suuden voimakkuutta. Toinen haastava oletus aggressiivisuustaulukoissa on niissä esitetyt tarkat aggressiivisuuden raja-arvot. Käytännön suunnitteluelämässä täytyy muistaa, etteivät nämäkään arvot voi olla absoluuttisia totuuksia. Niitä tuleekin tulkita suuntaa-antavina ar-voina ja tarkastella maaperää kokonaisuutena.  Paalutusohjeessa ja Liikenneviraston ohjeessa on myös keskenään jonkin verran eroja, joita tarkastellaan lähemmin liitteessä 1. Paalutusohjeen taulukoissa on lisäksi mitä luultavimmin pieniä virheitä, joista on tämän diplomityön puitteissa tehty korjausehdotus uuden Paalutus-ohjeen lausuntokierrokselle.  Maaperän aggressiivisuuden hankaluutta korostaa myös se, että esimerkiksi hajavirtakorroo-sion ja mikrobiologisen korroosion riskit tunnistetaan, mutta niiden huomioimiseen ei ole olemassa mitoitusohjeita. Käytännön suunnittelussa ne tulee kuitenkin ottaa huomioon ag-gressiivisuutta ja korroosiota korottavina tekijöinä.  Toinen ongelmatekijä on aika, jonka Törnqvist (2016, haastattelu) nosti esille. Monet raken-nukset suunnitellaan 100 vuoden käyttöiälle, mikä tarkoittaa sitä, että maaperä voi muuttua 
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paljonkin tuona aikana. Luonnollisina tekijöinä muun muassa merenpinta tai maanpinta voi-vat nousta ja pohjavedenpinta laskea. Ihminen voi puolestaan rakentaa ja muuttaa ympäris-töä mielensä mukaan. Miten maaperän ja sen aggressiivisuuden muutokset tulisi ottaa huo-mioon korroosiomitoituksessa?  Kolmas ongelmatekijä liittyy tässäkin kappaleessa esille tuotuun maaperän monimuotoisuu-teen. Leppänen (2016, haastattelu) toteaakin, että pelkän ilma- tai vesikorroosion sijaan maa-peräkorroosioon osallistuvat monet tekijät huokostilojen ilman, veden, maarakeiden, bak-teerien ja mahdollisesti hajavirtojen kautta. Näiden tekijöiden yhteisvaikutusta on käytän-nössä mahdoton mitata absoluuttisesti.  
3.4 Paalujen korroosiomitoitus 
Edellisen luvun tarkoituksena oli pohjustaa maaperäkorroosion moniulotteisuutta, jotta tässä luvussa esitettyihin korroosiomitoitustaulukoihin voisi suhtautua erilaisella perspektiivillä. Kaiken kaikkiaan korroosiomitoitus on melko hankalaa tulkintaa ja arvuuttelua, vaikka se ulospäin näyttäytyykin yksinkertaisina taulukoina. On hyvä tiedostaa, että taulukoiden 3.1 ja 3.2 arvot ovat ainoastaan suuntaa-antavia arvoja.  Maaperäkorroosioon perehtymisen jäl-keen päällimmäisenä ajatuksena on paalujen mahdollisimman konservatiivinen mitoitus.   Maahan asennettujen suojaamattomien teräspaalujen ulkopuoliseksi korroosioksi oletetaan tavanomaisissa olosuhteissa vähintään 1,2 mm sadassa vuodessa. Sisäpuolista korroosiota ei puolestaan tarvitse huomioida, jos paalut ovat alapäistään suljettuja tai betonilla täytettyjä (RIL 2014, s. 114).   Taulukoissa 3.1 ja 3.2 on esitetty suuntaa-antavia korroosioarvoja ilmaan, maahan ja veteen asennetuille teräspaaluille. Taulukoista näkee, että paaluille suosiollisimmat olosuhteet ovat häiriintymättömissä luonnonmaissa ja tavallisessa makeassa vedessä. Eniten korroosiota ta-pahtuu puolestaan tiivistämättömissä ja aggressiivisissa täytemaissa sekä meriveden roiske-alueilla.   Taulukoiden perusteella korroosion suuruuteen vaikuttavat eniten ympäröivät olosuhteet. Ne jaetaan yleensä tavanomaisiin ja poikkeaviin eli aggressiivisiin olosuhteisiin. Korroosioon vaikuttaa täyttöjen osalta lisäksi täyttöjen tiiveys siten, että tiivistetyissä täytöissä korroosio tapahtuu puolet hitaammin kuin tiivistämättömissä täytöissä.   Tavanomaiset olosuhteet käsittävät PO-2011 (RIL 2014, s. 41) mukaan: - ei-aggressiiviset ja kivennäismaalajeista muodostuneet luonnonmaakerrokset ja kar-kearakeiset täytöt pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella  Poikkeavat ja eräissä tapauksissa aggressiiviset olosuhteet käsittävät PO-2011 (RIL 2014, s. 42) mukaan: - runsaasti orgaanista ainetta sisältävät maapohjat (maaperän humupitoisuus > 6 %) - runsaasti rikkiä sisältävät maakerrokset (myös luonnonmaakerrokset, mm. sulfidi-maakerrokset) - löyhät täytöt olosuhteissa, joissa täyttöön pääsee rikastumaan suoloja (mm. löyhät täytöt, joihin suolainen merivesi tunkeutuu) - pohjavedenpinnan vaihtelualueet sekä tutkitut maakerrokset, joihin pääsee happea - kaikki pilaantuneet maaperäalueet - maa-alueet, joissa esiintyy tasavirtalähteiden aiheuttama potentiaalikenttä 
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Olosuhteiden tavanomaisuus määritetään ensisijaisesti perinteisillä pohjatutkimuksilla ja alueen historiatiedoilla, kun ei ole syytä epäillä maaperän pilaantuneisuutta. (RIL 2014, s. 33). Jos näiden pohjatutkimusten perusteella havaitaan maaperäolosuhteet poikkeaviksi, ag-gressiivisuus täytyy tutkia erikseen tapauskohtaisesti (Törnqvist 2005, s. 33). Aggressiivisen ympäristön määritysmenetelmät ja raja-arvot on esitetty liitteessä 1, joka toimii samalla poh-jana teräksen korroosiotutkimusohjelmalle. Taulukoiden 3.1 ja 3.2 arvoja voidaan käyttää apuna korroosiomitoituksessa, mutta epäselvissä tilanteissa kannattaa käyttää korotettua yli-mitoitusta tai korroosionsuojausmenetelmiä (RIL 2014, s. 116).  Liikenneviraston (2012a, liite 2) mukaan korroosiotutkimukset ovat aina tarpeen edellä lue-telluissa poikkeavissa olosuhteissa. Lisäksi Liikenneviraston (2012a, s. 38) siltakohteissa teräspaalujen korroosiotutkimukset tehdään aina, vaikka korroosio-olosuhteet arvioitaisiin tavanomaisiksi.   Liitteessä 1 esitetyn korroosiotutkimusohjelman perusteella maaperän aggressiivisuuteen vaikuttaa ja maaperästä tutkitaan maalaji, vesipitoisuus, humuspitoisuus, pH, sähkönjohta-vuus, sulfaatit ja kloridit. Pohja- ja maavedestä mitataan puolestaan liuenneen hapen määrä, kalsiumpitoisuus, alkaliteetti, kovuus, kokonaisrikkipitoisuus sekä pH, sähkönjohtavuus, sulfaatit ja kloridit.  Taulukko 3.1 Ilmaan ja maahan asennettujen suojaamattomien teräspaalujen korroosiosta aiheutuvan paksuuden ohenemisen suositeltavat arvot [mm] pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella (muokattu läh-teestä SFS 2007, s. 29). Suunnitelmassa edellytetty käyttöikä 5 vuotta 25 vuotta 50 vuotta 75 vuotta 100 vuotta Korroosio ilmassa, normaalit olosuhteet 0,05 0,25 0,50 0,75 1,00 Korroosio ilmassa, meriolosuhteet 0,10 0,50 1,00 1,50 2,00 Häiriintymättömät luonnonmaat (hiekka, siltti, savi, liuske…) 0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 
Tiivistämättömät ja ei-aggressiiviset kiven-
näismaatäytöt (hiekka, siltti, savi, liuske…) 0,18 0,70 1,20 1,70 2,20 
Tiivistetyt ja ei-aggressiiviset kivennäis-maatäytöt (hiekka, siltti, savi, liuske…) 0,09 0,35 0,60 0,85 1,10 
Pilaantuneet luonnonmaat ja teollisuusaluei-den maa-alueet 0,15 0,75 1,50 2,25 3,00 
Aggressiiviset luonnonmaat (suo, räme, 
turve…) 0,20 1,00 1,75 2,50 3,25 
Tiivistämättömät ja aggressiiviset täytemaat (tuhka, kuona…) 0,50 2,00 3,25 4,50 5,75 
Tiivistetyt ja aggressiiviset täytemaat 
(tuhka, kuona…) 0,25 1,00 1,63 2,25 2,88 
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Taulukko 3.2 Makeaan veteen tai meriveteen asennettujen teräspaalujen korroosiosta aiheutuvan pak-suuden ohenemisen suositeltavat arvot [mm] (SFS 2007, s.30). Suunnitelmassa edellytetty käyttöikä 5 vuotta 25 vuotta 50 vuotta 75 vuotta 100 vuotta Tavallinen makea vesi (joki, laivakulkuinen 
kanava…) suuren rasituksen alueella (vesi-raja) 

0,15 0,55 0,90 1,15 1,40 

Erittäin saastunut makea vesi (viemäri, teol-
lisuusjätevesi…) suuren rasituksen alueella (vesiraja) 

0,30 1,30 2,30 3,30 4,30 

Merivesi lauhkeassa ilmastossa pysyvästi ve-den alla olevalla alueella tai vuorovesialu-eella 
0,25 0,90 1,75 2,60 3,50 

Merivesi lauhkeassa ilmastossa suuren rasi-tuksen alueella (matala vesi ja roiskealueet) 0,55 1,90 3,75 5,60 7,50 
 Kuvassa 3.8 on esitetty roiskealue, vuorovesialue, matalan veden alue sekä pysyvästi ve-den alla oleva alue, mikä selittää taulukon 3.2 arvoja. Roiskealueella ja matalan veden alu-eella ilmenee siis tavallisesti suurin korroosionopeus. Näin ollen korroosio ei ole tasaista koko paalun, tai esimerkkikuvan tapauksessa teräsponttilevyn, pituudella. Teräsponttisei-nän tapauksessa valitsemalla korroosiojakaumaan sovellettu momenttijakauma, on mahdol-lista saavuttaa taloudellisesti edullinen suunnitteluratkaisu (SFS 2007, s. 27). Tällöin voi-makkaan rasituksen alueille olisi syytä aiheuttaa mahdollisimman pieni taivutusmomentti. Tähän voidaan vaikuttaa etenkin ankkureiden sijoittelulla. Paalujen tapauksessa epätasai-nen korroosio voidaan ottaa huomioon käyttämällä korroosionsuojausmenetelmiä eri ta-valla eri osille paalua. Osa paalusta voidaan esimerkiksi pinnoittaa tai eri osille voidaan käyttää eri seinämäpaksuuksia.   

 Kuva 3.8 Esimerkki korroosionopeusjakaumasta merivedessä (SFS 2007, s. 28). 
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Vesirajan korroosio perustuu tarkemmin siihen, että vedenpinnan liikkuessa sen ylä- ja ala-puolelle muodostuu erilaisia sähkökemiallisia mikropareja, syövyttävyyksiä ja korroo-siotuotteita. Näin ollen tilanne elää koko ajan, ja korroosio keskittyy siksi tälle pienelle, vaihtelevalle alueelle. (Aromaa 2016, haastattelu). Lisäksi laiturialueilla syntyy potkurivir-toja ja talvella jääsohjoa. Tällainen mekaaninen rasitus huonontaa olosuhteita entisestään. (Perälä 2016, haastattelu).  Taulukoiden 3.1 ja 3.2 syntyhistoria ei selvinnyt kirjallisuuden eikä haastatteluiden perus-teella. Törnqvistin (2016, haastattelu) mukaan niiden arvot on todennäköisesti mitattu pai-nohäviökokeiden kautta. Arvot ovat myös äärimmäisen tarkasti ilmoitettu, käytännössä millimetrin sadasosan tarkkuudella, mikä myös herättää ihmetystä. Korroosion luontainen taipumus hidastua ajan kuluessa kuitenkin näkyy osittain taulukoissa, sillä arvot on ekstra-poloitu 25 vuodesta eteenpäin eli alkuvaiheen mahdollinen hidastuminen tulee näkyviin.   Riihimäen (2016, haastattelu) mukaan korroosiolle ei ole olemassa yksiselitteistä ohjetta. Tämä siirtää vastuun siis suunnittelijalle, jolla on käytössään Eurokoodi 1993-5, Paalutus-ohje PO-2011 ja Liikenneviraston Sillan geotekninen suunnittelu -ohje, jotka kaikki ohjeis-tavat korroosion huomioimisessa. Mikään ohje ei kuitenkaan ota kantaa muun muassa haja-virtakorroosion tai mikrobiologisen korroosion huomioimiseen. Niiden korottava vaikutus on puhtaasti suunnittelijan arvioitavana.   Myöskään aggressiivisuuden voimakkuutta ei neuvota ottamaan huomioon, vaikka sekin on oleellinen asia. Tällä hetkellä maaperä jaetaan suomalaisen korroosiotutkimusohjelman pe-rusteella kahteen luokkaan: tavanomaiseen ja aggressiiviseen. Tämä on osittain perusteltua, sillä myös Eurokoodin 1993-5 korroosiomitoitustaulukot ottavat huomioon vain nämä kaksi luokkaa. Jotta aggressiivisuuden voimakkuus voitaisiin ottaa huomioon paremmin, kuten saksalaisten ja norjalaisten pisteytystaulukoissa, tulisi myös mitoitustaulukon sisältää use-ampi luokka ja sitä varten tarvittaisiin useita ja pitkäkestoisia korroosiotutkimuksia.   Korroosiovaran arvioimiseen voi käyttää myös muita menetelmiä, kuten laskukaavoja. Törnqvistin laatima taulukko 3.3, joka löytyy lisäksi Paalutusohjeesta PO-2011 sekä SSAB:n suunnittelu- ja asennusohjeista, perustuu kaavoihin 3.3 ja 3.4.   Taulukko 3.3 Betonoimattomien teräspaalujen mitoittava korroosio sadassa vuodessa erilaisissa tavan-omaisissa olosuhteissa (Törnqvist 2005, s. 35). Olosuhteet Kuoppakor-roosioke-roin, v 
Mitoittava kuoppakorroo-siokerroin, vd 

Mitoittava kor-roosio, sd / 100 a [mm] Homogeeniset luonnonmaaolosuh-teet pohjaveden ylä- ja alapuolella 0,1 – 1,0 0,6 1,2 
Tiivistetyt kivennäismaatäytöt poh-javedenpinnan ylä-ja alapuolella 0,1 – 2,0 1,0 1,5 
Tiivistämättömät kivennäismaa-täytöt pohjavedenpinnan ylä- ja ala-puolella 

0,1 – 3,0 1,8 2,0 

 Empiiriseen aineistoon pohjautuva uusi mitoitusmenetelmä teräsputkipaaluille (kaava 3.3) ei sovellu aggressiivisille olosuhteille. Lisäksi menetelmässä oletetaan, että korroosiono-
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peus hidastuu ajan funktiona. Erillistä varmuuslukua ei käytetä, mitoittava kuoppakorroo-siokerroin perustuu Törnqvistin näkemyksiin ja sisäpuoliseksi korroosioksi otaksutaan 0,2 mm / 100 a. (Törnqvist 2005, s. 34).  sd1 (t) = (1 + vd) x stas (t) + 0,2    (3.3)   missä sd1 on mitoittava korroosio [mm]  vd on mitoittava kuoppakorroosiokerroin [-]  stas (t) on keskimääräinen tasainen korroosio [mm]  0,2 on odotusarvo sisäpuoliselle korroosiolle [mm]  stas (t) = a x tb     (3.4)  missä a on tasaisen korroosion parametri [-], 95 % luottamustasolla a = 0,0332  b on tasaisen korroosion parametri [-], 95 % luottamustasolla b = 0,6452  t on aika [a]  Leino et al. (1998) esittää monimuotoisemman menetelmän mitoittavalle korroosiolle (kaa-vat 3.5 ja 3.6). Se ottaa huomioon eri olosuhdetekijät. Kuoppakorroosiokerroin on eri ja se määritellään tarkemmin. Kuvassa 3.9 on esitetty kaavojen periaatekuva tasaisesta korroo-siota ja kuoppakorroosiosta. Kuoppakorroosio ylittää tasaisen korroosion syvyyden ja on siis samalla osa tasaista korroosiota.   sd2 (t) = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x s0 (t)   (3.5)  missä ki on olosuhdetekijä [-]  s0 (t) on korroosion ominaisarvo [mm]  s0 (t) = (1 + β) x stas (t)     (3.6)  missä β on kuoppakorroosiokerroin [-]   

 Kuva 3.9 Tasainen korroosio ja kuoppakorroosio (Leino et al. 1998, s. 47). Kuoppakorroosion termi 
tulisi olla luultavasti kuvan tapauksessa (β) x stas, koska (1 + β) x stas edustaa jo kokonaiskorroosiota.  Törnqvistin lyhyemmällä kaavalla 3.3 päästään hyvin lähelle Paalutusohjeenkin mitoitusar-voja. Törnqvistin arvot 1,2 mm, 1,5 mm ja 2,0 mm vastaavat Paalutusohjeen arvoja 1,2 mm, 1,1 mm ja 2,2 mm arvoja. Leino et al. määrittämää pitempää korroosiokaavaa on sen sijaan hankalampi käyttää, koska siinä pitää arvioida seitsemää eri olosuhdetekijää, joiden arvot vaihtelevat välillä 0,5-1,5. Lisäksi kuoppakorroosiokerroinkin vaihtelee välillä 0,2-5. Näin 
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ollen olosuhdetekijöiden ja kuoppakorroosion vaihteluiden takia niiden valinnalla voi olla isokin merkitys lopputulokseen.  Aina korroosiovaran huomioiminen ei kuitenkaan riitä. Liikennevirasto (2012a, s. 36) oh-jeistaakin, että siltojen paalujen oletetaan syöpyvän kokonaan tiesuolauksen vaikutusalu-eella, jos sillat kuuluvat teiden talvihoitoluokkiin 1S tai 1. Vaikutusalue ulottuu 12 metrin päähän suolattavan tien reunasta ja pystysuunnassa kaksi metriä pysyvän pohjavedenpinnan alapuolelle (Liikennevirasto 2012a, s. 36-37). Tällöin paalu tulee suunnitella siis liittoraken-teena siten, että teräspaalun sisälle jäävä teräsbetonipaalu kykenee kantamaan kaikki kuor-mat teräspaalun oletetun syöpymisen jälkeen.  Myös teräsbetonipaalun betonipeite voi kulua tai turmeltua erilaisten rasitusten takia, jolloin se ei enää myöskään suojaa raudoituksia korroosiolta. Betonipeitteen mitoitus tehdään Eu-rokoodi 1992-1 luvun 4.4.1 mukaan, ja siihen vaikuttavat muun muassa ympäristöolosuhteet rasitusluokkien muodossa. Kemiallisen rasituksen arvioimista varten on standardissa SFS-EN 206 luvussa 4 ja taulukossa 2 laadittu rasitusluokkien raja-arvot. Tämän betonia varten suunnatun taulukon määritettävät ominaisuudet eroavat kuitenkin terästä varten määritettä-vistä ominaisuuksista. Täten betonipaalujen korroosion arvioimista varten tulisi laatia erilli-nen korroosiotutkimusohjelma. Myös uuteen Paalutusohjeeseen, joka on vielä kirjoitusvai-heessa, on esitetty betonipaalun säilyvyyttä koskien raja-arvoja sulfaatti- ja kloridipitoisuuk-sille, joiden avulla voidaan betonille määrätä rasitusluokat XC2, XS2, XA1, XA2 tai XA3.   Korroosion mitoituksessa taulukkoarvot ja ohenemat soveltuvat perustellusti nimenomaan vain tasaiselle korroosiolle. Ohenema voidaan ilmoittaa joko painonmenetyksenä pinta-ala-yksikköä kohti tai keskimääräisenä ohentumisena. Taulukkoarvot eivät kuitenkaan päde täy-dellisesti, koska todellisuudessa täysin tasaista korroosiota tapahtuu harvoin. (Insinöörijär-jestöjen koulutuskeskus 1971).  Tämän perusteella pallografiittirautapaalun korroosiomitoitus on ongelmallista nykyisten taulukoiden (3.1-3.3) avulla, koska ne ovat terästä varten ja edustavat käytännössä tasaista korroosiota. Pallografiittipaalussa oletetaan tapahtuvan pääosin pistekorroosiota. Tietyissä tilanteissa pistekorroosio on haitallinen, kuten esimerkiksi vesijohdoissa, joissa yksikin reikä voi olla kriittinen. Kekki et al. (2008, s. 49) mainitsevatkin, että syntyneet kuopat voivat aiheuttaa jopa kolminkertaisen kuormituksen normaalitilanteeseen nähden. Roberge (2008, s. 155) sanoo, että pistekorroosiota pidetään tasaista korroosiota vaarallisempana, koska sitä on haastavampi havaita, ennustaa ja ehkäistä. Aromaakin (2013, s. 130) toteaa, että yleinen korroosio ei yleensä ole rakenteen kannalta niin vaarallinen kuin paikallinen korroosio.  Pistekorroosio ei välttämättä ole paalujen osalta kuitenkaan niin kriittinen kuin tasainen kor-roosio. Paalut suunnitellaan usein puristukselle, ja jännitykset voivat mahdollisesti kiertää yksittäiset kuopat. TRM (2016d) väittää, että pistekorroosiolla olisi vähäisempi vaikutus paalun staattiselle kuormankantokyvylle kuin seinämäpaksuuden tasaisella ohenemisella. Myös Törnqvist (2005, s. 8) sanoo, ettei pistekorroosiolla yleensä ole merkittävää vaikutusta paalujen rakenteelliseen kestävyyteen, ellei paalun halkaisija ole pieni ja korroosioerot suu-ria laajemmalla alueella.  Itävallassa tehdyissä pallografiittipaalun tutkimuksissa Linhardt (2014) toteaa, että teräspaa-luilla korroosio ilmenee yleisenä korroosiona, ja tasaisesti jakautunut materiaalikato aiheut-taa vastaavasti kuormaa kantavan poikkileikkauksen pienenemisen. Pallografiittipaaluilla 
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hänen mukaansa ilmenee paikallista korroosiota, joka puolestaan aiheuttaa kuormaa kanta-van poikkileikkauksen pienenemisen vain paikoittain. Schütz et al. (1999) tekemässä tutki-muksessa pistekorroosiota havainnollistettiin poraamalla pallografiittipaaluun reikiä ja teke-mällä paaluille puristuskokeita. Yhteenvetona saatiin, että tasainen materiaalikato madaltaa myötölujuutta vähemmän kuin vastaavan materiaalitilavuuden kato paikallista korroosiota edustavien porareikien välityksellä. Tässä täytyy kuitenkin huomioida, että tasaisen ja pai-kallisen korroosion aiheuttamat materiaalikadot tuskin ovat yhtä suuria luonnollisissa ym-päristöissä.   Tällä hetkellä pallografiittivalurautapaalulle voidaan siis käyttää taulukoissa 3.1 ja 3.2 esi-tettyjä arvoja. Luvuissa 4.5 ja 5.4 todetaan kuitenkin, että pallografiittirauta on joko yhtä hyvä tai parempi materiaali korroosion suhteen kuin teräs. Näin ollen suunnittelijan oman harkinnan mukaan pallografiitille voitaisiin mahdollisesti käyttää näitä teräksen taulukkoar-voja pienempiä arvoja. Virallista ohjetta tähän ei kuitenkaan ole. Toinen mielenkiintoinen kysymys on, millainen pallografiittipaalun korroosiomitoitustaulukon tulisi olla, jos sen pää-syöpymismuoto on pistesyöpyminen eikä tasainen syöpyminen. Kuten edellisessä kappa-leessa todettiin, yksittäiset kuopat eivät välttämättä heikennä paalun rakennetta. Oleellista olisi tietää, mikä kriittinen kuoppien määrä tai koko olisi. 
3.5 Paalujen korroosiosuojausmenetelmät 
Jos hankkeelle suunniteltu käyttöikä on alle neljä vuotta, teräksessä tapahtuvaa korroosiota ei tarvitse huomioida (SFS 2007, s. 27). Yli neljän vuoden tapauksissa on syytä käyttää jo-takin korroosiosuojausmenetelmää.  Paalutusohjeen (RIL 2014, s. 113-114) mukaan korroosiosuojaukseen täytyy käyttää joko peitettä, ylimitoitettua teräspaksuutta tai erityisiä varotoimenpiteitä, joita ovat  erityissemen-tin käyttö, sopivan teräslaadun käyttö, katodinen suojaus, suoja- tai vaippaputkien käyttö sekä pinnoitus. Myös staattinen reservi voi pidentää rakenteen käyttöikää (SFS 2007, s. 27).  Peitteeksi lasketaan sementtipohjainen injektointiaine, juotoslaasti ja betoni. Riittävään te-räspaalun suojaamiseen sadan vuoden käyttöiälle tarvitaan taulukon 3.4 mukaan 20-50 mm paksuinen ulkopuolinen peitekerros. Taulukon arvot pätevät ympäristörasitusten mukaisissa rasitusluokissa XC1-XC4, jotka on kuvattu puolestaan taulukossa 3.5.    Muita rasitusluokkia ovat kloridien aiheuttama korroosio XD1-XD3 ja XS1-XS3, jäädytys-sulatusrasitus XF1-XF4 ja kemiallinen rasitus XA1-XA3 (SFS 2014b, s. 24-25). Ottamalla huomioon rasitustekijät ja ympäristöolosuhteet, voidaan sementtipohjaiselle injektointiai-neelle ja juotoslaastille määritellä myös tarkempi koostumus vesisementtisuhteineen, lie-riölujuuksineen ja kerrospaksuuksineen Paalutusohjeen (RIL 2014, s.118) mukaan.  Taulukko 3.4 Ulkopuolisen suojakerroksen vähimmäispaksuudet 100 vuoden käyttöiälle tavanomaisissa maaperäolosuhteissa ja rasitusluokissa XC1-XC4 (RIL 2014, s. 117).  Puristusrasitettu paalu [mm] Vetorasitettu paalu [mm] Sementtipohjainen injektointiaine 20 30 Juotoslaasti 35 40 Betoni 50 50  
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Taulukko 3.5 Ympäristörasitusten mukaiset rasitusluokat (SFS 2014b, s. 24). Luokan merkintä Ympäristön kuvaus Opastavia esimerkkejä paikoista, joissa rasitusluokka voi esiintyä 1 Ei korroosion tai syöpymisrasituksen riskiä X0 Raudoittamaton tai metalliosia sisäl-tämätön betoni: Kaikkiin ympäris-töihin lukuun ottamatta niitä, joissa esiintyy jäädytys-sulatus tai kulutus-rasitusta tai kemiallista rasitusta.  Raudoitettu tai metallia sisältävä be-toni: Hyvin kuiva. 

Betoni sisätiloissa, joissa ilman kos-teus on hyvin alhainen 

2 Karbonatisoitumisen aiheuttama korroosio XC1 Kuiva tai jatkuvasti märkä Betoni sisätiloissa, joissa ilman kos-teus on alhainen  Pysyvästi vedenalainen betoni XC2 Kostea, harvoin kuiva Betonipinnat, jotka ovat pitkään kos-ketuksissa veden kanssa  Usein perustukset XC3 Kohtalaisen kostea Betoni sisätiloissa, joissa ilman kos-teus on kohtalainen tai suuri  Ulkona oleva sateelta suojattu betoni XC4 Jaksollinen kastuminen ja kuivumi-nen Betonipinnat, jotka ovat kosketuk-sissa veden kanssa, mutta eivät kuulu rasitusluokkaan XC2  Injektoinnilla on lisäksi kaksivaikutteinen merkitys, sillä korroosiosuojauksen ohella se pa-rantaa usein kantavuutta kuten kitka- tai koheesiopaaluilla. Korroosion suojaamiseen käyte-tään myös sisäpuolista betonointia, joka estää sisäpuolisen korroosion. Sisäpuolista korroo-siota pidetään usein kuitenkin varsin pienenä, mikä on havaittavissa esimerkiksi kaavasta 3.3. Peitteiden käytössä on kuitenkin omat riskitekijänsä. Peitteen tulisi asennuksen jälkeen kattaa varmasti koko paalun pituus tai muuten korroosio keskittyy suojaamattomaan koh-taan. Varsinkin täyttöalueet ovat haastavia, koska sementti voi helposti karata ja peitteen laatua on siksi vaikea hallita (Uotinen 2016, haastattelu). Peitteiden heikkoutena on myös niiden halkeilemisen mahdollisuus.   Usein korroosionsuojauksessa käytetään ylimitoitettua teräspaksuutta, jolloin rakenteelli-sen kestävyyden avulla mitoitettuun seinämäpaksuuteen lisätään korroosiolle uhrattava sei-nämäpaksuus, esimerkiksi luvun 3.4 mukaan. Tämä on yksinkertainen suojausmenetelmä, eikä ole riippuvainen peitteiden onnistumisesta eikä pinnoitteiden ehjänä pysymisestä.  Lii-kennevirasto (2012a, liite 2) käyttää myös termiä korotettu ylimitoitus, joka tarkoittaa käy-tännössä seinämävahvuuden kasvattamista syöpymätaulukoiden arvoa suuremmiksi etenkin epäselvissä aggressiivisissa olosuhteissa. Teräspaksuutta voi myös käyttää sovelletusti. Paat-sema (2016, haastattelu) toteaakin, että paalu voidaan suojata eri seinämäpaksuuksilla eri syvyyksillä. Tällöin jatkoksen jälkeen käytetään toista paalua, jolla on eri seinämäpaksuus.   
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Erityissementti tarkoittanee esimerkiksi sulfaatinkestävää sementtiä, ja sopivan teräslaa-dun käyttö voi tarkoittaa ruostumattomien erikoisterästen käyttöä, joiden vaikutus perustuu usein lisättyyn kromiin. Myös tässä diplomityössä käsiteltävällä pallografiittivaluraudalla on todettu terästä parempi korroosiokestävyys (katso luvut 4.4 ja 5.4).  Suojaputki tai vaippaputki voidaan käytännössä laskea kuuluvaksi pinnoitteisiin. Pinnoit-teet jaetaan usein orgaanisiin ja epäorgaanisiin pinnoitteisiin. Orgaanisiin pinnoitteisiin voi-daan lukea esimerkiksi polyuretaani- eli PUR-pinnoitteet ja epäorgaanisiin pinnoitteisiin esi-merkiksi metallipinnoitteet, joista yleisesti käytetään sinkkipinnoitusta eli sinkitystä. Lisäksi paalujen suojauksessa voidaan käyttää erilaisia maalipinnoitteita.  Pinnoitteet joko eristävät paalut ympäristöstä tai uhrautuvat itse korroosiolle. Pinnoitteet eroavat peitteistä siinä, että ne käytännössä kattavat aina koko paalun. Pinnoitteiden riski piilee kuitenkin niiden hajoa-misessa, varsinkin lyöntipaalujen asennuksen aikaan, koska pinnoitteiden toimivuus perus-tuu niiden ehjänä pysymiseen. Jos pinnoitteessa on aukkoja, keskittyy korroosio suojaamat-tomaan kohtaan, kuten peitteissäkin. Pinnoitteen voisi kuvitella toimivan hyvin vesiolosuh-teissa, mutta Nousiainen (2016, haastattelu) muistuttaa, että myös vesiolosuhteissa esiintyy erilaisia riskejä, kuten jääkuorman haitallinen vaikutus. Lisäksi hän toteaa, että virtaava ve-sikin voi aiheuttaa mekaanista rasitusta, etenkin jos se kuljettaa mukanaan hiekkaa tai muita partikkeleja.   Eurokoodissa 1993-5 (SFS 2007, s. 27) mainitaan suojaustapana teräspaksuuden lisäämisen lisäksi staattisen reservin käyttäminen. Tämä on jokseenkin hämmentävä lisäys, sillä sitä ei selvennetä tarkemmin. Kirjallisuudesta termiä ei juuri löydy, ja haastatteluidenkin poh-jalta staattinen reservi viitannee juuri seinämävahvuuteen. ArcelorMittalin (2011) esitteessä todetaan, että teräspaksuudesta käytetään joskus termiä uhrattava paksuus tai staattinen re-servi.  Korroosiokyselyn, luku 3.6, perusteella korroosiosuojausmenetelmäksi voidaan laskea myös sisäpuolinen lisäraudoitus. Tässä tapauksessa se tarkoittaisi putkipaalun suunnittelemista käytännössä liittorakenteena.  Katodista suojausta on käytetty jo vuodesta 1824 alkaen, mutta Suomessa laajempi käyttö yleistyi vasta 1970-luvulla. Suojauksen periaatteena on kumota korroosion sähkövirta luo-malla ulkoisen virtapiirin kautta korroosioreaktioille vastakkaissuuntainen tasavirta. Tämän vaatimuksena on, että suojattava rakenne ja ympäristö ovat sähkönjohtavia. Katodinen suo-jaus on usein järkevää yhdistää pinnoitteiden kanssa, koska tällöin pinnoite vähentää tarvit-tavan suojavirran kokonaismäärää. Lisäksi suojavirta hakeutuu ainoastaan pinnoitteen vau-riokohtiin, jolloin pinnoitteen ehjänä pysyminen ei ole niin kriittistä. Nyrkkisäännön mukaan katodinen suojaus maksaa noin 3-5 % suojattavan kohteen arvosta. Katodisen suojauksen erityisenä etuna on, että sen suojauskyky voidaan tarkistaa mittauksilla koska tahansa. (Kun-nossapitoyhdistys 2004, s. 796-797).  Katodinen suojaus voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla, joko käyttämällä uhrautuvia anodeja tai ulkoista tasavirtalähdettä, kuva 3.10. Uhrautuvina anodeina käytetään usein sinkki-, alumiini- tai magnesiumseoksia. Katodinen suojaus perustuu epäjalomman metallin galvaaniseen korroosioon. Ulkoisen virtalähteen avulla anodien lukumäärä saadaan pienem-mäksi ja anodit valmistetaan jalommasta materiaalista kuin uhrautuvat anodit. Ne kestävät yleensä 15-20 vuotta. Tasavirtalähde voi olla automaattisesti tai manuaalisesti säädettävä. 
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Automaattisessa säätelyssä virtalähdettä ohjaavat vertailuelektrodit, jotka on sijoitettu suo-jattavan pinnan lähelle. (Kunnossapitoyhdistys 2004, s. 797-798).  

 Kuva 3.10 Katodisen suojauksen periaatekuvat. Vasemmalla uhrautuvat anodit ja oikealla tasavirta-lähde. (Camitz et al. 2009, s. 74).  Katodisen suojauksen yhteydessä mainitaan usein myös anodinen suojaus. Sen periaate pe-rustuu metallipinnan passiivisen suojakerroksen muodostamiseen. Tämä tapahtuu päinvas-taisella sähkövirralla kuin katodisessa suojauksessa. Anodisessa suojauksessa suojattavaa rakennetta syövytetään hieman, kunnes syntyneet korroosiotuotteet muodostavat tiiviin kal-von.  Tällöin korroosio lähestulkoon pysähtyy, ja sähkövirta hakeutuu jatkossa niille alueille, joissa suojakerros on vaurioitunut tai ohentunut liikaa. Näin ollen tämän suojausmenetelmän edellytyksenä on, että suojattava metalli kykenee passivoitumaan kyseisissä olosuhteissa. (Kunnossapitoyhdistys 2004, s. 798-799).  Vaikka korroosiokyselyn (luku 3.6) mukaan katodista suojausta ei käytetä, se on silti sovel-tuva menetelmä rakennusten paalujen suojaamiseen. Kohde-esimerkkinä löytyy Veijo Kos-ken laatima raportti Turun keskustan As. Oy Auranrannasta, joka rakennettiin 1970-luvun puolivälissä. Kohteeseen suunniteltiin ulkoisella virtalähteellä toimiva katodinen suojaus ja se salli teräspaalujen koko poikkipinta-alan käytön kantavuuslaskelmissa. Tämän ansiosta paalutuskustannuksissa säästettiin noin 30 % eli noin miljoona markkaa. Katodisen suojauk-sen kokonaiskustannukset olivat puolestaan noin 300 000 markkaa ja vuotuiset energia- ja huoltokustannukset vähäiset. Kosken mukaan suojauksen toiminta on tarkastettu vuosittain ja järjestelmä on toiminut hyvin. Pitemmän ajan toiminnasta ei toisaalta ole tietoa, koska raportti on markka-ajalta, eikä kohteesta ole uudempaa tietoa.  Jokiperän (2016, haastattelu) mukaan katodinen suojaus soveltuu paalujen suojaamiseen, jos maaperän johtokyky on hyvä. Sora- ja täyttömaissa johtokyky on usein huonompi kuin suo- tai merenpohja-alueilla. Katodista suojausta käytetään tunnetusti satamarakenteissa, teolli-suudessa ja kunnallistekniikan parissa, mutta Jokiperän mukaan myös talo-, silta-, rautatie- ja paalulaattakohteissa. Katodista suojausta hyödynnetään enemmän vedessä kuin maape-rässä. Ulkoista virtalähdettä käytetään pääsääntöisesti isompiin ja uhrautuvia anodeja pie-nempiin kohteisiin. Anodinen suojaus on sen sijaan melko harvinainen ja sitä käytetään lä-hinnä tehtaissa, teollisuudessa ja emäksisissä olosuhteissa. (Jokiperä 2016, haastattelu).  Rakennusten paaluperustuksiin soveltuu paremmin katodinen suojaus ulkoisella virtaläh-teellä, koska uhrautuvilla anodeilla on lyhyempi käyttöikä (yleensä 3-5 vuotta, enimmillään 10 vuotta), niitä tarvitaan iso määrä jokaiseen paaluun ja niitä on vaikea vaihtaa paalujen ollessa maassa. Ulkoinen virtalähde soveltuu moniin paikkoihin, koska tarvittavan virran saa esimerkiksi valovirtapistokkeesta ja anodikentän voi sijoittaa käytännössä minne vain eli anodien ei tarvitse sijaita rakennuksen alla, jossa niitä on hankala vaihtaa. Virtalähteen 
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kanssa anodit voivat kestää noin 30 vuotta ja sen jälkeen anodit voidaan vaihtaa tai tehdä uusi anodikenttä toisaalle. Katodinen suojaus tulee suunnitella jo perustusten rakennusvai-heessa, koska paalujen tulee olla fyysisesti kiinni toisissaan, esimerkiksi johtojen tai harja-terästen välityksellä. Paalujen pinnoittaminen ei ole pakollista, mutta se voi vähentää tarvit-tavan sähkövirran määrää noin neljäs- tai viidesosaan. Ulkoisen virtalähteen kanssa käytet-tävä potentiostaatti säätää tarvittavan virran automaattisesti. Jos maaperässä ei tapahdu kor-roosiota, ei myöskään sähkövirtaa kulu. (Jokiperä 2016, haastattelu).  Katodinen suojaus voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia suojattavan rakenteen ympäristöön ha-javirtakorroosion muodossa (Liikennevirasto 2012a, liite 2). Rakennusten tapauksessa paa-lujen lähettyvillä on paljon muitakin rakenteita, muun muassa sähköjohtoja, kaapeleita, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöputkia. Jokiperän (2016, haastattelu) mukaan monet kyseiset raken-teet ovat usein esimerkiksi muovisia rakenteita tai ne ovat muuten suojattuja. Hänen mu-kaansa suunnittelussa tulee toki huomioida esimerkiksi rakennuksen maadoitus sekä huoleh-tia putkien eristämisestä eristyslaatoilla. 
3.6 Korroosiokysely 
Haastattelujen ja tämän korroosio-osion pohjalta heräsi lisätutkimustarve korroosiomitoituk-sen nykykäytännöille. Suomalaisten geoteknisten suunnittelijoiden nykyisten korroosiomi-toituskäytäntöjen selvittämiseksi laadittiin lyhyt sähköpostikysely, joka on esitetty kokonai-suudessaan liitteessä 8. Kysely kohdennettiin geoteknisille suunnittelijoille, jotka ovat teke-misissä paalujen parissa. Kyselyyn vastasi 11 henkilöä yhdeksästä eri geosuunnitteluyrityk-sestä tai -yksiköstä.   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää:  - Kuinka usein suunnittelijat sisällyttävät pohjatutkimusten yhteyteen korroosiotutki-muksia? - Käyttävätkö suunnittelijat korroosiomitoituksessa muita menetelmiä kuin korroo-siomitoitustaulukkoja (Eurokoodi 1993-5 tai Paalutusohje PO-2011)? - Käyttävätkö suunnittelijat korroosion huomioimisessa muita menetelmiä kuin paalun seinämäpaksuuden kasvattamista?  Korroosiokyselyn tulokset on esitetty taulukossa 3.6.  Taulukko 3.6 Korroosiokyselyn tulokset. Korroosiotutkimus-ohjelma  

Usein Säännöllisesti Harvoin En ollenkaan x xxx xxxxxx x 
Korroosiomitoitus Eurokoodi/PO-2011 Myös joku muu  Muu 

xxxxxxxx xxx  valmistajien ohjeet, kaavat Suojausmenetelmät Seinämävahvuuden kasvattaminen Myös joku muu  Muu 
xxxx xxxxxxx  pinnoitteet, peitteet, sisäpuolinen beto-nointi, lisäraudoitus  
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Vastausten perusteella korroosiotutkimusohjelma on laajalti käytössä, mutta sitä ei käytetä kovinkaan usein. Tähän on kuitenkin useita selityksiä. Paalutusohje ei vaadi erityistutki-muksia, jos alueen pohjatutkimuksilla ja historiatiedoilla voidaan todeta alue tavan-omaiseksi. Osa kohteista onkin tavanomaisia, mutta aggressiivisuus voi myös olla etukä-teen tiedossa esimerkiksi asemakaavaehtojen, muiden ohjeiden tai teknisten osastojen anta-mien tietojen välityksellä.   Geoteknisten suunnittelijoiden eri roolit heijastuvat myös korroosiotutkimusohjelman käyt-töön. Vastauksien mukaan helpommissa talonrakennuskohteissa korroosio-ohjelmat eivät ole niin käytettyjä kuin vaativammissa kohteissa ja etenkin siltakohteissa. Toisaalta alueel-lista suunnittelua tekevät eivät välttämättä keskity korroosio-ohjelmiin, koska ne ovat niin kohdekohtaisia. Tilaajilla on myös suuri painoarvo tutkimuksen tekemiselle, koska eri ti-laajien, kuten Liikenneviraston ja kuntien, käytännöt vaihtelevat. Siltakohteiden korroo-siotutkimusohjelmien määrä on helppo selittää, koska Liikennevirasto vaatii ohjelman kai-kissa siltakohteissa.  Korroosiomitoitus tehdään lähes poikkeuksetta käyttämällä Eurokoodin ja Paalutusohjeen korroosiomitoitustaulukkoja, joissa esitetään teräspaalujen syöpymä 5-100 vuoden ajanjak-solla eri olosuhteissa. Muista tavoista nostettiin ylös paaluvalmistajien omat ohjeet ja tau-lukot. Nämä tosin usein pohjaavat juurikin Eurokoodin ja Paalutusohjeen taulukoihin. Yksi suunnittelija mainitsi käyttävänsä myös Törnqvistin korroosiokaavoja apuna korroosion ar-vioimisessa.  Suojausmenetelmien yhteydessä ennakko-oletuksena oli, että suojaaminen perustuisi vah-vasti seinämävahvuuden kasvattamiseen. Vastausten perusteella yli puolet käyttävät tilan-teesta riippuen myös jotain muuta menetelmää. Käytännössä nämä muut menetelmät ovat pinnoitteiden (maalit, sinkitys, suojaputket) ja peitteiden (injektointiaine, juotoslaasti, be-toni) käyttäminen. Lisäksi mainittiin myös sisäpuolinen lisäraudoitus ja sisäpuolinen beto-nointi suojausmenetelminä. Katodista suojausta ei käytetty lainkaan.  Kyselyn yksinkertaisuudesta johtuen jäi kuitenkin hieman epäselväksi, liittyivätkö nämä suojaustoimenpiteet tukipaaluille vai joillekin muille niin sanotuille erikoispaaluille. Osa mainitsikin käyttävänsä pinnoitteita ja peitteitä esimerkiksi Titan- tai vetoankkuroitujen paalujen kanssa.  Kaiken kaikkiaan korroosiotutkimusohjelmaa käytetään siis tarpeen mukaan, korroosiomi-toituksessa luotetaan Paalutusohjeen mitoitustaulukoihin ja suojausmenetelminä käytetään tarpeen vaatiessa muitakin keinoja kuin seinämävahvuuden kasvattamista. Täten korroosio otetaan pääsääntöisesti hyvin huomioon. Suuri painoarvo annetaan kuitenkin nimenomaan mitoitustaulukoille, joiden käytössä on omat heikkoutensa, joihin on otettu kantaa luvussa 3.4.  Käytännön kokemuksen perusteella paalukoneen kuljettaja Riihinen (2016, haastattelu) to-teaa, että erillisiä korroosiosuojaustoimenpiteitä ei useinkaan käytetä. Tämän perusteella sei-nämävahvuuden kasvattaminen on eniten käytetty tapa. Uotinen (2016, haastattelu) mainit-see, että peitteiden ja katodisen suojauksen käyttö on vähäistä sekä pinnoitteiden käytössä on suuri riski lyöntipaalujen osalta. Kokemuksen pohjalta hän mainitsee, että usein käytetään noin 2 mm korroosiovaraa, jopa puolessa kohteista. 
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4 Pallografiittirautapaalu 
4.1 Käyttö Suomessa 
Korjausrakentamisen määrä alkoi Suomessa kasvaa 1980-luvun alussa. Tämä vaikutti osal-taan myös geoteknikoiden ja pohjarakennusurakoitsijoiden työtehtäviin. Samaan aikaan markkinoille ilmestyi Ruotsissa kehitetty pallografiittirautainen paalu, joka 25 kg metrimas-sallaan oli paljon helpompi käsitellä ahtaissa tiloissa kuin muuten käytössä olleet 100 kg/m betonipaalut.  (Tammirinne 2011, s. 95-96).  Ruotsissa Gustavsbergin putkitehtaalla valmistettiin vesijohto- ja viemäriputkia, kunnes siellä kehiteltiin paalu kääntämällä pallografiittirautaputki pystyasentoon ja muuttamalla sen jatkos paalujatkokseksi. Näin syntyi siis G-paalu, joka rantautui kovan tarpeen myötä myös Suomeen saman tien vuonna 1982. Ensimmäiset kohteet olivat Turun sataman toimistotalo ja Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkko. (Salmenhaara 2016, haastattelu). Muita alku-vaiheen käyttökohteita olivat Turun Antintalo, Helsingin Ateneum, Imatran Enso Gutzeit ja Tampereen Aamulehti. G-paaluja on ylipäänsä käytetty paljon perustustenvahvistus- ja uu-disrakennuskohteissa sekä koneperustuksissa. (RT 1994, s. 4).  Aina uuden tuotteen tullessa markkinoille, alku voi olla haastava. G-paalu otettiin kuitenkin nopeasti käyttöön, sillä osa suunnittelijoista näki sen hyvänä suunnitteluratkaisuna, koska vastaavaa vaihtoehtoa ei ollut tarjolla. Käytössä oli ollut vain eriprofiilisia paaluja, joiden nurjahduskestävyys oli riittämätön. Niihin nähden G-paalu oli eri luokkaa, ja sitä pidetään-kin eräällä tapaa ensimmäisenä putkipaaluna. (Salmenhaara 2016, haastattelu). Pari vuotta myöhemmin markkinoille tulivat myös Rautaruukin lyötävät suurpaalut vuonna 1984 ja nii-den perään lyötävät pienpaalut vuonna 1987 (Perälä 2016, haastattelu).   G-paalu oli alkuaikoina uutena tuotteena niin sanottu erikoistapaus, jonka käytölle täytyi olla erittäin hyvät perusteet. Otollisia paikkoja olivat muun muassa alueet, joissa oli vaikeasti läpäistävissä olevia maakerroksia tai kohteet, joissa ei saanut aiheuttaa tärinää tai maan häi-riintymistä. Aikaa myöten raudan ja teräksen käyttö paalumateriaalina arkipäiväistyi. Rautaa ja terästä voi lyödä asennettaessa kovempaa kuin teräsbetonia ilman, että paalu hajoaa. Sitä kautta saadaan myös suurempi kantavuus, jonka voi todistaa loppulyönneillä ja mittauksilla. Tämän takia pieni rauta- tai teräspaalu voi kantaa yhtä paljon kuin iso teräsbetonipaalu. (Sal-menhaara 2016, haastattelu).  Vuodesta 1982 lähtien G-paalua onkin käytetty Suomessa runsaasti, jopa sadoissa kohteissa. Käyttö kuitenkin väheni oleellisesti, kun paalun valmistus lopetettiin. Ensin Gustavsberg lopetti valmistuksen Ruotsissa 1990-luvun puolivälissä, ja lyhyiden paaluelementtien val-mistus siirtyi Norjaan. Valmistus lopetettiin sielläkin, minkä jälkeen UPO valimo Oy Lah-dessa jatkoi tuotantoa vielä muutaman vuoden. Tuotannon loputtua myös Lahdessa ja Ruot-sin sekä Norjan jäljellä olevien paaluvarastojen hiivuttua, oli Suomessa pieni tauko G-paalun käytössä. (Salmenhaara 2016, haastattelu).  Itävaltalainen yritys Tiroler Rohre GmbH, lyhyesti TRM, on tehnyt yhteistyötä Gustavsber-gin tehtaan kanssa ja niin ikään valmistaa pallografiittipaaluja. TRM:n paaluja alettiin toi-mittaa Suomeen 2000-vuosikymmenen puolivälissä. Pienempien kohteiden rinnalla on tehty muun muassa Turun jokirannassa kaksi isoa kerrostaloa, jotka paalutettiin tavallisella paa-lutuskoneella ja viiden metrin elementeillä. 2010-luku on ollut paalujen käytön osalta puo-
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lestaan poikkeuksellisen hiljaista. Viime aikojen toimintaa edustaa 2015 kesällä Jätkäsaa-ressa tehty koepaalutus. (Salmenhaara 2016, haastattelu). Jätkäsaaren tilannetta käsitellään myös tässä diplomityössä, luvussa 6.  Gustavsberg (SOLCON 1987) valmisti alkujaan 118 mm ja 170 mm halkaisijaltaan olevia paaluja elementtipituuksilla 1 m, 2 m, 3 m, 5 m ja UPO Valimo (RT 1995) näiden lisäksi elementtipituutta 6 m. TRM puolestaan valmistaa nykyisin samoilla halkaisijoilla 5 m paa-luelementtiä (TRM 2016). Tällä hetkellä G-paalu on siis melkein hävinnyt Suomen markki-noilta. Osasyynä tähän on se, että perustusten vahvistamiseen soveltuvia lyhyitä paa-luelementtejä ei enää tehdä maailmalla eikä viisimetrisiä paalujakaan valmisteta naapuri-maissa. (Tammirinne 2011, s.96).  Pallografiittivalurautaa käytetään Suomessa myös vesijohtojen ja paineviemäreiden materi-aalina. Muina materiaaleina käytetään nykyisin uusissa vesijohdoissa ployeteeniä, polyvi-nyylikloridia ja terästä sekä viemäreissä muovia, betonia ja mahdollisesti puuta, jota voidaan käyttää teollisuuden purkuputkena. (RIL 2010, s. 68, 102). Lisäksi pallografiittivaluraudasta tehtävät vesijohdot täytyy nykyisin pinnoittaa ulkopuolelta ja vuorata sisäpuolelta. Standar-din (SFS 2010, s. 32, 34) mukaan ulkopinnoitteena käytetään yhdistelmää, jossa sinkkiker-roksen päällä on lisäksi joko bitumi- tai hartsikerros ja sisävuorauksena käytetään sementti-laastivuorausta. Vesihuoltoverkkojen suunnitteluohje (RIL 2010, s.75) luettelee myös poly-eteenikalvon sallituksi ulkopinnoitteeksi ja tarkentaa sisävuorauksen sulfaatinkestävästä ma-suunikuonasementistä keskipakovalamalla tehdyksi betonivuoraukseksi. Viemäreiden ul-kopinnoitteena käytetään niin ikään sinkkikerrosta, jonka päälle tulee hartsikerros esimer-kiksi epoksista tai polyuretaanista. Sisävuoraus tehdään alumiinirikkaasta sementtilaastista. (SFS 2009, s.17-18). Niin ikään myös muut vesijohtojen ja viemäreiden putkenosat, varus-teet ja liitosalueet pinnoitetaan (SFS 2010, s. 32, 36 & SFS 2009, s. 17-18). Aiemmin me-talliputkia oheislaitteineen on asennettu myös pinnoittamattomina (Kekki et al. 2008, s. 37).  Pallografiittisten putkien korroosionopeutta olisi myös hyvä tutkia ja tehdä niiden pohjalta päätelmiä pallografiittipaalujen korroosionopeudesta. Putkien tutkiminen on käytännössä kuitenkin hankalaa, koska HSY:llä ensimmäiset pallografiittiputket on asennettu vasta 1960-luvulla, eikä niiden saneeraaminen täten ole vielä ajankohtaista. Vanhimmat vesijohdot, joita nyt saneerataan, ovat harmaata valurautaa. (Kivinen 2016, haastattelu). Lisäksi ainakin uu-sien edellä kuvattujen standardien mukaan pallografiittiputket pinnoitetaan, jolloin korroo-siota on vaikea tutkia. Tosin Kekki et al. (2008, s. 48) mukaan Suomessa on asennettu SG-putkia ilman sisäpinnoitetta 1980-luvulla. Tonttiliitosalueilta voisi saada näytteitä pallogra-fiittiputkista, mutta korroosion tutkimista varten tulisi tietää tarkat alkuperäiset mitat ja ym-päröivät olosuhteet. Korroosiotutkimuksen hankaluutta sivutaan tarkemmin luvussa 7.2. 
4.2 Pallografiittivalurauta materiaalina 
Pallografiittivaluraudasta käytetään kirjallisuudessa monia eri nimiä. Englanniksi pallogra-fiittivalurauta on ductile cast iron tai nodular cast iron, joista valua tarkoittava cast-sana jää usein pois (ductile on suomennettuna taottava, sitkeä ja nodular kyhmyinen, jyväinen sekä iron on rauta). Tässäkin työssä käytetään kirjoitusasuna usein muotoja pallografiittirauta-paalu tai pallografiittipaalu. Muita lyhennyksiä ovat SG, joka tulee sanoista spheroidal graphite (suom. pallomainen grafiitti), DIP, joka tulee sanoista ductile iron pile (pile on suo-meksi paalu), GJS (jossa G tarkoittaa valua, J rautaa ja S pallografiittirakennetta) ja GRP.   



 

 51    

Pallografiittivalurauta esiteltiin ensimmäisen kerran virallisesti vuonna 1948 valimokong-ressissa Yhdysvalloissa, kun British Cast Iron Research Association toi idean julki. Materi-aalina se oli sulaa rautaa, johon ceriumia lisättäessä muodostui suoraan grafiittipalloja ilman erillistä lämpökäsittelyä. Uuden materiaalin mekaaniset ominaisuudet, kuten korkea vetolu-juus ja sitkeys, erottuivat edukseen. Selvisi myös, että sama lopputulos oltiin keksitty jo In-ternational Nickel Companyn toimesta vuonna 1943 lisäämällä sulaan rautaan magnesiumia, mutta kyseistä tutkimusta ei oltu avoimesti julkaistu. (Rio Tinto Iron & Titanium Inc. 2004, s. 1).  Pallografiittivaluraudan käyttöä on hidastanut vanhentunut, mutta laajalle levinnyt yleistys siitä, että valurauta on haurasta. Valurautoja on kuitenkin erilaisia. Esimerkiksi pallografiit-tivalurauta tarjoaa suunnittelunäkökulmasta sitkeytensä lisäksi yhdistelmän lujuutta, kulu-tuksenkestävyyttä, väsymislujuutta ja jäykkyyttä. Lisäksi sillä on valuraudan hyvin tunnetut edut kuten valettavuus, työstettävyys, vaimennusominaisuudet ja valmistuksen edullisuus. (QIT-Fer et Titane Inc. 1990).  Uuden materiaalin tavoin pallografiittivaluraudan historiaan mahtuu tutkimusta, kehittä-mistä ja markkinointia. Kun tieto uuden materiaalin ominaisuuksista ja taloudellisuudesta levisi, kasvoi myös sen käyttö suuresti 1950- ja 1960-luvuilla. 60-luvun lopulla materiaalin markkinoinnin alkurynnistys alkoi hiipua, mutta pallografiittivaluraudan markkinakasvu jat-kui ja se menestyi muita rautametallivaluja paremmin. Ajan myötä materiaalin hyvä tietämys alkoi kuitenkin hävitä. Sittemmin pallografiittivaluraudan tietämykseen ja tuntemukseen on jälleen panostettu sekä valmistaja-, suunnittelija- että käyttäjäpuolella. (QIT-Fer et Titane Inc. 1990). Kuvassa 4.1 vasemmalla näkyy pallografiittivaluraudan maailmanlaajuinen val-mistusmäärä vuodesta 1955 vuoteen 2003 ja edelleen odotettuna kasvuna vuoteen 2010, jol-loin valmistusmäärä olisi noin 20 miljoonaa tonnia.   Kasvu on siis ollut melko tasaista aina 1950-luvulta lähtien. Vuoden 2010 arviokin ylittyi kolmella miljoonalla tonnilla, kuten taulukosta 4.1 huomataan. Harmaa valurauta on vielä selkeästi käytetyin valumateriaali, mutta teräksen ohi pallografiittivalurauta on mennyt rei-lusti. Kuvassa 4.1 oikealla on tarkempi maakohtainen vertailu vuodelta 2012 ja siitä huoma-taan, että Yhdysvalloissa pallografiittivalurauta on jo ylittänyt harmaan valuraudan valmis-tusmäärät. Japanissa ja Saksassa määrät ovat melko tasoissa, mutta Aasian suurissa maissa, Kiinassa ja Intiassa, harmaa valurauta on vielä selkeästi tuotetuin valumateriaali.   Yhdysvaltojen lisäksi myös Euroopan monissa maissa valmistetaan enemmän pallografiitti-valurautaa kuin harmaata valurautaa. Näihin maihin kuuluvat: Suomi, Tanska, Norja, Eng-lanti, Ranska, Sveitsi, Itävalta, Slovakia ja Espanja. (AFS 2013). Noin kolmannes tuotetusta pallografiittivaluraudasta käytetään painevesiputkien valmistukseen, toinen kolmannes au-toteollisuuteen ja kolmas kolmannes niin sanottuihin yleisiin insinöörivaluihin, joihin kuu-luvat muun muassa rakennusteollisuuden valut. (Rio Tinto Iron & Titanium Inc. 2004, s. 4).  



  

52  

 Kuva 4.1 Vasemmalla pallografiittivaluraudan maailmanlaajuinen tuotantomäärä välillä 1955-2003, yksikkönä miljoona tonnia (Rio Tinto Iron & Titanium Inc. 2004, s. 3). Oikealla harmaan valuraudan (vaal. vihr.) ja pallografiittivaluraudan (tum. vihr.) valmistusmäärät vuonna 2012 viidessä suurimmassa valurautojen tuottajamaassa, yksikkönä miljoona tonnia (AFS 2013).  Taulukko 4.1 Rautojen ja teräksen maailmanlaajuiset valutuotantomäärät tonneina (AFS 2011-2015).  Harmaa  valurauta Pallografiittiva-lurauta Teräs 
2010 43 258 296 23 451 711 10 215 376 2011 45 870 000 24 782 540 10 342 738 2012 45 995 817 25 167 222 11 299 044 2013 47 844 190 25 045 669 11 111 572 2014 47 461 966 25 032 847 11 049 705  Yksi syy pallografiittivaluraudan markkinakasvuun on sen edullisuus (Rio Tinto Iron & Ti-tanium Inc. 2004, s. 3). Muihin valumateriaaleihin verrattuna sen kustannukset suhteessa lujuuteen ovat jopa puolet pienempiä. Tämä kustannusvertailu on esitetty taulukossa 4.2.   Taulukko 4.2 Valumateriaalien mekaanisten ominaisuuksien kustannusvertailu vuonna 2001 (Rio Tinto Iron & Titanium Inc. 2004, s. 3). Alumiinivalut 𝟖𝟎𝟎𝟎
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Toinen syy pallografiittivaluraudan suosioon perustuu taulukkoon 4.3, jossa on vertailtu eri valettavien rautamateriaalien ominaisuuksia toisiinsa. Sen perusteella pallografiittivalurauta on selkeästi tasapuolisin materiaali ilman heikkouksia sisältäen ainoastaan luokkia 1 ja 2. Harmaalla valuraudalla on yksi enemmän parhaita ominaisuuksia, mutta vastapainona heikko iskunkestävyys ja lujuus-painosuhde tuovat epätasaisuutta materiaalille. Teräs puo-lestaan päihittää pallografiitin ainoastaan iskunkestävyydessä ja siinäkin niukasti. Huomi-onarvoista on myös, etenkin tämän diplomityön puitteissa, että kaikilla valuradoilla on te-rästä parempi korroosionkestävyys, eritoten pallografiittivaluraudalla ja harmaalla valu-raudalla. Taulukkoon tulee suhtautua kuitenkin kriittisesti, koska kyseessä on ainoastaan yksi lähde, ja sekin keskittyy ainoastaan pallografiittivaluraudan ominaisuuksiin.   Taulukko 4.3 Valettavien rautamateriaalien ominaisuustaulukko (Rio Tinto Iron & Titanium Inc. 2004, s. 3) Ominaisuus   
Pallogra-fiittivalu-rauta 

Adusoitu  valurauta Tylppägra-fiittivalu-rauta 
Harmaa  valurauta 0,3 % C Valuteräs Valkoinen valurauta 

Valettavuus  1 2 1 1 5 3 
Työstäminen 2 2 2 1 3 - 
Värähtelyn vai-mentaminen 2 2 2 1 4 5 
Pinnan karkene-vuus 1 1 3 1 3 - 
Kimmokerroin 1 2 3 3 1 - 
Iskunkestävyys 2 3 3 5 1 - 
Korroosionkes-tävyys 1 2 3 1 4 2 
Lujuus /  Paino 1 4 3 5 3 - 
Kulutuksenkes-tävyys 2 4 4 3 5 1 
Valmistuskus-tannukset 2 3 2 1 4 3 

 Paras 1 2 3 4 5 Huonoin  Valurauta yleisesti on metalliseos, joka koostuu pääosin raudasta, hiilestä ja piistä. Lisäksi siinä voi olla seosaineina mangaania, kromia, molybdeeniä, nikkeliä ja vanadiinia sekä epä-puhtausaineina rikkiä ja fosforia. Valuraudan erottaa teräksestä korkeampi hiilipitoisuus, joka on valuradoilla yli 2 % ja teräksillä alle 2 %. (Meskanen & Höök 2009a, s. 1). Korkea hiili- ja piipitoisuus alentavat sulatuslämpötilaa ja parantavat juoksevuutta. Lisäksi muilla seosaineilla voidaan vaikuttaa muihin ominaisuuksiin, kuten karkenevuuteen, tulenkestä-vyyteen tai korroosionkestävyyteen. (Meskanen & Niini, s. 1-2).  Valurautojen korkea hiilipitoisuus on myös sen verran suuri, että rauta ei kykene liuottamaan kaikkea hiiltä. Siksi metallisessa perusmassassa eli matriisissa esiintyy hiilifaaseja joko gra-fiittina tai karbideina. Grafiitin muoto, jakautumistapa ja koko sekä matriisin mikrorakenne määräävät myös valuraudan ominaisuudet. Grafiittirakenteeseen ei pystytä pääosin vaikut-tamaan enää valun jälkeen, poislukien adusoitu valurauta, mutta matriisiin tyyppiä voidaan vielä muokata valun jälkeenkin. (Meskanen & Niini, s. 1, 3). Grafiittirakenteen perusteella 
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valuraudat jaetaan valkoiseen valurautaan, adusoituun valurautaan, suomugrafiittivalurau-taan, tylppägrafiittivalurautaan ja pallografiittivalurautaan (Meskanen & Höök 2009a, s. 5).  Valkoisessa valuraudassa (GJN) eli grafiitittomassa valuraudassa ei esiinny vapaata hiiltä ollenkaan grafiittina, vaan ainoastaan karbideina. Se on kulutuksenkestävää, kovaa ja ha-rasta. (Meskanen & Höök 2009a, s. 11). Itse nimi tulee valuraudan vaaleasta murtopinnasta (Meskanen & Niini, s. 1).  Adusoitu valurauta (GJM) eli temperrauta saadaan valkoisesta valuraudasta lämpökäsittele-mällä, joka muuttaa karbidit liuskamaisiksi ja pyöreiksi temperhiiliksi. Adusoidulla valu-raudalla on kaksi eri tyyppiä, mustaydin- ja valkoydinrauta. (Meskanen & Höök 2009a, s. 12). Temperraudan ominaisuudet ovat lähellä pallografiittivalurautaa, ja se on helposti työs-tettävää. Valkoydinrauta on lisäksi helposti hitsattavaa. Temperrautojen valmistus on laske-nut pallografiittivaluraudan takia, jonka valmistukseen ei tarvita pitkää lämpökäsittelyä eli adusointia. (Meskanen & Niini, s. 1, 11-12).  Suomugrafiittivalurauta (GJL) eli harmaa valurauta on käytetyin valumetalli, kuten taulu-kosta 4.1 voi myös todeta. Siinä grafiitti esiintyy suomumaisina erkaumina grafiittiruusuk-keissa. Ruusukkeet ovat heikkoja, ja mekaaniset rasitukset jäävät täten niiden välille matrii-sikannasten varaan. Suomugrafiittivalurauta on aina haurasta, mutta se on edullista, helposti valettavaa ja sillä on hyvät värähtelyn vaimennusominaisuudet. Harmaanvaluraudan nimi tulee puolestaan tumman himmeästä murtopinnasta. (Meskanen & Niini, s. 1, 8)  Tylppägrafiittivalurauta (GJV) on ikään kuin suomugrafiitti- ja pallografiittivaluraudan vä-limuoto, jonka grafiittia voidaan kuvailla joko reunoiltaan pyöristyneeksi suomumaiseksi tai epätäydellisen pallomaiseksi grafiitiksi. Sen mikrorakenteessa on aina myös hieman sekä suomu- että pallografiittia. Tylppägrafiittivaluraudan ominaisuudetkin ovat sekoitus näistä materiaaleista mekaanisten ominaisuuksien ollessa parempia kuin suomugrafiittivalu-raudalla. Termisten shokkien kestävyys ja vaimennuskyky ovat taas parempia kuin pallogra-fiittivaluraudoilla. (Meskanen & Niini, s. 9)  Pallografiittivaluraudan (GJS) rautamatriisi sisältää satunnaisesti jakaantuneita, erillisiä pal-lomaisia grafiittipartikkeleita, mikä parantaa materiaalin mekaanisia ominaisuuksia. Sulaa valurautaa on mahdollista käsitellä ennen valua erilaisilla aineilla ja tekniikoilla, jolloin ki-teytyvä grafiitti kasvaa pallomaiseksi raudan jähmettyessä. Yleinen palloutusmenetelmässä käytetty aine on magnesium. Mitä korkeampi grafiitin palloutumisaste on ja mitä pienempiä pallot ovat, sitä paremmat mekaaniset ominaisuudet pallografiittivaluraudalla on. Sen me-kaaniset ominaisuudet ovat jopa rakenne- ja koneterästen luokkaa, ja se on hyvin valettavaa. Työstämisen puolesta se on teräksiä parempi, mutta suomugrafiittivalurautaa heikompi suu-remman lujuutensa takia. Valurautojen yleinen haittapuoli eli huono hitsattavuus korkean hiilipitoisuuden takia koskee myös pallografiittivalurautaa. Hitsatessa mikrorakenteeseen syntyy muun muassa hauraita karbideja, mutta pallografiittivaluraudan hyvä sitkeys estää murtumien syntymistä. (Meskanen & Niini, s. 10-11).  Yllä kuvatut valurautalajit on siis jaoteltu grafiittirakenteen mukaan. Yksityiskohtaisimpaan jaotteluun päästään, kun grafiittirakenteen lisäksi huomioidaan matriisin rakenne. Näin ollen pallografiittivalurauta voidaan edelleen jakaa austeniittisiin, ferriittisiin, ferriittis-perliitti-siin, perliittis-ferriittisiin, perliittisiin, martensiittisiin, bainiittisiin ja austeniittis-ferriittisiin pallografiittivalurautoihin. (Meskanen & Höök 2009a, s. 6-7). 
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 Kuva 4.2 Tyypillinen venymän ja myötölujuuden suhde erilaisille pallografiittivaluraudoille. Venymän yksikkönä [%] ja oikealla myötölujuuden yksikkönä [MPa].  (Rio Tinto Iron & Titanium Inc. 2004, s. 4).  Kuvassa 4.2 on esitetty eri rautamatriisityyppien vaikutus pallografiittivaluraudan lujuus-ominaisuuksiin. Eli mitä suurempi myötölujuus, sitä pienempi venymä. Tämän lisäksi pal-lografiittivaluradoilla pätee mitä suurempi vetolujuus, sitä suurempi kovuus, mutta sitä pie-nempi venymä ja sitkeys (QIT-Fer et Titane Inc. 1990). Vetolujuutensa puolesta niukkahii-linen valuteräs sijoittuu ferriittisen ja pearliittisen pallografiittivaluraudan välille, kun taas harmaa valurauta on selkeästi ferriittistä pallografiittivalurautaa heikompaa (QIT-Fer et Ti-tane Inc. 1990). TRM:n pallografiittivalurauta sijoittuu venymän puolesta välille 10-20 % keskiarvon ollessa 15 %, jolloin se vastaa ferriittisen ja perliittis-ferriittisen pallografiittiva-luraudan muotoa (Satlow 2016, haastattelu).  Pallografiittivaluraudan erikoismuoto on austemperoitu pallografiittivalurauta (ADI), jonka matriisiin saadaan lämpökäsittelyllä aikaiseksi austeniittis-ferriittinen eli ausferriittinen mik-rorakenne. ADI-raudalla onkin pallografiittivalurautaperheen paras lujuuden ja sitkeyden yhdistelmä. Sillä on myös erinomaiset mekaaniset ominaisuudet useimpiin teräksiinkin ver-rattuna. Edullisinta on silti valmistaa valukappale halutunlaiseksi valutilassa ilman lämpö-käsittelyä. Lämpökäsittelyllä saadaan kuitenkin tasalaatuinen mikrorakenne, joka pitkälti myös määrää pallografiittivaluraudan lujuusominaisuudet. Lujuuden lisäksi lämpökäsittely voi parantaa kulumiskestävyyttä. (Meskanen & Niini, s. 10, 12)  Seuraavalla sivulla on kuvapareina vertailtu pallografiitti- ja suomugrafiittivalurautojen mikrorakenteita ja jännitysten kulkua niissä. Kuvasta 4.3 huomaa selkeästi materiaalien eri-laiset grafiittirakenteet, ja ne on helppo erottaa toisistaan. Kuvassa 4.4 on otettu lähikuvaan yksittäiset grafiittipartikkelit, jotka käyttäytyvät eri lailla rakojen suhteen. Pallografiitti toi-mii ikään kuin rakojen pidättäjänä rautamatriisissa, eikä rako pääse etenemään pallografiitin läpi. Suomugrafiitti toimii taas enemmän itse rakona eikä estä rakojen kulkua. Tämän takia materiaaleilla on hyvin erilaiset mekaaniset ominaisuudet. (QIT-Fer et Titane Inc. 1990). Kuvassa 4.5 pallografiitin edullinen muoto ohjaa puolestaan jännityslinjat grafiittipartikke-lin ohitse juuri niitä häiritsemättä, kun taas suomugrafiitin terävillä reunoilla jännityslinjat tiivistyvät ja kerääntyvät. Tämän takia pallografiittivalurauta saa sitkeytensä ja on kykeneviä muuttamaan muotoaan kuormituksen alaisena. (TRM 2016a).  
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 Kuva 4.3 Pallomaiset grafiitit pallografiittivaluraudassa vasemmalla ja suomumaiset grafiitit harmaassa valuraudassa oikealla (Rio Tinto Iron & Titanium Inc. 2004, s. 7).  

 Kuva 4.4 Tarkempi lähikuva pallografiittivaluraudan mikrorakenteesta vasemmalla ja harmaan valu-raudan mikrorakenteesta oikealla (QIT-Fer et Titane Inc. 1990).  

 Kuva 4.5 Jännityslinjojen kulku pallomaisten grafiittien ympärillä vasemmalla ja suomumaisten gra-fiittien ympärillä oikealla (TRM 2016b).  Alla olevissa taulukoissa 4.4-4.6 on kerätty yhteen teräspaaluissa käytetyn teräksen ja valurautojen tyypilliset kemialliset ominaisuudet. Niistä huomataan, että valuraudat sisältävät yleisen määritelmänkin mukaisesti enemmän hiiltä kuin teräkset. Toinen suurempi ero on, ettei teräksessä ole piitä.  SSAB:n ja TRM:n paaluissa on paljon muita alkuaineita, kuten kromia, kuparia, alumiinia, nikkeliä ja titaania, mutta hyvin vähäisessä määrin. Paaluissa käytetään myös paljon kierrätettyä metallimateriaalia: SSAB:lla 20-30 % (Antti Perälä 2016, haastattelu) ja TRM:llä 90-100 %. Lujuusominaisuuksista huomataan, että pallografiittivalurauta on hyvin lähellä teräslajia S355J2H. 
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Taulukko 4.4 SSAB:n teräspaalujen vakioteräslajit ja niiden materiaaliominaisuudet (SSAB 2016, s. 4). Teräslaji Hiiliekvi-valentti Kemiallinen koostumus, max. Mekaaniset ominaisuudet 
         Iskusitkeys  CEV max. C Mn P S fy min fu A5min T*) KV min  [%] [%] [%] [%] [%] [MPa] [MPa] [%] [oC] [J] S355J2H 0,45 0,22 1,6 0,03 0,03 355 470-630 20 -20 27 

S440J2H 0,45 0,16 1,6 0,02 0,02 440 490-630 17 -20 27 
S550J2H 0,47 0,12 1,9 0,02 0,02 550 605-760 14 -20 27 

 Taulukko 4.5 Suomu- ja pallografiittivalurautojen tyypillinen kemiallinen koostumus (Meskanen & Höök 2009a, s. 5). Pallografiitti TRM edustaa pallografiittirautapaalujen tyypillistä kemiallista koostu-musta (Satlow 2016). Grafiittirakenne Kemiallinen koostumus C Si Mn P S  [%] [%] [%] [%] [%] Suomugrafiitti 2,5-4,0 1,0-3,0 0,2-1,0 0,002-1,0 0,02-0,25 Pallografiitti 3,0-4,0 1,8-2,8 0,1-1,0 0,01-0,1 0,01-0,03 Pallografiitti TRM 3,55 2,6 0,34 0,043 0,004  Taulukko 4.6 TRM:n pallografiittipaalun tyypilliset lujuusominaisuudet (Satlow 2016). 
 Myötölujuus [MPa] 

Vetolujuus [MPa] Venymä [%] Kovuus HBW 750/7 Vaihteluväli 320-394 455-599 10-21,6 165-224 Keskiarvo 349 513 14,7 177  Pallografiittivaluraudalle on tyypillistä vetolujuutta suurempi puristuslujuus, jota ei tois-taiseksi hyödynnetä mitoituksessa. TRM:n paaluilla puristuslujuus lähenee arvoa 420 MPa. Tästä, etenkin paalujen kannalta hyödyllisestä materiaaliominaisuudesta, kerrotaan lisää suunnitteluohjeiden parissa luvussa 4.6. Kuvassa 4.6 on vielä esitetty materiaalien käyttäy-tyminen jännitys-venymäkuvaajassa. Siitä huomataan valurautojen sitkeä käyttäytyminen, minkä takia niiden kanssa käytetäänkin yleensä 0,2 % siirtymärajaa myötölujuutta arvioita-essa. Teräksellä myötöraja on tavallisesti helpommin havaittavissa.  
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 Kuva 4.6 Teräksen ja valurautojen jännitys-venymäkäyttäytyminen (Laberque & Gagné 2013, s. 361). 
4.3 Pallografiittirautapaalun valmistus ja esittely 
Valumateriaaleja voidaan valaa joko kertamuotti- tai kestomuottimenetelmällä, jossa sama muotti säilyy ehjänä jopa 50 000 - 200 000 valukerran ajan.  TRM:n pallografiittivalurauta-paalut valmistetaan keskipakovalulla, joka kuuluu kestomuottimenetelmiin. Keskipakovalu-kin voidaan jakaa vielä aitoon keskipakovaluun, keskipakopainevaluun sekä keskipakomuo-tovaluun. Kuvassa 4.7 on esitetty aidon keskipakovalun toiminta teoriassa ja käytännössä. Siinä sula metalli kaadetaan valusangosta valukourun kautta nopeasti pyörivään, noin 150 - 200 r/min, metalliseen valumuottiin eli kokilliin, jossa metalli painautuu kokillin seinämiä vasten keskipakovoiman takia, ja valukappaleen keskelle muodostuu tyhjä tila. Aidolla kes-kipakovalumenetelmällä valmistetaan pyörähdyssymmetrisiä, sylinterimäisiä tai kuppimai-sia metallikappaleita. (Meskanen & Höök 2009b, s. 1, 27).  

    Kuva 4.7 Vasemmalla periaatekuva aidosta kesipakovalusta (Meskanen & Höök 2009b, s. 27). Oikealla kuva pallografiittivalurautapaalun valmistuksesta (Tiroler Röhren- und Metallwerke AG). 
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TRM:n putkien ja paalujen valmistusprosessi on kuvattu periaatepiirroksella kuvassa 4.8. Siitä huomataan, että putkien ja paalujen alku- ja loppuosio ovat samanlaisia. Ainoastaan väliosio on putkilla erilainen ja pidempi kuin paaluilla. Pallografiittirautapaalun valmistus-prosessi on esitetty tarkemmin myös kuvissa 4.9-4.14.  Koko prosessi alkaa kuvan 4.8 vasemmasta yläkulmasta, jossa raakamateriaaleina ovat kor-kealaatuista ja kierrätettyä romurautaa ja -terästä. Romumetalli sulatetaan kupoliuunissa, noin 1550 oC lämpötilassa, yhdessä koksin ja muiden aggregaattien kanssa raakaraudaksi, minkä jälkeen se siirtyy kuumanapitouunin kautta magnesiumkäsittelyyn. Sekä raakaraudan että käsitellyn raudan kemiallinen koostumus tarkistetaan tasaisin väliajoin. Magnesiumin avulla raakarauta muuttuu pallografiittivaluraudaksi. Se valetaan muotteihin keskipakovalu-koneisiin, jotka käyttävät De Lavaudin prosessia. Muotin sisällä käytetään hiekkaydintä eli keernaa, jotta muhviosalle saadaan oikeanlaiset sisäpuoliset muodot. Keskipakovalun jäl-keen pallografiittivalurauta lämpökäsitellään vielä noin 930 - 960 oC lämpötilassa, mikä an-taa materiaalille sen sitkeät ominaisuudet. Tällöin sementiitti, eli sitkeyttä heikentävä kar-bidi, muuttuu ferriitiksi ja grafiitiksi. Lämpökäsittelyn jälkeen materiaalin on täytettävä stan-dardien mukaiset määritykset. (TRM 2016a & 2016b).  Tämän jälkeen vesijohto- ja viemäriputket lähtevät omalle väliosiolleen, jossa niitä jälkikä-sitellään ja päällystetään sisä- ja ulkopinnoilta. Paalut sen sijaan leikataan tarvittaessa oike-aan kokoonsa, minkä jälkeen ne merkitään, lopputarkastetaan, niputetaan, varastoidaan ja toimitetaan asiakkaalle. TRM:n laadunvarmistus kattaa paalujen kemiallisen koostumuksen, mekaaniset parametrit ja dimensiot (TRM 2016c).   

 Kuva 4.8 TRM:n periaatepiirros pallografiittivalurautaputkien ja -paalujen valmistuksesta (TRM 2016a). 
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  Kuva 4.9 Vasemmalla kierrätysmetallia ja oikealla koksia ja aggregaatteja.  

  Kuva 4.10 Sula raakarauta siirtyy kupoliuunista kuumanapitouuniin, josta otetaan joka tunti näyte laa-dunvalvontaa varten.  

  Kuva 4.11 Vasemmalla magnesiumia, joka lisätään oikealla raakarautaan ja tällöin muodostuu pallo-grafiittivalurautaa. Jokaisesta rautamassasta otetaan tämän jälkeen toinen näyte laadunvalvontaa var-ten.  

   Kuva 4.12 Vasemmalla keskipakovalukone ja oikealla esimerkkikuva valukoneessa olevasta keernasta, joka takaa muhviosalle oikean muodon valettaessa.  
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  Kuva 4.13 Vasemmalla paalu otetaan pois valukoneesta ja oikealla se siirretään 40 metriä pitkälle läm-pökäsittelylinjalle, joka kestää 1,5-3 tuntia. Linjan jälkeen paalut tarvittaessa leikataan ja niistä otetaan näytteet mikrorakenne- ja lujuustestejä varten.  

  Kuva 4.14 Vasemmalla paalu lopputarkistuslinjalla ja oikealla paalut varastoituna.   Pallografiittirautapaalua valmistaa nykyisin itävaltalainen yritys Tiroler Rohre GmbH (lyh. TRM), joka perustettiin vuonna 1947. Vuonna 1953 yritys sai lisenssin valmistaa pallogra-fiittivalurautaa, ja seuraavana vuonna esiteltiin TRM:n ensimmäiset pallografiittivalurauta-putket. Vuonna 1961 putkikokoa saatiin pienennettyä uuden keskipakovalukoneen avulla kattamaan koot DN 300 - DN 500. Neljän vuoden päästä ja taas uuden keskipakovalukoneen ansiosta onnistuivat putkikoot DN 150 - DN 250. Vuonna 1970 massavalmistus tehtaalla vaihtui harmaasta valuraudasta viimein pallografiittivalurautaan. Vuonna 1986 aloitettiin paalujen valmistus. Lisäksi yritys sai saksalaisen rakennuslisenssin pallografiittivaluratapaa-luille vuonna 2012. Vuonna 2013 yritys esitteli kartiomaisen paalukärjen lyöntipaaluille.  (TRM 2016b).   Itävaltalaisen pallografiittirautapaalutuotannon aloitukseen liittyy vahvasti yhteistyö ruotsa-laisen Gustavsbergin kanssa. Vuonna 1986 Itävallassa asennettiin jo ensimmäiset TRM:n valmistamat paalut, ja nykyisin TRM:n tuotanto jakaantuu noin puoliksi paalujen ja puoliksi putkien tuotantoon. Näin ollen TRM on merkittävä pallografiittirautapaalujen valmistaja, vaikka markkinoilla on toki muitakin valmistajia. Itävallassa ei juuri käytetä teräspaaluja, joten pallografiittipaaluilla on siellä hyvin suuri putkipaalujen markkinaosuus. Toinen tärkeä markkina-alue on Saksa, joka on TRM:lle valmistusmäärällisesti yhtä suuri kohde kuin Itä-valta. TRM:n paaluja käytetäänkin eniten Keski-Euroopassa Itävallan, Saksan ja Sveitsin alueilla, mutta kohteita löytyy myös muualta Euroopasta, Yhdysvalloista, Australiasta ja Af-rikasta. (Steinlechner 2016, haastattelu).  Keski-Euroopassa TRM:n paalut ovat yleensä noin 12-15 m pitkiä ja niistä jopa 70-80 % on injektoituja. Vastaavasti esimerkiksi Yhdysvalloissa, Australiassa ja Afrikassa paaluja käy-tetään puolestaan paljon injektoimattomana. Paaluja voidaan lyödä myös pitempänä, ja in-
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jektoimattomana tukipaaluna Roomassa lyötiinkin testipaalu, joka oli 70 m pitkä ja halkai-sijaltaan 170 mm. (Steinlechner 2016, haastattelu). Paalujen tyypillisiä käyttökohteita on esitetty kuvassa 4.15. Niitä ovat talojen, teollisuusrakennusten, siltojen, siilojen ja putkilin-jojen perustukset sekä perustusten ja luiskien vahvistaminen. Lisäksi paaluja voidaan käyttää tukiseinärakenteissa sekä vetopaaluina, kun pohjaveden aiheuttama noste on ongelma. (TRM 2016c).  

  TRM:n paaluja on tähän mennessä asennettu jo yli viisi miljoonaa metriä maailmalla. Niitä asennetaan sekä lyönti- että puristinpaaluina, ja yhdellä paalutuslaitteistolla päästään jopa 400 metrin asennusnopeuteen päivässä. Koska katkaistulla paalulla voidaan aloittaa seu-raava paalutettava kohta, paaluhukkaa ei pääse syntymään. Siksi paalut soveltuvat hyvin maaperäolosuhteiden luonnolliseen vaihteluun. Ahtaissa tiloissa, joissa paaluelementti on sellaisenaan liian iso ja sitä joudutaan katkaisemaan, käytetään paaluhukan minimoimiseksi erillisiä jatkoksia. (TRM 2016c).  Pallografiittirautapaalun erikoisuuksina ovat sen materiaali, muoto ja asennettavuus. TRM:n paaluja mainostetaan 100 % kierrätetystä materiaalista valmistettuina paaluina (TRM 2016c), mutta todellisuudessa luku sijoittunee välille 90-100 % sadan prosentin viitatessa 

Kuva 4.15 Pallografiittipaalun käyttökohteita (TRM 2016c). 
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valmistuksessa käytettävään kierrätysmetalliin. Kierrätettävyyden arvo voi nousta rakenta-misen maailmassa tulevaisuudessa, ainakin Suomessa. Ympäristöministeriön tavoitteena on-kin huomioida rakennusten hiilijalanjälki säädöksissä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Ra-kennusmateriaalien valmistus, rakentaminen, korjaukset, purkaminen ja kierrätys muodos-tavat noin 20-45 % uuden suomalaisen kerrostalon hiilijalanjäljestä. (Rakennuslehti 2016). Muista materiaaliominaisuuksista korkea hiili- ja piipitoisuus sekä lämpökäsittelyn aikaan-saama oksidikerros takaavat pallografiittivaluraudalle terästä korkeamman korroosiokestä-vyyden. Ennen keskipakovalua lisättävä magnesium ja valun jälkeinen lämpökäsittely anta-vat pallografiittivaluraudalle myös korkean sitkeyden ja vahvuuden ja sitä kautta korkean iskunkestävyyden. (TRM 2016c).  Pallografiittirautapaalu on 5,0 m pitkä, jatkettava putkipaalu, jonka jokainen elementti koos-tuu yläosan laajemmasta, kartionmuotoisesta ja kiinteästä jatkosmuhvista ja alaosan suipom-masta muhvin sisään sopivasta osasta. Paaluja valmistetaan kahdella eri halkaisijalla, 118 mm ja 170 mm, ja neljällä eri seinämävahvuudella, 7,5 mm - 13,0 mm. Paalun kaulus eli jatkosmuhviosuus valetaan kuitenkin paksumpana kuin muu paalu, jotta paalun lyömisen aikana vältytään materiaalin hetkelliseltä ylikuormittamiselta. Muita paalujen ominaisuuksia on esitetty taulukoissa 4.7 ja 4.8. Paaluja käytetään sekä tuki-, kitka- että koheesiopaaluina. (TRM 2016c). Myös uusia paalukokoja suunnitellaan. Uusimpana paaluna on 98/6,0-dimen-sioinen paalu, joka on valmistusvaiheessa. Tulevaisuudessa TRM:n on lisäksi tarkoitus laa-jentaa edelleen 98/7,5- ja 220-dimensioisiin paaluihin. (Steinlechner 2016, haastattelu).  Taulukko 4.7 Pallografiittipaalun ominaisuuksia (TRM 2016c). Koko [mm] Seinämä-paksuus [mm] 
Massa [kg/m] Jäyhyys-momentti [cm4] 

Taivutus-vastus [cm3] 
Sallittu taivutus-momentti  [kNm] 118 7,5 21,0 399 68 21,7 118 9,0 24,4 461 78 25,0 118 10,6 28,0 521 88 28,2 170 9,0 37,2 1 480 174 55,7 170 10,6 42,6 1 693 199 63,7 170 13,0 52,0 1,989 234 74,9  Taulukko 4.8 Pallografiittivaluraudan materiaaliominaisuudet (TRM 2016c). Pallografiittivalurauta Puristuslujuus 900 MPa Vetolujuus 420 MPa Myötölujuus (0,2 % raja) 320 MPa 

Kimmomoduuli 170 GPa Tiheys 7 050 kg/m3 
 Kuvassa 4.16 näkyy vasemmalla esimerkki Gustavsbergin paaluista ja siitä huomaa, kuinka yllä oleva paalu uppoaa 15,5 cm alla olevan paalun muhviosaan. Oikealla on TRM:n esi-merkkikuva injektoitavien paalujen asentamisesta. Asennus onnistuu siis kaivinkoneen ja hydraulivasaran avulla, joiden lisäksi tarvitaan paalun injektointikärki sekä betonipumppu. Paalujen betonitäyttöön tai injektoimiseen käytetään yleensä lujuusluokkien C20/25 tai C25/30 betonia (TRM 2016c). 
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         Kuva 4.16 Pallografiittirautapaalun muoto ja poikkileikkaus vasemmalla (Gustavsberg 1981) ja esi-merkkikuva paalun asentamisesta oikealla (Tiroler Röhren- und Metallwerke AG).  Injektoitaessa paalukärjen paalun ympärille muodostama rengasmainen tyhjä tila täytetään paalutuksen aikana pumppaamalla betoni-, laasti- tai sementti-injektointiainetta (TRM 2016c). Injektointiaine toimii samalla lisäsuojana korroosiota vastaan. Kuvassa 4.17 vanhan mallisen ja tasapohjaisen kärjen vieressä on uudempi malli, joka on kartionmuotoinen. Sen takia ensimmäisen paalun alaosaan ei tarvitse enää erikseen leikata rakoa, josta injektointi-aine pääsisi ulos.  

           Kuva 4.17 Paalujen injektointiin käytettävät paalukärjet. Vasemmalla vanhempi malli (Tiroler Röhren- und Metallwerke AG), oikealla uudempi malli (TRM 2016c).  Koska paalut ovat suhteellisen pieniä, niitä voidaan asentaa onnistuneesti perinteisen paalu-tuskoneen lisäksi myös kaivinkoneisiin liitetyillä hydraulivasaroilla. Lyöntiadapteri, ku-vassa 4.18, mahdollistaa minkä tahansa hydraulivasaran käytön paaluttamiseen. Plug & 
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Drive -nimen saanut asennussysteemi (suom. liitä ja lyö) perustuu kitkan avulla lukittuvaan jatkosmuhviosaan. Lyöntityön iskuenergia pakottaa paalujen ylä- ja alaosat yhteen muodos-taen jäykän, vääntökestävän liitoksen niiden välille. Yksinkertainen liitä ja lyö -systeemi mahdollistaa paalujen nopean jatkamisen ilman erikoistyökaluja, hitsausta tai kiertämistä. Tällä tavalla paalut saadaan helposti asennettua haluttuun tavoitetasoon. (TRM 2016c).  

 Kuva 4.18 TRM:n lyöntiadapterit injektoitaville paaluille (vas.) ja normaaleille tukipaaluille (oik.) on mahdollista saada useisiin eri vasaramalleihin (TRM 2016c).  Paaluttamisen aloittaminen on nopeaa sekä investointikustannukset ovat alhaisemmat, koska erillistä paalutuskonetta ei tarvita. Paalun asentaminen on lisäksi liki tärinävapaata. Mittauk-set tärinäherkillä rakennustyömailla ovat yltäneet korkeintaan arvoon 2 mm/s, joka on ollut aina reilusti sallittujen arvojen sisällä. Tämän takia paaluja kyetään asentamaan erittäin lä-hellä, jopa 0,4 m etäisyydellä, olemassa olevista rakenteista. (TRM 2016c). Paalutusohjeen (RIL 2014, s.189) mukaan paalutuksesta rakennuksiin kohdistuvat tärinän heilahdusnopeu-den ohjearvot vaihtelevat välillä 2,75 - 24 mm/s riippuen rakennustavasta ja maaperästä. Pienen paaluprofiilin takia myös maan syrjäytyminen ja huokosvedenpaineen nousu pysyvät pieninä (SOLCON 1987). 
4.4 Asennettavuus 
4.4.1 Asennettavuus Suomessa 
Tässä luvussa selvitetään ohjeiden ja haastattelujen avulla pallografiittirautapaalun soveltu-vuutta Suomen olosuhteisiin. Painopisteinä ovat etenkin hydraulivasaran hyödyntäminen, jatkosten käyttäytyminen sekä kalliokärjen merkitys asennettavuudelle.   Vaikka tämä diplomityö keskittyy putkipaaluihin, on tärkeä muistaa, että ne muodostavat vain pienen osan kaikista lyöntipaaluista. Itävallassa putkipaalujen markkinaosuus on noin 15-20 % (Steinlechner 2016, haastattelu). Suomessa putkipaaluja käytetään etenkin pienem-missä kohteissa, ja vastaava luku on yhtä suuri tai pienempikin, arvioi Riihinen (2016, haas-tattelu). Paunosen ja Riihisen (2016, haastattelut) mukaan teräsbetonipaalu on yhä selkeästi käytetyin lyöntipaalu Suomessa.  Itävalta ja Suomi eroavat myös siinä, että Itävallassa käytetään enemmän injektoitavia paa-luja kuin Suomessa. Yksi syy siihen on Uotisen (2016, haastattelu) mukaan se, että Suo-messa kallionpinta on suhteellisen lähellä maanpintaa, jolloin on yleensä järkevämpää suun-
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nitella tukipaalu. Toisena syynä hän mainitsee, että kitkapaalun tullessa kyseeseen, käyte-tään usein teräsbetonipaalua injektoitavan putkipaalun sijaan. Koheesiopaaluja ei Suomessa juuri käytetä, koska niiden riskinä on muita paaluja suurempi painumapotentiaali.   Paunosen ja Riihisen (2016, haastattelut) mukaan pallografiittipaalu on asennettavuudeltaan mukava paalu, joka uppoaa hyvin, eikä juuri eroa teräspaalusta. Suurimpana erona on useaan kertaan mainittu viiden metrin elementtipituus, jolla on sekä hyviä että huonoja puolia. Hy-vänä puolena pitkiin teräspaaluihin verrattuna on se, että pitkät paalut voivat asennuksen alkuvaiheessa hieman heilua, taipua tai nurjahtaa. Lyhyet paalut lisäävät puolestaan asen-nusaikaa ja jatkosten määrää. Mitä enemmän jatkoksia on, sitä isompi riski on, etteivät kaikki mene kunnolla kiinni, varsinkin jos paaluja ei lyödä kovaan pohjaan asti.   Asennuskalusto Muina huomioina Paunonen (2016, haastattelu) sanoi, ettei TRM:n ristikärki vastaa suoma-laista kalliokärkeä ja että paalu vaatisi lyöntiadapterin perinteisiin paalukoneisiin, jotta asen-taminen helpottuisi. TRM suosittelee paaluja asennettavaksi kaivinkoneen ja hydrauliva-saran yhdistelmällä. Riihinen (2016, haastattelu) kertoo, että hydarulivasaroita käytetään ny-kyisin Suomessa, etenkin omakotitalokohteissa. Myös Perälä (2016, haastattelu) tietää pien-paaluttajien käyttävän paljon hydraulivasaroita, jotka soveltuvat RR75-RR170 kokoluokan teräspaaluille, kun taas isommat urakoitsijat käyttävät enemmän Junttan-kalustoa, joka so-veltuu kokoluokasta RR140 ylöspäin.  Pienien putkipaalujen ja hydraulivasaran käyttö sopii etenkin jo olemassa olevien rakentei-den läheisyyteen, jolloin tärinän raja-arvot nousevat tärkeään rooliin. Paalutusohjekin (RIL 
2014, s.188) neuvoo, että ”lyöntipaalun asentamisesta johtuvaa tärinää voidaan pienentää käyttämällä kevyttä asennuskalustoa ja lyöntilaitetta sekä poikkileikkaukseltaan pientä paa-lua.” Hydraulivasara soveltuu hyvin työmaille, koska käytännössä kaikilla maanrakennus-työmailla on jo valmiina kaivinkone, johon hydraulivasaran voi tarvittaessa yhdistää. Kevy-ehkön kaivinkoneen etuna perinteiseen paalukoneeseen verrattuna on sen hyvä liikkuvuus ja se, ettei sitä varten tarvitse välttämättä tehdä työpetejä. Tällöin päästään myös ahtaampiin tiloihin ja heikommille maaperille. Lisäksi kaivinkoneen liikkuvan kaivuvarren avulla sa-masta paikasta on mahdollista asentaa paaluja useaan eri kohtaan ilman, että kaivinkoneen tarvitsee juuri liikkua. Jotkut hydraulivasaramallit voivat myös tarttua paaluun ilman asen-nusketjuja, mikä voi nopeuttaa asennusta (Salmenhaara 2016, haastattelu).  Hydraulivasara soveltuu pallografiittipaaluille ja pienille teräspaaluille. Nykyään myös pie-nille teräsbetonipaaluille on kehitetty kaivinkoneeseen kiinnitettävä lyöntilaite. Lisäksi sekä Paalutusohje (RIL 2014, s. 199) että SSAB:n Suunnittelu- ja asennusohjeet (SSAB 2016, s. 30) sallivat hydraulivasaran käytön paalujen asennukseen. Hydraulivasaroilla on suuri isku-luku ja lyöntivoima, minkä takia asentaminen on nopeaa, ja paalut pysyvät suorina. Lyönnin keskittämiseksi hydraulivasaran terän ja paalun välissä käytetään sovitinkappaletta. SSAB suosittelee, etenkin paalutustyöluokassa PTL 3, hydraulivasaran käyttöä paalutusmaaston kanssa. Se auttaa varmistamaan, että lyönti on paalun suuntainen. Hydraulivasaroiden lop-pulyöntiehdot eroavat myös järkäleiden vastaavista, sillä loppulyöntipainuma ilmoitetaan yksikössä mm/30 s perinteisemmän mm/10 iskua sijaan. (SSAB 2016, s. 30, 47-48).  Hydraulivasaran toimivuutta puoltavat kokemukset, joiden mukaan paalut voivat tunkeutua syvemmälle kuin heijarikairaukset. (SSAB 2016, s. 30). Yksi selittävä tekijä hyvälle tunkeu-
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tuvuudelle on mahdollisesti maaperän nesteytymisilmiö (engl. soil liquefaction) (Pekka Sal-menhaara 2016, haastattelu). Tämä voi tapahtua etenkin vedellä kyllästyneissä löyhissä hiek-kamaissa, joissa nopeiden iskujen takia huokosvedenpaine voi kasvaa niin suureksi, että maa menettää hetkellisesti lujuutensa (Das & Luo 2016, s. 427-428, 455). Tämän ilmiön takia paalut voivat upota arvioitua asennustasoa syvemmällekin eli periaatteessa asennuksen kan-nalta turvallisemmalle puolelle. Esimerkiksi Itävallassa putkipaalut asennetaan käytännössä aina hydraulivasaralla (Steinlechner 2016, haastattelu).  Hyvästä tunkeutuvuudesta huolimatta paalut eivät välttämättä saavuta täyttä geoteknistä pu-ristuskestävyyttä, jos ne asennetaan hydraulivasaralla (SSAB 2016, s. 30). Kuvassa 4.19 on esitetty neljän eri hydraulivasaran soveltuvuustaulukot siten, että pystyakselilla on puristus-kestävyyden mitoitusarvo ja vaaka-akselilla paalukoko. PTL1-, PTL2- ja PTL3-viivat ku-vaavat paalutustyöluokissa sallittuja geoteknisen puristuskestävyyden mitoitusarvoja kulle-kin eri paalukoolle. Kuvaajista huomataan, ettei millään vasaralla saada esimerkiksi RR170-paalukoosta koko kapasiteettia hyötykäyttöön, mutta pienemmille paaludimensioille vasarat toimivat melko hyvin. On myös hyvä huomata, että vasaroita on eritehoisia, ja silläkin on iso merkitys, kuten SPD1000- ja SPD2000-vasaroiden tapauksista näkee.  

 Kuva 4.19 Esimerkkejä eri paalukokojen asennettavuudesta eri hydraulivasaroilla (Perälä 2016, s. 6).  Pakkasenkestävyys, hitsattavuus, iskunkestävyys Suomen olosuhteissa tulee huomioida materiaalin pakkashauraus talvisin, mutta Salmenhaaran (2016, haastattelu) mukaan se ei koske pallografiitivalurautaa ja Suomessa onkin asennettu rautapaaluja onnistuneesti sekä kesäisin että talvisin. Lisäksi kylmät olosuhteet lienee otettu huomioon ruotsalaisen Gustavsbergin toimesta, joka kehitti kyseisen paalun.  Hitsattavuutta sivutaan kappaleessa 4.2, jossa todettiin pallografiittivaluraudan kestävän hitsausta hyvien sitkeysominaisuuksiensa puolesta verrattuna esimerkiksi harmaaseen valurautaan. Myöskään paalun valmistuksessa ja asennuksessa ei normaalisti ole hitsausvaiheita. Hitsaaminen tulee kyseeseen, mikäli paalun rakenteeseen halutaan liittää 
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joitakin muita osia. Suomalaisen suunitteluohjeen (RT 1994) mukaan pallografiittirauta on myös hitsattavaa, ja se tulee suorittaa valuraudalle tarkoitetulla nikkeli-rauta-puikoilla.   Pallografiittiraudan hyvänä ominaisuutena pidetään lisäksi korkeaa iskunkestävyyttä, minkä takia sitä pystyisi lyömään esimerkiksi kovempaa kuin terästä (Steinlechner 2016, haastattelu). Jätkäsaaren koepaalutuksen yhteydessä Riihinen (2016, haastattelu) ei kuitenkaan huomannut eroa materiaalien välillä. Paalutustyötä nopeuttanee kuitenkin hiukan se seikka, että paaluja katkaistaessa tavoitetasoon, pallografiittipaalulla riittää paalun poikkileikkauksen leikkaaminen puoleen väliin. Sen jälkeen paalu katkeaa tasaisesti, kun esimerkiksi kaivinkoneen varsi kaataa sen. Tämä lisää myös työturvallisuutta, koska työntekijöiden ei tarvitse olla putoavan paaluosan lähettyvillä. (Steinlechner 2016, haastattelu).  Jatkokset Pallografiittipaalujen tapauksessa jatkosten toimivuus on tärkeässä roolissa, koska viiden metrin elementtipituuden takia pitkään tukipaaluun tulee useita liitoskohtia. Pallografiittipaalun jatkos on kiinteänä osana itse paalua, jolloin vältytään esimerkiksi hitsisaumoilta ja kierteiltä. Jatkos on kartionmuotoinen, ja paalujen välinen liitos perustuu kitkaan.   Gustavsbergin (1981) mukaan testeissä on todettu paalujen jatkos-osalla olevan sama veto- ja puristuslujuus kuin paalulla itselläänkin. Suomalaisten suunnitteluohjeiden (SOLCON 1987 & RT 1994) mukaan jatkokset eivät vähennä sallittua paalukuormaa, minkä lisäksi jatkos kestää kokeiden perusteella vetoa 180-470 kN. Jatkoksen kestävyyttä parantaa sen muuta paalurunkoa paksumpi seinämävahvuus. Esimerkiksi Gustavsbergin (1981) tuote-esitteen mittakuvassa G118/8,4-dimensioisen paalun jatkoksen seinämäpaksuus on 23,5 mm eli lähes kolme kertaa enemmän kuin paalurungon seinämäpaksuus.  Suomalainen suunnitteluohje (RT 1994) neuvoo, että jatkos tulee lyödä kiinni hyvin ohja-tulla keskeisellä iskulla heti jatkamisen jälkeen. Tästä huolimatta piilee pieni riski, että jat-kokset eivät aina mene kiinni, mikä huomattiin Jätkäsaaren koepaalutuksessa. Inspectan Oy:n suorittaessa PDA-mittauksia käyttäen järkäleen maksimipudotuskorkeutta, tukipaa-luna lyödyn G-paalun keskimmäinen jatkos meni kiinni ensimmäisen iskun aikana. Tähän tosin saattoi vaikuttaa se, että paalua oli upotettu hyvin maltillisella pudotuskorkeudella asennuksen aikana. (Riihimäki 2015).  Paalutusohjeen (RIL 2014, s. 208) mukaan mekaaniset jatkokset lukkiutuvat usein vasta lop-pulyöntien aikana tai paalukärjen ollessa tiiviissä maakerroksessa. Näin ollen jatkosten au-keaminen asennuksen aikana on mahdollista. Se täytyykin ottaa huomioon etenkin peh-meissä maakerroksissa, joissa painuma iskua kohden olisi syytä olla maksimissaan noin 100 mm, jotta vetojännitykset pysyvät kohtuullisina (RIL 2014, s. 208).  Ulkopuolista holkkijatkosta muistuttava kiinteä jatkos antaa myös käytännössä suojaa paa-lurungolle. Ensimmäisenä asennettavan paalun jatkos luo tyhjää tilaa reilummin kuin seu-raavan paalun runko vaatii, jolloin toisesta paalusta lähtien paalurunkoon kohdistuu mahdol-lisesti vähemmän rasitusta ympäröivästä maasta. Tämä voisi edesauttaa mahdollisten pin-noitteiden, mukaan lukien pallografiittirautapaalun oman korroosiolta suojaavan oksidipin-noitteen, pysymistä ehjänä.  
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Paalun ja jatkoksen kestävyys Itävallassa tehtiin vuonna 1999 pallografiittirautapaalulle laboratoriotestejä. Niiden tarkoi-tuksena oli muun muassa selvittää, miten betonointi vaikuttaa paaluun ja sijaitseeko kriitti-nen alue puristuskuormituksen alaisuudessa paalurungossa vai jatkoksessa. Myötörajat il-moitetaan kuvan 4.20 kuvaajissa vasemmalla pystyakselilla. Käyrän kohdalla ilmoitetaan lisäksi 0,2 % myötöraja, joka vastaa siis 0,2 % plastista muodonmuutosta. (Schütz et al.  1999). Kuvassa 4.20 vasemmalla on esitetty kuormituskäyrät betonoimattomalle ja beto-noidulle paalulle, ja kuten kuvasta huomaa, parantaa betonointi oletetusti paalun kestävyyttä.   

  Kuva 4.20 Vasemmalla keskimääräiset kuormituskäyrät tyhjälle (engl. hollow) ja betonoidulle (engl. concrete-filled) pallografiittipaalun osalle, jonka nimellisulkohalkaisija on 118 mm. Oikealla jännitys-venymäkäyrät tyhjälle ja betonoidulle jatkokselle. (Schütz et al. 1999).  Kuvassa 4.20 oikealla on kuormitettu betonoimatonta ja betonoitua jatkosta. Siinäkin beto-nointi niin ikään parantaa kestävyyttä. Jatkoksen poikkileikkaus koostuu yläpuolisen paalun alapäästä, toisin sanoen urospäästä, ja alapuolisen paalun yläpään muhvista, toisin sanoen naaraspäästä. Urospää hieman suippenee ja seinämävahvuus ohenee alapäätä kohden. Naa-raspään alaosassa on puolestaan niin kutsutut hartiat, jotka ottavat urospään vastaan. Beto-noimattoman jatkoksen kuormituskäyrä voidaan Schütz et al. (1999) mukaan jakaa tarkem-min neljään eri vaiheeseen, jotka ovat:  0 - 250 kN Urospää työnnetään naaraspäähän. 250 - 850 kN Puristettu liitos uros- ja naaraspään välillä aiheuttaa muodonmuu-toksia naaraspäähän. 850 - 1400 kN Urospään kapeammasta poikkipinta-alasta aiheutuu muodonmuu-toksia, minkä takia urospää liukuu syvemmälle naaraspään hartioi-hin saakka. Tällöin kuorma siirtyy urospäästä suoraan naaraspään ja paalurungon välialueelle niin sanotun positiivisen liitoksen kautta.   1400 kN Paalukappaleen maksimikuormitus saavutetaan. Toistuva jatkoksen puristaminen aiheuttaa naaraspäähän lisää muodonmuutoksia.  



  

70  

Betonoidussa jatkoksessa betoni muodostaa jäykän liitoksen urospään, naaraspään hartioi-den ja itse paalurungon välille. Siksi varsinainen kuormitus jää naaraspään alueella vä-häiseksi, eikä muodonmuutoksia juuri tapahdu. Betonoimattoman jatkoksen testi lopetettiin kuormituksen ollessa 2100 kN ja betonoidun jatkoksen testi kuormituksen ollessa 2350 kN, koska sitä ennen naaraspään puoleisissa paalurungoissa oli tapahtunut jo selviä muodon-muutoksia. Naaraspään kuormitus kaiken kaikkiaan muodostaa epäsäännöllisen muodon-muutoskäyrän. Se johtuu naaraspään muodosta ja kuormansiirtomekanismista, joka on joko positiivinen tai ei-positiivinen. Naaraspään dimensioiden takia siinä siis myös tapahtuu vä-hemmän muodonmuutoksia kuin paalurungossa saman kuormituksen alaisuudessa. (Schütz et al. 1999).  Kaiken kaikkiaan paalurungolle ja paalujatkokselle tehtyjen testien perusteella jatkos ei muodosta heikkoa kohtaa paalussa, vaan pallografiittirautapalaun kantavuus määräytyy yk-sinomaan paalurungon mukaan. Muina huomiona havaittiin, että kuormaa kasvatettaessa näytekappaleiden muodonmuutoksiin ei odotusten mukaisesti liittynyt halkeamia eikä ra-koja. (Schütz et al. 1999).  Kärjet Paalutusohje (RIL 2014, s. 165) ohjeistaa kalliokärjen tapauksessa, että se on mitoitettava vetorasitukselle siten, ettei lyönnin aiheuttamat vetoaallot irrota kärkitappia tai -kappaletta. Ohjeen mukaan myös puristus- ja taivutusrasitus on huomioitava. Kalliokärjillä on Suo-messa tärkeä rooli, koska kallionpintaa käytetään paljon hyödyksi rakentamisessa. Paalutus-ohje (RIL 2014, s. 164) ja Liikenneviraston tekninen vaatimus (2012b, s. 1) määrittelevätkin 
kalliokärjen käytöstä seuraavaa: ”Teräs- ja teräsbetonipaalut on varustettava kalliokärjellä, kun paalu lyödään kallioon tai todennäköiseen kallioon, vinoon kallionpintaan tai kiviseen 
tai lohkareiseen maakerrokseen.”   TRM:n oma kalliokärki, joka on esitetty kuvassa 4.23, ei suoraan vastaa Suomessa käytettyjä kärkitapillisia kärkiä, koska se on ristikärki ja toimii lähinnä läpäisykärkenä. Kuvassa 4.21 on Paalutusohjeessa esitettyjä kalliokärkiä. Kalliokärjen käytöstä päättää kuitenkin pohjara-kennesuunnittelija ja kalliokärjen hyödyistä on esitetty vaihtelevia mielipiteitä. Paunonen (2016, haastattelu) toteaa, että putkipaalujen tapauksessa kalliokärkiä määrätään useasti, osittain siksi, että ne tulevat pääsääntöisesti muutenkin hankaliin olosuhteisiin, jolloin kal-liokärki voi auttaa asennuksessa. Teräsbetonipaalujen tapauksessa kalliokärkiä voisi hänen mielestään määrätä nykyistä enemmänkin, koska niiden lyöminen on usein muutenkin han-kalaa. Riihinen (2016, haastattelu) täydentää, että etenkin isoille paaluille kalliokärki sopii hyvin, mutta hänen mielestään pienpaaluille kalliokärkiä ei tarvittaisi niin usein. Yksi hait-tapuoli on muun muassa se, että kalliokärjen osuessa esimerkiksi suureen kiveen, se voi läh-teä taittamaan paalua. Riihisen mielestä maakärki voi useissa tapauksissa toimia jopa kallio-kärkeä paremmin asennusvaiheessa. Myös Jätkäsaaren koepaalutus osoitti, että maakärjelli-nenkin pallografiittipaalu upposi hyvin. Kyseessä oli kuitenkin vain yksittäinen paalu, joten pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi sen varaan tehdä.   
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 Kuva 4.21 Esimerkkejä teräsbetonipaaluun, pienpaaluun tai suuriläpimittaiseen teräspaaluun kiinnitet-tävistä kalliokärjistä, joissa on rakenneteräskärkitappi tai pintakarkaistu kärkitappi (RIL 2014, s. 165).  Tiivistelmä Taulukoissa 4.9 ja 4.10 on vielä kertauksenomaisesti koottu yhteen sekä pallografiittipaalun asennukseen että hydraulivasaran käyttöön liittyvät hyvät ja huonot puolet. Taulukossa 4.9 iskunkestävyys ja hitsattavuus ovat suluissa, koska ne ovat materiaaliominaisuuksista syn-tyviä hienoisia tekijöitä, joilla ei kuitenkaan ole käytännön elämässä suurta merkitystä. Hyd-raulivasarasuositus on myös suluissa, koska se ei ole yksinomaan pallografiittipaalun etuoi-keus, vaan sitä voidaan käyttää muillekin paaluille. TRM kuitenkin vahvasti mainostaa ja suosittelee sen käyttöä.  Taulukko 4.9 Pallografiittirautapaalun asennukseen liittyvät hyvät ja huonot ominaisuudet. Hyvät ominaisuudet Huonot ominaisuudet Viiden metrin elementtipituus: - Paalu on helppo lyödä - Paalua on helppo käsitellä työ-maalla (pieni ja kevyt) 

Viiden metrin elementtipituus: - Asennustyö voi kestää kauemmin - Paaluun tulee enemmän jatkoksia 
Ei erillisiä jatkoksia (ei esim. hitsausta) Ei suomalaista kalliokärkeä (Iskunkestävä materiaali) Ei lyöntiadapteria muille kuin hydraulivasaroille (Hydraulivasarasuositus) Ei päivitettyjä loppulyöntiohjeita  Suppea kokovalikoima  (Hitsattavuus)  Taulukko 4.10 Hydraulivasaran käyttöön liittyvät hyvät ja huonot ominaisuudet Hyvät ominaisuudet Huonot ominaisuudet Kaivinkoneita on käytännössä jokaisella työmaalla, ei tarvetta paalukoneelle Soveltuu vain pienille paaluille, d ≤ 170 mm. Isom-milla paaluilla ei saada koko geoteknistä puristus-kestävyyttä hyötykäyttöön. Työpetiä ei välttämättä tarvita  Kevyt ja liikkuvainen kalusto, jolloin pääs-tään hankaliinkin olosuhteisiin  
Samasta paikasta voi asentaa useamman paalun  
Vähäinen tärinä  Hyvä tunkeutuvuus (nesteytymisilmiö)  
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4.4.2 Jätkäsaaren koepaalutukset 2015 
Vuosina 2012-13 Jätkäsaaressa tutkittiin täytön tiivistyvyyttä syvätiivistyskokeilla käyttäen RIC- ja pudotustiivistysmenetelmiä. Näitä kokeita tehtiin viidellä eri koealueella, jotka jaet-tiin edelleen kolmeen eri osaan siten, että kummallakin syvätiivistysmenetelmällä oli oma kenttänsä, ja kenttien välissä oli syvätiivistämätön alue. Vuonna 2015 tätä tiivistyvyystutki-musta käytettiin hyväksi, ja kolmella yllä mainituista koealueista suoritettiin erillinen tutki-mus, joka sisälsi lyöntipaalujen asennettavuuskokeita. (Larkela & Kettunen 2016).  Tämän koepaalutuksen tarkoituksena oli selvittää, onko syvätiivistyksellä vaikutusta alueen paalutettavuuteen tai paalutyypin valintaan. Koepaalutuksessa käytettiin neljää eri lyönti-paalutyyppiä, jotka olivat Ruduksen teräsbetonipaalu TB300, SSAB:n teräspaalut RR170/10 ja RR220/10 sekä SOLCON OY:n toimittamat pallografiittirautapaalut G170/13. Paalut py-rittiin asentamaan siten, että jokaista paalutyyppiä olisi sekä tiivistetyllä että tiivistämättö-mällä alueella. Kuvassa 4.22 on esitetty koepaalutusalueet. Sama kuva ja tarkemmat paalu-jen sijainnit on esitetty liitteessä 5. Yhteensä paalutettavia pisteitä oli 36 sisältäen 18 TB300-paalua, 9 RR170/10-paalua, 4 RR220/10-paalua ja 5 G170/13-paalua. G-paalut jakaantuivat edelleen siten, että alueella 1 sijaitsi yksi piste, alueella 2 kaksi pistettä ja alueella 3 myös kaksi pistettä. (Larkela & Kettunen 2016).  Tutkimuksessa olivat mukana HKR, Kiinteistöviraston Geotekninen osasto, Stara, Inspecta Oy sekä Ramboll Finland Oy, joka myös laati koepaalutuksen loppuraportin. Varsinaisen paalutustyön suoritti YIT Rakennus Oy, jonka vastaavana työnjohtajana toimi Jarmo Pau-nonen ja paalukoneen kuljettajana Kristian Riihinen. Paalutustyöt tehtiin kesäkuussa vuonna 2015 käyttäen paalutuskoneena Junttan PM 20 LC -mallia ja hydraulijärkäleenä Junttan HHK 5A -mallia, jonka massa on 8600/5000 kg. Teräsbetoni- ja teräspaalut olivat 12-14 metriä pitkiä, ja ne asennettiin ilman jatkoksia ja kaikissa käytettiin tunkeutuman paranta-miseksi kalliokärkeä. Pallografiittipaalut olivat tunnetusti viiden metrin elementtejä, joissa on kiinteä jatkos. Yhdessä niistä käytettiin tasaista levykärkeä, joka vastaa maakärkeä, ja neljässä ristikärkeä, joka vastaa kalliokärjen sijaan lähinnä läpäisykärkeä (kuva 4.23). (Lar-kela & Kettunen 2016).  

 Kuva 4.22 Koepaalutusalueet 1-3. Jätkäsaaren alueen ilmakuvakartta. (Larkela & Kettunen 2015). 
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 Kuva 4.23 G-paalun tasainen levykärki ja kartionmuotoinen ristikärki (läpäisykärki). (Larkela & Ket-tunen 2015).  Paalutuspöytäkirjojen avulla laskettiin paaluille teoreettiset tunkeutumisvastukset, joiden perusteella voitiin todeta, että syvätiivistyksen vaikutusalue ulottui noin 5-8 metrin syvyy-teen. Tiivistyksen lisäksi myös paalun koko kasvattaa luonnollisesti tunkeutumisvastusta. Lopputuloksena todettiin, että kaikki testatut lyöntipaalutyypit ovat soveltuvia läpäisemään vastaavanlaisia tiivistettyjä täyttöjä, jos täytössä ei ole suuria kappaleita kuten kiviä esteenä. Paalut pystyttiin siis asentamaan suunniteltuihin sijainteihin ilman, että järkäleen pudotus-korkeutta jouduttiin kasvattamaan vahingollisen korkeaksi. (Larkela & Kettunen 2016). Vaikka tunkeutumisvastuksen avulla voitiin huomata ero tiivistetyn ja tiivistämättömän alu-een välillä, Inspectan (Riihimäki 2015) suorittamien yhdeksän PDA-mittausten mukaan te-räsputkipaaluilla vastaavaa eroa ei kuitenkaan havaittu, toisin kuin teräsbetonipaaluilla.   Muina huomioina todettiin vielä, että tunkeutumisvastuskuvaajan perusteella G-paalun kär-jen muodon vaikutus vaikutti olevan pienempi kuin tiivistyksen. Mutta ottaen huomioon tosi pienen otannan, kärkityypin vaikutusta ei voi kunnolla arvioida. Lisäksi varoitettiin vetojän-nitysten ja negatiivisen vaippahankauksen muodostumisesta, sillä alueilla on pehmeitä ja löyhiä kerrostumia tiiviiden kerrosten ohella. Asennuksen aikaiset vetojännitykset voivat olla kriittisiä etenkin teräsbetonipaaluille. (Larkela & Kettunen 2016).  Täyttöalueiden ollessa kyseessä on hyvä kuitenkin muistaa, että jokainen täyttöalue on eri-lainen. Jätkäsaaressa kaikki lyöntipaalutyypit läpäisivät niin tiivistämättömän kuin tiiviste-tynkin täytön hyvin. Kyläsaaren sekalaisen ja kivisen täyttöalueen paalutuksessa, liittyen korroosion pitkäaikaistutkimukseen, todettiin, että teräsbetonipaalun läpäisevyys oli merkit-tävästi teräspaaluja heikompi, ja teräsbetonipaalut upposivat yleisesti ottaen huonosti. (Paat-sema 2016, haastattelu).  Koepaalutuksesta saatiin myös käytännön kokemuksia. Rantalan (2016, haastattelu) mukaan G-paalu tuntui uppoavan hyvin maaperään ja kestävän hyvin lyöntejä. Vastaavalle työnjoh-tajalle (Paunonen 2016, haastattelu) jäi myös positiivinen yleiskuva G-paalusta, vaikkakin pientä epäilystä herätti pienen elementtipituuden takia useat jatkoskohdat ja niiden lukkiu-tuminen. Paalukoneen kuljettajan (Riihinen 2016, haastattelu) mielestä G-paalun ja teräs-paalun asennettavuudessa ja materiaalissa ei ollut juurikaan eroa. Pienestä elementtipituu-desta on asennuksessa hyötyä sen verran, ettei paalu juuri heilu, mutta vastavuoroisesti paa-lutus on hitaampaa, koska paaluja pitää nostaa useampia päällekkäin. Kuvasarjassa 4.24 - 4.27 on esitelty tarkemmin G-paalun asennusvaiheita. Lisäksi ensimmäinen kuva on otettu vertailukuvaksi siitä, miten teräsbetoni- ja myös teräspaalut voidaan asentaa pidempinä kuin viiden metrin elementtipituuden omaava G-paalu. 
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  Kuva 4.24 Teräsbetonipaalun (vas.) ja G-paalun (oik.) valmistelua asennusta varten (Rantala 2015).  

  Kuva 4.25 G-paalun asentaminen (Rantala 2015).  

  Kuva 4.26 G-paalun yläpäähän asetettava paaluhattu (Rantala 2015).  

  Kuva 4.27 G-paalun alapäähän asetettava tasainen levykärki eli maakärki (Rantala 2015). 
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4.5 Korroosio-ominaisuudet 
Tässä luvussa on tarkoitus selvittää pallografiittivaluraudan korroosio-ominaisuuksia kirjal-lisuudesta löytyvien, aiempien tutkimusten perusteella. Teräs vaikuttaa olevan paljon tutki-tumpi materiaali. Koska se on myös suosittu putkipaalumateriaali, tässä pyritään tekemään vertailua näiden kahden materiaalin välille. Tämän hetken paalujen korroosiomitoituksessa, niin Eurokoodissa kuin Paalutusohjeessakin, on esitetty ainoastaan syöpymätaulukot teräk-selle. Samaa taulukkoa sovelletaan myös pallografiittivaluraudalle.  Tietyn aineen korroosio-ominaisuuksien selvittäminen ja vertailu on kuitenkin varsin han-kalaa. Kirjallisuudessa esitetään lukuisia mielipiteitä ja korroosiotutkimuksia, joita tähänkin lukuun on kerätty. Tutkimusten tulokset riippuvat kuitenkin paljon tutkimuksen tekijästä ja tutkimusmetodista. Oma vaikutuksensa voi olla myös aikakaudella, koska monet vertailut perustuvat hyvin vanhoihin kokeisiin. Lisäksi oman ulottuvuutensa tuo materiaalien monet käyttötarkoitukset. Valurautaa ja terästä käytetään niin putkijohdoissa, paaluissa kuin muu-allakin teollisuudessa. Jo tämän seurauksena korroosiovertailu on haastavaa, koska korroo-sioympäristöt ja mahdolliset korroosiosuojaukset vaihtelevat.   Pallografiittivalurautaa verrataan usein valuteräkseen, kuten taulukossa 4.3. Pallografiitti-paalut valmistetaan keskipakovalamalla ja teräspaalut valssaamalla ja hitsaamalla. Vaikut-tavatko erilaiset valmistusmenetelmät siis esimerkiksi korroosio-ominaisuuksiin? Mekaani-siin ominaisuuskin niillä on ainakin merkitystä. Blairin ja Stevensin (1995) mukaan teräs suuntautuu valssatessa, mikä puolestaan saa aikaan mekaanisten ominaisuuksien anisotro-piaa: sitkeys-, isku- ja väsymisominaisuudet heikentyvät poikkisuunnassa, ja veto- ja myö-töominaisuudet muuttuvat hieman. Hitsisaumoillakin voi olla oma merkityksensä, mutta niitä ei pallografiittipaaluissa ole. Kaiken kaikkiaan voitaneen kuitenkin olettaa, että korroo-sio-ominaisuudet pysynevät valmistustavasta riippumatta melko identtisinä. Korroosioon vaikuttavat enemmänkin materiaalin kemialliset kuin mekaaniset ominaisuudet.   Metalliteollisuuden (MET 2001, s. 117) julkaisun mukaan ero suomugrafiitin ja pallografii-tin välillä on siinä, että palografiitissa grafiitti rikkoo metallin rakennetta vähemmän eikä avaa syövyttäville aineille kanavia rakenteen sisään. Siinä myös mainitaan, että grafitoitu-misen takia syöpynyt teräsmäinen perusmassa jää kiinni grafiittiin, ja syntynyt suojakuori ehkäisee korroosion etenemistä lievissä olosuhteissa. Muutoin pallografiitti kestää melko hyvin korroosiota ilmastossa, vedessä, maassa, emäksisissä ja hapettavissa olosuhteissa. Happamat ja pelkistävät olosuhteet ovat huonompia ympäristöjä. (MET 2001, s. 117).  Taulukoissa 4.11 ja 4.12 on esitetty pallografiittivaluraudan (GJS), suomugrafiittivaluraudan (GJL) ja teräksen korroosionopeudet eri olosuhteissa. Pallografiittipaaluhan on tyypiltään ferriittisen ja perliittisen väliltä, joten taulukko 4.11. soveltuu senkin arvioimiseen aika hy-vin. Taulukoiden perusteella palografiittivalurauta olisi selvästikin terästä korroosiokestä-vämpää.  Taulukko 4.11 Työstetyn metallipinnan korroosio eri ilmastoissa, 3 vuodessa, [mg/dm2] (MET 2001, s. 117). Metalli Mannerilmasto Meri-ilmasto Teollisuusilmasto Ferriittinen GJS 1,8 5,2 1,7 Perliittinen GJS 0,9 3,3 1,4 Pehmeä teräs 3,1 15,1 3,8  
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Taulukko 4.12 Metallien pinnan korroosio merivedessä, 380 päivässä, [mg/dm2] (MET 2001, s. 117). Metalli Merivesi GJS 15,3 GJL 17,2 Seostamaton teräs 23,5  Schweitzer (2007, s. 87) puolestaan sanoo, että pallografiittiraudan korroosiokestävyys on verrattavissa harmaaseen valurautaan eli suomugrafiittirautaan. Hänen mielestään pallogra-fiittiin ei muodostu grafitoitumisen seurauksena kalvoa, toisin kuin suomugrafiittiin, mikä voi joissain tilanteissa hieman heikentää sen korroosiokestävyyttä. Suomugrafiitti puoles-taan olisi hieman parempi korroosion suhteen kuin hiiliteräs, etenkin vedessä, ilmassa ja maassa.  Mattsson (1989, s. 134) kertoo lähinnä korroosiosta ylipäänsä. Ainoa kunnon vertailu mate-riaalien välillä on, että valurautarakenteet ovat usein vähemmän herkkiä korroosiolle kuin teräsrakenteet vesiympäristössä. Hänen mukaansa tämä tosin riippuu osittain siitä, että va-luraudoilla on yleensä isommat dimensiot ja suurempi korroosiovara.  Korroosiokäsikirjassa (Kunnossapitoyhdistys 2004, s. 447, 449) mainitaan, että valu-raudoilla on yleisesti jonkin verran parempi ilmastollinen korroosiokestävyys kuin hiilite-räksillä. Toisaalta merivesiolosuhteissa käsikirjan mukaan ei ole yksiselitteisiä tutkimustu-loksia eikä kokemuksia, jotka osoittaisivat harmaan valuraudan, pallografiittivaluraudan ja hiiliteräksen välillä suuria eroja.  Kekki et al. (2008, s. 49) ovat vesijohtomateriaalien vaurioihin perehtyvässä julkaisussaan keränneet myös tietoja eri lähteistä, joiden mukaan pallografiittiraudan ja harmaan valu-raudan korroosionopuksia voidaan pitää yhtä suurina keskenään. Heidän mukaansa pallo-grafiittiraudan syöpymät muistuttavat teräksen syöpymiä, mutta taipumus kuoppasyöpymiin on vähäisempää.  Dechant & Perry (2005) vertailevat julkaisussaan teräs- ja pallografiittiputkia, jotka ovat Yhdysvaltojen käytetyimmät materiaalit veden siirtämiseen putkihalkaisijan ollessa 60 cm tai suurempi. Heidän mielestään haudattuina ja suojaamattomina samassa ympäristössä ol-lessaan, teräs ja pallografiitti syöpyvät samalla nopeudella. He perustelevat väitettään viit-taamalla neljään eri lähteeseen. Julkaisuun tulee suhtautua kuitenkin varauksella, sillä sen on tehnyt Northwest Pipe Company, joka on pohjoisamerikkalainen teräsputkivalmistaja. Lisäksi julkaisussa käytetyt lähteet ovat melko vanhoja, peräti vuosilta 1964-1976. Tutki-muksen ikä ei sinänsä vähennä sen arvoa, mutta materiaali ja tutkimusmenetelmät voivat ajan kuluessa kuitenkin muuttua.  Kuvissa 4.28-4.30 on norjalaisen Kristiansands Jernstoperin laatimaan raporttiin kerättyjä tietoja eri metallien korroosiosta (Roland 1995). Raportin käyttämät lähteet ovat Northwest Pipe Companyn julkaisun tavoin melko vanhoja, vuosilta 1958-1971, joten niiden luotetta-vuus ei ole parhaimmalla tasolla, koska niiden tarkastaminen on hankalaa. Lisäksi Jernsto-peri valmisti aikoinaan myös G-paaluja (Salmenharaa 2016, haastattelu). Tulokset antavat melko hyvän kuvan pallografiittiraudan korroosiokestävyydestä, toisin kuin amerikkalaisten julkaisussa. Pallografiittirauta näyttäisi olevan terästä (steel, rolled steel, low carbon steel, mild steel) parempi sekä ilmassa että vedessä, mutta kuvassa 4.28 korkealujuusteräs käyt-täytyy pallografiittia suotuisammin. 
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 Kuva 4.28 Viiden eri materiaalin keskimääräiset ilmastollisen korroosion nopeudet viidessä eri paikassa 12 vuodessa [g/dm2/a] (Roland 1995). Alkuperäinen lähde: G. B. Mannweiler, Corrosion Test Results of 15 Ferrous Metals after 12 Years Atmospheric Exposure, ASTM, Report of Subcommittee A 04.23, 1971.  

 Kuva 4.29 Ilmalla kyllästämisen vaikutus korroosionopeuteen [mg/cm2/d] vedessä 380 päivän testissä (Roland 1995). Alkuperäinen lähde: R. Poirot, Cast Irons for Use in Marine Environments, Fonderie No 161, 1959.  

 Kuva 4.30 Ilmastollisen korroosion nopeudet 24 metrin päässä merestä Yhdysvalloissa, Pohjois-Caroli-nassa (Roland 1995). Alkuperäinen lähde: F. L. La Que, The Corrosion Resistance of Ductile Iron, Cor-rosion Vol. 14, 1958. 
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Ruotsalaisen Pålkomissionen (Camitz et al. 2009) raportissa keskitytään metallien korroosi-oon maassa. Sen mukaan korroosiokestävyys maassa ja vedessä on likimain yhtä suuri niin pallografiitilla, harmaalla valuraudalla kuin teräksellä. Raportissa mainitaan myös yhteen-vetona Korrosionsinstitutetin kirjallisuusselvityksen tulokset: - Amerikkalaistutkimusten mukaan korroosionopeus on samaa suurusluokkaa maassa olevien suojaamattomien pallografiittirautaputkien ja teräsputkien kesken. Tämän perusteella voidaan olettaa, että myös samoista materiaaleista valmistetut paalut käyttäytyisivät samalla tavalla. - Monien vuosikymmenien käytännön kokemusten perusteella, liittyen maassa oleviin vesi- ja kaasujohtoverkkoihin, voidaan tulkita, että pallografiitilla on jonkin verran parempi kuoppakorroosiokestävyys kuin teräksellä.  Toisessa kirjallisuusselvityksessä kerrotaan, että yleisen käsityksen mukaan valuraudoilla olisi hiiliterästä parempi korroosiokestävyys vedessä. Toisaalta keskimääräisen syöpymisen suhteen ei tullut vastaan mittaustuloksia, jotka selvästi osoittaisivat tämän. Kuoppakorroo-siokestävyys vaikuttaisi kuitenkin olevan parempi valuraudoilla kuin hiiliteräksellä. (Camitz et al. 2009, s. 22).  DECHEMA:n aktiivisessa korroosiotietokannassa, jossa on yli 9000 sivua ja jota korroo-sioekspertit jatkuvasti päivittävät, sanotaan valurautaisten putkilinjojen olevan vähemmän alttiita korroosiolle kuin teräksestä tehdyt. Valurautamateriaalien näkökulmasta pallografiit-tivalurauta on yhtä hyvä tai hieman parempi korroosiokäyttäytymiseltään kuin harmaa valu-rauta. (Kreysa & Schütze 2008).  Taulukossa 4.13 on esitetty oksidikerroksen (valupinta, valssihilse) vaikutus valuraudalle ja teräkselle eri ympäristöissä. Hieman yllättäen kerros näyttäisi parantavan materiaalien kor-roosiokestävyyttä ainoastaan neljässä tapauksessa ja huonontavan sitä 13 tapauksessa. Ma-teriaalien vertailu puolestaan on hankalaa, koska tulokset menevät ristiin riippuen valmis-tusmenetelmästä ja oksidikerroksesta. Jos kuitenkin tutkitaan kunkin rivin eli maalajin pie-nintä korroosionopeutta, osuu se aina valuraudan puolelle. Valurauta tarkoittanee tässä yh-teydessä harmaata valurautaa, koska taulukko on vuodelta 1950, ja pallografiittivalurauta tuli julki virallisesti vasta vuonna 1948.  Taulukko 4.13 Oksidikerroksen vaikutus valuraudan ja teräksen korroosioon maaperässä, 8 vuoden testiaika, USA National Bureau of Standards (Kreysa & Schütze 2008). Alkuperäinen lähde: Stahl und Eisen 70, 1950. Maaperä Maksimikorroosiosyvyys [mm/a] Valurauta Teräs Hiekkavalu Keskipakovalu Valu-pinta Ei valu-pintaa Valu-pinta Ei valu-pintaa Valssi-hilse Ei valssi-hilsettä Erittäin hieno, hiekkai-nen siltti 0,45 0,33 0,20 0,23 0,49 0,39 
Sorainen, hiekkainen siltti 0,09 0,08 0,10 0,06 - - 

Siltti 0,29 0,13 0,70 0,23 0,27 0,25 Savi 0,46 0,40 0,18 0,23 0,22 0,25 Suo, räme 0,36 0,13 0,70 0,29 0,27 0,21 Emäksinen maa 0,57 - 0,36 0,40 0,42 0,33 
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Wienin teknillisessä yliopistossa suoritettiin 441 päivää kestävä korroosiovertailutesti, jossa koekappaleina olivat pallografiittivalurauta (DCI), saumaton teräs (S235) ja pituushitsattu teräs (S355). Korroosiotestissä simuloitiin maaperäolosuhteita niin, että paalujen yläosat oli-vat sorassa, jossa vallitsi säännöllisesti vaihdettava ja hapella kyllästetty vesi. Alaosat olivat tiiviissä hiekassa, jossa vallitsi seisova ja kyllästämätön vesi. (Linhardt 2014, s. 1)  Pallografiittipaalu oli testissä jalompi materiaali verrattuna teräksiin, johtuen pallografiitti-paalun paremmin korroosiota ehkäisevästä suojakerroksesta. Tämä näkyy kuvassa 4.31, jossa pallografiitin potentiaali on suurempi kuin teräksillä. Teräkset puolestaan käyttäytyivät keskenään hyvin samalla tavalla, eikä hitsillä näyttänyt olevan merkitystä. Pallografiittipaa-lussa korroosiota tapahtui enemmän paalun alaosassa ja teräksillä puolestaan paalun ylä-osassa. Korroosiomuotoina pallografiittipaalussa esiintyi paikallisena korroosiona pistekor-roosiota ja teräspaaluissa yleistä korroosiota, katso kuva 4.32. Näin ollen pallografiittipaalun materiaalikato aiheuttaa kuormaa kantavan poikkileikkauksen pienenemisen vain paikoit-tain. Testin alkuvaiheessa kokonaiskorroosiokato vaikutti olevan aina yhden testisyklin, 2 h 24 min, aikana suurempi teräksillä kuin pallografiitilla. (Linhardt & Ball 2014, s. 8-11). 

 Kuva 4.31 Korroosiotestin virran (I) ja potentiaalin (E) kuvaajat ajan suhteen (Linhardt 2014, s. 2). 
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  Kuva 4.32 Vasemmalla teräksen ja oikealla pallografiittiraudan korroosiomuodot testin jälkeen (Lin-hardt 2014, s. 2).  Yksi Itävallan ensimmäisistä kohteista, joissa käytettiin TRM:n paaluja vuonna 1986, pää-tettiin purkaa ja rakentaa tilalle muita rakennuksia. Tässä yhteydessä TRM pääsi vuonna 2016 nostamaan ylös omia paalujaan jatkotutkimuksia varten. 30 vuotta vanhoista paaluista  korroosiota arvioitiin ainoastaan silmämääräisesti. Kuvassa 4.33 ylös nostetut paalut ovat kuvassa keskellä, halkaisijaltaan 118 mm ja sisältä betonoituja. Paalujen ylösnosto oli varsin hankalaa ja se näkyy myös paaluissa, sillä osa on hieman taipuneita ja naarmuuntuneita.  Huomattavin havainto korroosion kannalta on se, etteivät paalut ole koko matkaltaan syöpy-neitä. Korroosion syvyydestä ei ole tietoa eikä vallitsevista olosuhteista, joten pitkälle me-neviä johtopäätöksiä ei pysty tekemään. Kuvien perusteella pallografiittipaaluissa tapahtuu korroosiota ainakin jossain määrin.  

    Kuva 4.33 Näköhavaintoja 30 vuotta vanhoista pallografiittipaaluista Wienissä (Neville 2016).  Tässä luvussa tarkasteltiin pallografiittivaluraudan korroosio-ominaisuuksia ja verrattiin niitä teräkseen sekä osittain harmaaseen valurautaankin. Vertailevia lähteitä oli kaiken kaik-kiaan kymmenen. Pääosin pallografiittivaluraudan korroosiokestävyyttä pidetään terästä pa-rempana ilmassa, vedessä ja maassa eli olosuhteissa, joissa paaluakin käytetään. Osan mie-lestä korroosiokestävyydellä ei ole kuitenkaan eroa materiaalien välillä, mutta mikään lähde ei väitä, että teräs olisi korroosion suhteen parempi. Näin ollen voidaan tulkita, että pallo-grafiittivalurauta on yhtä hyvä tai parempi kuin teräs korroosion kannalta. 
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Käytettyjen lähteiden luotettavuutta arvioitaessa on hyvä muistaa, että lähes kaikki materi-aalivertailut on tehty joko putkille tai muille esineille kuin paaluille. Esineen asennolla voi olla merkitystä korroosioon (Leino et al. 1998, s. 55, 59), mutta esimerkiksi Korrosionsins-titutet (Camitz et al. 2009, s. 22) olettaa, että putket ja paalut käyttäytyisivät samalla tavalla. Toinen epävarmuustekijä on lähteiden vanhuus, sillä kaikkia lähteitä ei pysty erikseen tar-kistamaan tai se on erittäin hankalaa. Kolmanneksi materiaali- ja valmistustekniikat ovat voineet kehittyä vuosikymmenien saatossa. Lisäksi täytyy muistaa, että osa lähteistä oli koottuja kirjallisuustutkimuksia. Niiden lopputulokseen voi vaikuttaa keräämällä tai esittä-mällä tietoja ainoastaan halutuista lähteistä. 
4.6 Olemassa olevat suunnitteluohjeet 
Tällä hetkellä TRM:n pallografiittipaalu on CE-merkitty perustuen eurooppalaiseen tekni-seen hyväksyntään ETA-07/0169, joka on voimassa vuosina 2007-2017. Päivitettyjä suoma-laisia suunnitteluohjeita ei ole, mutta valmistaja tarjoaa laskentatiedoston pallografiittipaa-lun rakenteellisen kestävyyden laskemiseen ja se noudattaa Eurokoodeja ja Iso-Britannian kansallisia ohjeita. Sen lisäksi valmistaja esittää vaippakestävyystaulukot kuvassa 4.34. Var-sinaisia tukipaaluille tarkoitettuja loppulyöntitaulukoita ei paalun valmistajalta ole saata-villa. Tästä kuitenkin huomaa hyvin eron eri maiden suunnittelutarpeissa. Suomessa ei esi-merkiksi juuri käytetä injektoituja, lyötäviä putkipaaluja, eikä myöskään vaippakestävyyden arviointiin käytettäviä DPH- tai SPT-kairauksia. Paalut voidaan tosin lyödä lopulliseen sy-vyyteen lyöntiajankin perusteella, ja vaippakestävyys voi suurimmillaan olla 300-360 kPa.  

 Kuva 4.34 Vaippakestävyyden arvoja injektoiduille paaluille eri maakerroksissa lyöntiajan, DPH- ja SPT-kairausten suhteen. Vasemmalla koheesiomaassa ja oikealla kitkamaassa. (TRM 2016c). DPH, dynamic probing heavy, raskas heijarikairaus ja SPT, standard penetration test, SPT-kairaus.   
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Suomessa on G-paalujen suunnitteluohjeita vuosilta 1987 ja 1994. Ne eivät ole, varsinkaan euronormiaikana, enää kaikilta osin ajan tasalla. Alla on esitetty jälkimmäisessä versiossa esitetyt loppulyöntiohjeet sekä järkäleille (taulukko 4.14) että ilmavasaroille (taulukko 4.15). Paalutuslaitteistot päivittyvät vuosien saatossa, joten taulukoiden tiedot eivät luultavasti päde uudemmille laitteille sellaisenaan. Suuntaa ne voivat toki antaa. Niiden perusteella saa-daan G-paalulla geotekniseksi puristuskestävyydeksi 320-1000 kN.  Taulukko 4.14 G-paalun loppulyöntiohjeet vapaapudotteisille järkäleille (RT 1994). Sallittu kanta-vuus / loppupai-numa 
Järkäleen paino [kN] Pudotuskorkeus [cm] paalun pituuden mukaan  

loppupainumille ≤ 10 mm / ≤ 5 mm (jos yksi luku, sama molemmilla) 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 118 / 10 5 80 120 135 (140)2   
320 kN / ≤ 10 mm 10 40/45 55/60 85/90 100/105 (110)2)3)  
360 kN / ≤ 5 mm 20 25 40 55 70 80 90  30 15/20 25/30 35/40 45/50 55/60 60/70  40 (12/15)1) (20)1) 30/35 40/45 45/50 50/60 520 kN koekuormitus tai iskuaaltomittaus 170 / 11 20 45 60 90 (110)2) (115)2)3) (120)2)3) 
520 kN / ≤ 10 mm 30 30/30 40/45 60/65 (75/80)2) (85/95)2) (95/100)2)3) 
600 kN / ≤ 5 mm 40 (20/25)1) 30/40 45/50 60/65 70/75 80 850 kN koekuormitus tai iskuaaltomittaus 170 / 13 20 55 75 115 125 (130)2)3) (135)2)3) 
610 kN / ≤ 10 mm 30 35/40 50/55 75/80 90/105 (100/115)2)3) (110/120)2)3) 
728 kN / ≤ 5 mm 40 (25/30)1) 34/45 65 70/80 80/100 90/110 1000 kN koekuormitus tai iskuaaltomittaus 1) Lyö lyhyempiä paaluja kevyemmällä järkäleellä. 2) Lyö pitkiä paaluja raskaammalla järkäleellä. 3) Pitkien paalujen keskimmäisten jatkosten kiinnilyöntivoima jää muita jatkoksia pienemmäksi.  Taulukko 4.15 G-paalun loppulyönti ilmavasaralla. Loppupainuma < 5 mm/min kolmen minuutin ajan. Kärjen ominaiskantavuus RK sekä loppupainuman mukaan sallittu kantavuus Psall. Suurempien sallit-tujen kuormien käyttö edellyttää koekuormitusta tai iskuaaltomittausta. (RT 1994). Paalukoko PH 180 K PH 250 K MKT 5 MKT 6 MKT 7 Mäntä 116 kg Mäntä 295 kg Mäntä 91 kg Mäntä 181 kg Mäntä 360 kg RK  [kN] Psall [kN] RK  [kN] Psall  [kN] RK  [kN] Psall  [kN] RK [kN] Psall  [kN] RK  [kN] Psall  [kN] 118 / 10 450 187 550 229 750 312 1000 360 1100 360 170 / 11 400 166 700 291 750 312 1200 500 1400 583 170 / 13 400 166 750 312 750 312 1250 520 1550 645 Taulukon arvot pätevät, kun suurin paalupituus on 8 x männän massa / paalumetrin massa ja jatkosten luku-määrä on enintään 4 x männän massa / paalumetrin massa.  Vaikka Suomen olosuhteissa paljon käytettäville tukipaaluille ei ole tällä hetkellä loppu-lyöntisuosituksia uudemmalle lyöntikalustolle, pitäisi suunnittelun olla mahdollista ainakin kohdekohtaisesti. Tämä onnistuu, jos ennen rakentamista suoritetaan koepaaluille PDA-mit-taukset ja määritetään loppulyöntiehdot sitä kautta. Paaluja on käytetty Suomessa paljonkin eli niiden pitäisi sen perusteella olla Suomen olosuhteisiin soveltuvia, suunniteltavissa olevia ja käyttökelpoisia. Rakenteellinen mitoitus onnistuu jo nykyisellään Eurokoodin ja Paalu-tusohjeen mukaan, ja loppulyöntiehtoja varten voinee myös soveltaa vastavankokoisten mui-den paalujen loppulyöntejä.  Paalujen suunnittelua ja käyttöä sivuavat suunnitteluohjeiden lisäksi vahvasti myös tuote-kelpoisuuteen liittyvät ohjeistukset ja määräykset. Liikenneviraston (2013, s. 54) NCCI 7:ssä mainitaan, että paaluperustusten suunnitteluvaiheessa tulee tarkastaa, että vaatimukset täyt-
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täviä CE-paaluja on saatavilla. Tämän lisäksi Liikenneviraston (2012b) ohjeessa, Paalutus-ohjeessa (RIL 2014) sekä Ympäristöministeriön (2014) varmennustodistuksen arviointipe-rusteissa otetaan kantaa paalujen jatkosten ja kärkien vaatimuksiin.   Paalujen materiaalina pallografiittivalurauta sallitaan. Paalutusohjeessa (RIL 2014, s. 152-153) annetaan seuraavat tarkennukset: - ”Pallografiittivaluraudasta valmistettujen paalujen tulee olla valmistajan tuoteselos-

teen ja suunnitelman mukaisia.” - ”Pallografiittiraudasta valmistettujen paalujen materiaalista toimitetaan laajuudel-taan standardin SFS-EN 10204 tyypin 2.2 mukaiset aineistotodistukset rakennutta-
jalle ennen paalutustyön aloittamista.” 

o ”Asiakirja, jossa valmistaja vakuuttaa toimitettujen tuotteiden olevan tilauk-sen mukaisia ja jossa esitetään valmistusmenetelmäkohtaiseen tarkastukseen perustuvat koetulokset.” (SFS-EN 2004, s. 8) - ”Paalujen mittojen ja massojen toleranssivaatimukset ovat soveltuvin osin kappaleen 

3.2.1 mukaisia tai valmistajan ilmoittamia.”  Suunnitteluohjeita on tärkeä päivittää, sillä määräykset ja materiaalit voivat muuttua vuosien saatossa. Taulukossa 4.16 on esitetty valmistajien (Gustavsberg, TRM) ja suunnitteluohjei-den (SOLCON, RT) ilmoittamat paalujen ominaisuudet eri vuosilta.   Taulukko 4.16 Pallografiittipaalun ilmoitetut ominaisuudet vuosilta 1981-2016.  Gustavsberg SOLCON RT TRM, vanha TRM, uusi 
 1981 1987 1994 - 2016 Puristuslujuus - - - 900 MPa 900 MPa Vetolujuus 420 MPa 420 MPa 450 MPa 420 MPa 420 MPa Vetolujuus  (0,2 % raja) 300 MPa 300 MPa 340 MPa 300 MPa 320 MPa 

Kimmomoduuli 140-170 GPa 160 GPa 170 GPa - 170 GPa Tiheys 7050 kg/m3 7050 kg/m3 7150 kg/m3 7050 kg/m3 7050 kg/m3 
Venymä, min. 10 % 10 % 12 % - - Kovuus, Brinell, max. 230 HB 230 HB 215 HB - - 
Lämpölaajene-minen 0,01 mm/moC 0,01 mm/moC 0,01 mm/moC - - 

 Pallografiittivaluraudalla on mahdollisesti myös hyödyntämätöntä potentiaalia puristuslu-juuden suhteen. Esimerkiksi teräksellä puristus- ja vetolujuudet ovat yleensä lähellä toisiaan, mutta valuraudoilla puristuslujuus voi olla huomattavasti vetolujuutta suurempi. Vetolujuus-painotteisten suunnitteluohjeiden takia tämä valuraudan suurempi puristuslujuus jää huomi-oimatta, vaikka paalut nimenomaan suunnitellaan monesti puristukselle. Taulukossa 4.17 on esitetty Pallografiittivalurautastandardissa esitettyjä lujuusarvoja.   Taulukko 4.17 Valetuista näytteistä työstettyjen koesauvojen mekaaniset ominaisuudet ferriittisille, fer-riittis-perliittisille ja perliittisille lajeille (SFS-EN 2012, s. 14, 54).  Puristuslujuus [MPa] Vetolujuus, Rm [MPa] 0,2 % venymisraja, Rp0,2 [MPa] Murtovenymä, A [%] EN-GJS-400-18 700 400 250 18 EN-GJS-600-3 870 600 370 3 EN-GJS-800-2 1150 800 480 2 
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Itävaltalainen Österrisches Giesserei-Institut, joka on akkreditoitu koeasema, suoritti vuonna 2014 sekä veto- että puristuskokeet kolmelle pallografiittivalurautaputkista teh-dylle koekappaleelle. Koetulokset on esitetty taulukoissa 4.18 ja 4.19.  Taulukko 4.18 Vetokoe DIN EN ISO 6892-1:2099 mukaan (Egger & Holzer 2014). Koekappale Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] V1 408 663 7,4 V2 406 652 6,5 V3 405 656 7,3  Taulukko 4.19 Puristuskoe DIN 50 106 mukaan (Egger & Holzer 2014). Koekappale σd0,2% [MPa] σd1%  [MPa] σd2% [MPa] P1 445 535 638 P2 454 546 650 P3 419 499 591  Taulukosta 4.18 tekee mielenkiintoisen se, että kolmen kokeen perusteella myös vetolujuus näyttäisi olevan oletettua korkeampi. Nykyisin käytetään arvoa 320 MPa, kun taas testin keskiarvo oli 406 MPa. Taulukko 4.19 puolestaan osoittaa, että puristuslujuus todella olisi noin 100 MPa nykyisin käytettyä vetolujuusarvoa suurempi. Tässä huomionarvoista on se, että puristuslujuus arvioidaan käyttäen venymisrajaa 0,2 %, jota käytetään myös vetolujuu-den kohdalla. Teräksen myötöraja on usein helpompi selvittää jännitys-venymäkuvaajista. Sitkeillä materiaaleilla ei kuitenkaan yleensä ole selkeää myötörajaa, jolloin myötölujuus arvioidaan käyttäen 0,2 % venymisrajaa, mistä esimerkkinä käy kuva 4.6.  TRM ilmoittaa pallografiittivaluraudalle taulukon 4.20 mukaiset niin sanotut tyypilliset ominaisarvot, jotka näyttävät materiaalin potentiaaliset ominaisuudet: vetolujuus olisi hie-man nykyistä suurempi 330 MPa ja puristuslujuus jopa 420 MPa. Jotta näitä arvoja voi-daan käyttää suunnittelussa, tarvitaan edelleen kuitenkin lisää luotettavia testejä. (Roland 2016, haastattelu).   Taulukko 4.20 Tyypilliset materiaalin ominaisarvot, puristus- ja vetolujuus (Satlow 2015). Puristuslujuus Vetolujuus Venymä [%] Puristusjännitys [MPa] Ominaisarvo Vetojännitys [MPa] 0,20 420 Rp0,2 330 1,00 520 Rm 510 2,00 620 A 16,00 [%]  Itävallan testistä (Schütz et al. 1999), kuva 4.20, voidaan myös laskea puristuslujuus. Ku-vassa annetun keskimääräisen poikkileikkauspinta-alan 4072 mm2 ja myötörajan 1377 kN avulla puristuslujuudeksi saadaan vain 338 MPa. Kuvaajassa voi kuitenkin olla pieni virhe, sillä testikappaleiden piti olla 118/10-dimensioisesta paalusta, josta poikkipinta-alaksi tulisi 3393 mm2. Sen avulla laskettuna puristuslujuus olisi 406 MPa, joka olisi lähempänä tässä luvussa esitettyjä muita arvoja. 
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4.7 Kustannusvertailu 
Tässä luvussa oli tarkoitus tehdä keinotekoinen kustannusvertailu pallografiitti- ja teräspaa-lun välille. Ideana oli ottaa huomioon erilaisia keksittyjä vertailukohteita, joissa olisi eri kuormat, eri maaperä, erilaiset paalupituudet ja eri asennuslaitteistoja.  Tällä tavalla saataisiin selville, onko jompikumpi paalu tietyissä olosuhteissa toista edullisempi.   Paalutuksen hinta muodostuu materiaali- ja työkustannuksista. Kustannusvertailua ei kui-tenkaan voitu suorittaa objektiivisten listahintojen puuttuessa. Listahinnat ovat hankala kä-site, sillä lopulliset hinnat riippuvat usein markkinatilanteesta ja voivat olla lisäksi projekti-kohtaisia. Eri laitteistojen kohdalla myös työkustannusten hintaa on vaikea arvioida. Kus-tannusohjelmista Rapal Oy:n infrahankkeisiin suunnatussa kustannuslaskelmajärjestelmä Foressa käsitellään putkipaalujen osalta ainoastaan teräspaaluja. Sen lisäksi Foren metrihinta käsittää koko paalutuksen töineen ja tarvikkeineen. Myös Haahtela-yhtiöiden Kustannus-tieto-ohjelma Taku antaa vain yhden metrihinnan paaluille. Rakentajain kalentereissakaan (2011- 2016) ei ollut kustannustietoja teräs- eikä rautapaaluille.   Kirjallisuudesta löytyy kuitenkin joitain viitteitä, joilla materiaalikustannuksiin voidaan ot-taa kantaa. Taulukon 4.3 mukaan harmaan valuraudan valmistuskustannukset olisivat edul-lisimmat, sitten pallografiittiraudan ja sitten vasta valuteräksen. Tässä täytyy kuitenkin huo-mioida, että pallografiittipaalut valmistetaan keskipakovalumenetelmällä ja käyvät lämpö-käsittelyprosessin läpi, joita ei välttämättä ole huomioitu taulukon vertailussa. Toisaalta myös valuteräs käy läpi valssauksen ja hitsaamisen ennen kuin valmistuu teräspaaluksi.   Taulukko 4.21 on muokattu taulukosta 4.2 ja tuo ilmi pallografiittivaluraudan edullisuuden valuteräkseen vertailtaessa kustannuksia suhteessa lujuuteen. Taulukossa on käytetty sekä teräkselle että pallografiitille lujuutta 500 MPa. Jos kustannukset 3000 $ ja 1700 $ pidetään vakioina ja muokataan lujuudet kattamaan käytössä olevien paalujen lujuudet, kustannuserot tasoittuvat hieman.  Taulukko 4.21 Valumateriaalien mekaanisten ominaisuuksien kustannusvertailu, muokattu (Rio Tinto Iron & Titanium Inc. 2004, s. 3). Teräsvalut   
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 Paalujen lujuudella on iso merkitys paalutuksen hinnalle. Esimerkiksi, jos rakenteen kuor-mien perusteella valitaan kohteeseen kestävin teräspaalu (550 MPa), tarvitaan vastaavaa kuormaa ottamaan vastaan 1,7 kertaa enemmän pallografiittipaaluja (320 MPa). Tässä ta-pauksessa teräspaalujen yksikköhinta voisi olla jonkin verran suurempi, mutta paalutuksen kokonaishinta silti edullisempi.  Metalliteollisuuden (MET 2001, s. 101) mukaan pallografiittivaluraudan, kuten muidenkin valurautojen, sulamislämpötilat ovat matalampia kuin valuterästen ja sen takia energia- ja materiaalikustannukset olisivat pienempiä. Samassa julkaisussa (MET 2001, s. 157) maini-
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taan tosin, että valuterästen valulämpötilat ovat noin 1500-1600 oC, kun taas pallografiitti-paaluja varten romurauta sulatetaan 1550 Celsiusasteessa eli käytännössä samassa lämpöti-lassa.  Pallografiittirautapaalujen etuna on se, että niihin ei tarvita erillisiä jatkoksia. Tämä tarkoit-taa käytännössä samalla kustannussäästöä jatkosten suhteen. Toinen hintaan vaikuttava te-kijä voi olla kierrätettyjen materiaalin käyttäminen valmistuksessa. Pallografiittipaaluissa kierrätysmetallin määrä vaihtelee välillä 90-100 % ja teräspaaluissa välillä 20-30 %.  Kaiken kaikkiaan paalujen välinen kustannusvertailu on erittäin hankalaa tehdä diplomityön puit-teissa, mutta lopputuloksena voidaan todeta, että vastaavankokoiset paalut vaikuttaisivat osuvan lähelle samaa hintakategoriaa.   
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5 Pallografiittirautapaalun lyhyen ajan korroosiotutkimus 
5.1 Tutkimusmenetelmät 
Tämän diplomityön kokeellinen osuus keskittyy paalujen korroosion tutkimiselle, ja tarkoi-tuksena on selvittää pallografiittivaluraudan korroosiokestävyyttä suhteessa teräkseen. Kir-jallisuudessa pallografiittivalurautaa pidetään terästä keskimäärin hieman parempana mate-riaalina korroosion kannalta (katso luku 4.5). Näin ollen se olisi myös eduksi pallografiitti-rautapaalulle.  Korroosionopeutta voidaan mitata usealla eri tavalla. Tähän diplomityöhön liittyen Aalto-yliopistossa on mahdollisia tutkimusmenetelmiä käytännössä kolme: paksuusmittaus, paino-häviömittaus ja sähkökemialliset mittaukset. Kyseiset menetelmät on esitelty alla, perustuen Aalto-yliopiston korroosiolaboratorion Jari Aromaan (2016) haastatteluihin.  1. Paksuusmittaus. Paksuusmittauksella tarkoitetaan esimerkiksi paalun ul-kohalkaisijan mittaamista. Tällöin saadaan selville korroosion aiheuttaman syöpymän eli oheneman suuruus. Paalun halkaisija mitataan lähtötilan-teessa eli ennen asennusta ja lopputilanteessa eli kun paalu nostetaan ylös.  Myös seinämävahvuutta voidaan mitata.  Diplomityön kannalta tämä tutkimusmenetelmä on haastavin. Uusien paa-lujen asentaminen ja nostaminen eivät ehtisi työn aikatauluun, ja vanhojen paalujen tapauksessa pitäisi tietää alkuperäinen halkaisija tai seinämäpak-suus ja käytetty materiaali. Ylös nostettavia paaluja on myös vaikea löytää, koska ne ovat verrattain uusia, eikä niille perustettuja rakenteita vielä pe-ruskorjata.   2. Painohäviömittaus. Painohäviömittauksella tarkoitetaan paalun massan mittaamista. Tällöin korroosionopeus saadaan selville massan, tiheyden ja pinta-alan kautta. Painohäviömittaus voitaisiin suorittaa niin sanotulla upo-tuskokeella, jossa paalun palanen punnitaan lähtö- ja lopputilanteessa.  Tätä diplomityötä varten olisi ollut mahdollista tehdä upotuskoe, jossa eri materiaaleja olisi laitettu upotukseen eri ympäristöihin noin neljän kuukau-den ajaksi. Työvaiheita olisivat olleet näytteiden mittaaminen, punnitsemi-nen, merkitseminen, hautaaminen, ylös nostaminen, kuvaaminen, puhdis-taminen, punnitseminen ja korroosionopeuden laskeminen painohäviöstä. Korroosionopeuden arviointi ei välttämättä onnistuisi kokeen lyhyen kes-ton takia, mutta materiaalivertailu voisi onnistua. Käytännön ongelmina to-dettiin kuitenkin pienien koepalojen häviämisen mahdollisuus sekä niiden asentamisen vaikeus, koska koepalat tulisi saada riittävän syvälle. Upotus-kokeissa pyritään lisäksi yleensä poistamaan kaikki ylimääräiset oksidiker-rokset eli suorittamaan peittaus, jotta kaikki pinnat olisivat samanlaisia. Tällöin pallografiittivalurautapaalua suojaavan oksidikerroksen vaikutusta ei pystyttäisi huomioimaan.   3. Sähkökemialliset mittaukset. Sähkökemialliset polarisaatiomittaukset teh-dään Tafelin menetelmällä, jossa mitataan korroosiovirtaa ja hetkellistä korroosionopeutta. Mittaukset toimivat vertailukokeena, ja niissä voidaan 
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verrata joko eri materiaaleja samassa ympäristössä tai samaa materiaalia eri ympäristöissä. Mittaukset ovat lyhyitä eivätkä vastaa todenmukaista pitkän ajan korroosiota.   Tämä tutkimusmenetelmä todettiin soveltuvimmaksi diplomityötä varten. Koetta varten tarvitaan koepaloja eri materiaaleista ja ne käsitellään siten, että kaikki muut pinnat paitsi kiinnostava ulkopinta lakataan tai suojataan. Kyseisten koepalojen tulee olla mittausjärjestelyn takia myös kooltaan pie-niä, 10 mm x 10 mm … 20 mm x 20 mm.  On hyvä siis tiedostaa, ettei nopeutettua korroosiokoetta ole olemassa. Nopeita kokeita voi-daan toki tehdä, mutta silloin ympäristöstä tehdään todellisuutta paljon rasittavampi, eikä lopputulos ole todellisuudenkaltainen. Korroosiokoe on siksi paalujen osalta hankala, koska suunnitellut käyttöiät ovat usein kymmeniä vuosia. (Aromaa 2016, haastattelu). 
5.2 Tutkimuksen tavoitteet ja lähtötiedot 
Tutkimus suoritettiin Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa, materiaaliteknii-kan laitoksen korroosiolaboratoriossa syyskuussa 2016. Tutkimusmenetelmänä olivat säh-kökemialliset mittaukset. Kyseessä ovat lyhyen ajan testit, jolloin lopputuloksena saadaan hetkellinen korroosionopeus. Näin ollen testi toimii lähinnä materiaalivertailutestinä. Tutki-musmenetelmällä ei saada korroosiomitoituksessa käytettyjä pitkän ajan korroosionopeus-arvoja, joita käytetään niin Eurokoodissa kuin Paalutusohjeessakin. Pitkän ajan korroosiono-peutta varten myös testien on oltava pitkiä. Sen takia luvussa 7.2 on laadittu suuntaviivat vastaavien testien tekemiselle.  Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli verrata rautaa ja terästä keskenään. Tämä toteutet-tiin vertaamalla kahta rautapaalunäytettä kahteen eri teräspaalunäytteeseen, joiden teräslajit olivat S355J2H ja S550J2H. Tällä tavalla saadaan pallografiittivaluraudalle toleranssi ja nähdään, onko teräslajin vahvuudella merkitystä korroosiokestävyyteen. Pallografiittivalu-raudan toleranssi on hyvä selvittää, koska paalu ei ole kauttaaltaan homogeeninen johtuen romumetallin ja keskipakovalun käytöstä (Satlow 2016, haastattelu).   Lisätutkimuksena suoritettiin ympäristöjen vertailu. Oletuksena on, että mitä aggressiivi-sempi ympäristö on, sitä enemmän korroosiota materiaalissa tapahtuu. Eri ympäristöjä tut-kittiin vertaamalla neljän eri vesinäytteen vaikutuksia pallografiittivalurautaan. Tutkittavat ympäristöt olivat hanavesi, pohjavesi, merivesi sekä 3,5 % NaCl-liuos. Näistä hanavesi edus-taisi niin sanottua normaalia ja tavanomaista olosuhdetta, merivesi astetta aggressiivisempaa olosuhdetta ja suolaliuos valtamerien vettä. Pohjavesi sijoittuisi siten joko hana- ja merive-sien väliin tai mahdollisesti saastuneena se voisi olla aggressiivisempaa kuin merivedet. Lopputuloksena nähdään, miten aggressiivisuus vaikuttaa korroosioon, miten herkkä pallo-grafiittivalurauta on aggressiivisuuden vaihtelulle ja onko Jätkäsaaren epämääräinen täyt tö tehnyt pohjavedestä merivettä aggressiivisempaa.  Lisätutkimuksen yhtenä alkuperäisenä ajatuksena oli myös verrata, miten Jätkäsaaren poh-javesi ja sen aggressiivisuus muuttuisi, mitä kauemmaksi merestä mennään. Tätä tarkoitusta varten pohjatutkimusohjelmaan suunniteltiin vesinäytteenotto myös merenrannassa olevalle eroosiotutkimusputkelle. Kyseinen eroosioputki oli kuitenkin tuhoutunut ilmeisesti Jätkä-saarta laajentavien täyttöjen takia. Toista vaihtoehtoista eroosioputkea ei löydetty, ja senkin arveltiin tuhoutuneen tai peittyneen täyttöjen alle. Tämän takia ympäristövertailuun otettiin 
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mukaan 3,5 % NaCl-liuos, joka edustaa valtamerien suolapitoisuutta. Sitä oltiin myös käy-tetty Perolaisen diplomityön polarisaatiomittauksissa, ja näin diplomitöiden testituloksia voitaisiin verrata toisiinsa.  Pallografiittivaluraudasta tehdyt koepalat saatiin Itävallasta TRM:ltä ja teräksestä valmiste-tut koepalat Suomesta SSAB:lta. Pohjavesi- ja merivesinäytteiden hankkiminen linkittyi Jät-käsaaren peruskoulun pohjatutkimusohjelmaan, josta kerrotaan enemmän luvussa 6. Kun pohjatutkimusohjelmaa varten otettiin pohjavesinäytteet, samalla kerralla otettiin myös tätä tutkimusta varten tarvittava määrä pohjavettä talteen. Pohjavettä pumpattiin ennen kuin näytteet otettiin noutimella.  Pumppaaminen on tärkeää, jotta pohjavesinäyte edustaisi poh-javesivyöhykkeen laatua eikä havaintoputkessa seisseen veden laatua (Kinnunen 2005, s. 106). Myös merivesi otettiin Jätkäsaaresta. Vesinäytteet säilöttiin yksityiseltä tutkimuslabo-ratoriolta saatuihin suljettaviin näytelasipulloihin. Hanavesi otettiin yliopistolla, ja myös 3,5 % NaCl-liuos valmistettiin samassa paikassa.   Tämän jälkeen laadittiin tutkimusohjelma, joka on esitetty liitteessä 6. Sähkökemialliset mit-taukset ovat puhtaasti toistokokeita, ja siksi diplomityöntekijä seurasi ja kuvasi yhden ko-keen suorituksen. Diplomi-insinööri Atte Tenitz vastasi kokeiden suorittamisesta, ja van-hempi yliopistonlehtori Jari Aromaa vastasi kokeiden ohjauksesta ja loppuraportin laatimi-sesta, joka on esitetty liitteessä 7. Tällä tavoin varmistettiin, että testien tekeminen sujui mahdollisimman oikein ja onnistuneesti. Tämän korroosiotutkimuksen aineisto ja tutkimus-menetelmä on pyritty kuvaamaan tässä luvussa mahdollisimman tarkasti. Kauranen et al. (2007, s. 38) määrittelevätkin, että ”kuvauksen on oltava niin yksityiskohtainen, että saman alan pätevä tutkija pystyy kuvauksen avulla toistamaan tutkimusraportissa esitetyn tutki-
muksen”.  Taulukoissa 5.1-5.9 ja kuvissa 5.1-5.3 on kuvattu metallinäytteiden lähtötiedot. Taulukossa 5.10 on kuvattu ympäristönäytteiden yliopistolla mitatut lähtötiedot, joista happamuudet mi-tattiin kalibroidulla VWR pH 1000 H pH-mittarilla ja johtokyvyt eli sähkönjohtavuudet ka-libroidulla WTW Cond 315i -johtokykymittarilla. Kuvassa 5.4 on esitetty vesinäytteenotto-pisteet.  Taulukko 5.1 SG1- ja SG2-koepalojen lähtö- ja materiaalitiedot (TRM). Materi-aali Dimensio [mm] Paalun  valmistus-ajankohta SG 118/7,5 5.8.2016  Taulukko 5.2 SG1- ja SG2-koepalojen lähtö- ja materiaalitiedot (TRM). Perliitti [%] Sementiitti [%] Myötölujuus [MPa] Vetolujuus [MPa] Venymä [%] Kovuus (HBW 750/5) 
3,5  0  346 489 15,9 179  Taulukko 5.3 SG1- ja SG2-koepalojen lähtö- ja materiaalitiedot (TRM). C Si Mn P S Cr Cu Al Ni Ti Mg Sn 3,47 2,59 0,36 0,042 0,004 0,08 0,13 0,010 0,053 0,063 0,057 0,013  
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Taulukko 5.4 S355-koepalojen lähtö- ja materiaalitiedot SSAB). Materi-aali Dimensio [mm] Paalun  lähetyserä 
S355J2H 88,3/6,5 (30.5.2016)  Taulukko 5.5 S355-koepalojen lähtö- ja materiaalitiedot (SSAB). Hiiliekvivalentti CEV [%] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Iskukoe (-40 oC), keskiarvo [J] 
0,34 521 558 25 90  Taulukko 5.6 S355-koepalojen lähtö- ja materiaalitiedot (SSAB). C Si Mn P S Cr Cu Al Ni Ti Nb V 0,09 0,17 1,42 0,014 0,009 0,059 0,022 0,030 0,044 0,015 0,014 0,008  Taulukko 5.7 S550-koepalojen lähtö- ja materiaalitiedot (SSAB). Materi-aali Dimensio [mm] Paalun  lähetyserä 
S550J2H 127/6,5 (5.4.2016)  Taulukko 5.8 S550-koepalojen lähtö- ja materiaalitiedot (SSAB). Hiiliekvivalentti CEV [%] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Iskukoe (-40 oC), keskiarvo [J] 
0,28 623 665 18 110  Taulukko 5.9 S550-koepalojen lähtö- ja materiaalitiedot (SSAB). C Si Mn P S Cr Cu Al Ni Ti Nb V 0,06 0,17 1,20 0,010 0,002 0,047 0,014 0,033 0,036 0,003 0,041 0,076  Taulukko 5.10 Ympäristönäytteiden lähtötiedot (Aromaa 2016). Ympäristönäyte pH Johtokyky  [mS/m] Pohjavesi 7,32 218 Merivesi 7,21 891 Espoon talousvesi 7,64 14 3,5 p-% NaCl-liuos 7,07 7620  
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 Kuva 5.1 SG1-koepalat (SC) vasemmalla ja SG2-koepalat (SP) oikealla. Koko noin 20 mm x 20mm.  

 Kuva 5.2 S355-koepalat. Koko noin 20 mm x 20 mm.  
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 Kuva 5.3 S550-koepalat. Koko noin 20 mm x 20 mm.  

 Kuva 5.4 Pohja- ja merivesinäytteiden pisteet Jätkäsaaressa.       
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5.3 Tutkimuksen suoritus 
Kuvassa 5.5 on esitetty testeissä käytetyn mittausjärjestelyn kaavakuva. Kolmielektrodi-kenno koostuu siis työelektrodista (working), referenssielektrodista (ref) ja vastaelektrodista (counter). Kaavakuvan mukaisesti kennossa mitataan potentiaali työ- ja referenssielektro-dien väliltä ja sähkövirta työ- ja vastaelektrodin väliltä. Kyseiset sähkökemialliset mittaukset ovat polarisaatiomittauksia.  

 Kuva 5.5 Kolmielektrodikenno/Three electrode cell. Mittausjärjestelyn kaavakuva. (Aromaa 2016).  Tarkemmat mittausjärjestelyt laitetietoineen on kerrottu Aromaan (2016) raportissa, liit-teessä 7. Kuvissa 5.6-5.7 on esitettynä yliopiston polarisaatiomittauksissa käytetty mittaus-järjestelmä. Mittaukset tehtiin huoneenlämpötilassa ja tuloksina saatavien polarisaatio-käyrien tulkitsemiseen käytettiin Tafelin suorien ekstrapolaatiomenetelmää. Lisää perusteo-riaa polarisaatiomittauksista löytyy muun muassa Perolaisen (2016, s. 67-72) diplomityöstä.  

 Kuva 5.6 Kolmielektrodikennon tulokset päivittyvät automaattisesti näytölle. X-akselilla virta [A] ja y-akselilla potentiaali [V]. Seuraavan luvun tuloksissa kuvaaja on käännetty toisin päin. 



  

94  

 Kuva 5.7 Aalto-yliopistossa suoritettujen polarisaatiomittausten kolmielektrodikenno. Vasemmalla näyte eli työelektrodi, keskellä putkessa hopea/hopeakloridielektrodi eli referenssielektrodi ja oikealla putkessa platinaelektrodi eli vastaelektrodi. Työelektrodina toimiva 20 mm x 20 mm näyte on mitta-astian ulkopuolella ja yhteydessä elektrolyyttiin 10 mm halkaisijaltaan olevan reiän välityksellä.  SG1-, SG2-, S355- ja S550-koepaloja tutkittiin Jätkäsaaren pohjavedessä suorittamalla jokaiselle materiaalille kolme toistokoetta. Tämän lisäksi SG1-koepaloja tutkittiin merivedessä, hanavedessä ja 3,5 % NaCl -liuoksessa niin ikään kolmesti jokaisessa eri ympäristössä. Näin ollen testejä suoritettiin yhteensä 21 kappaletta. Tenitzin (2016, haastat-telu) mukaan yksi toistokoe kesti noin 20-40 minuuttia riippuen testimateriaalista, ja koko-naistestausaika sijoittui ajalle 16.9. – 23.9.2016.  Koepaloista haluttiin tutkia ainoastaan ulkopintaa, sillä Paalutusohjeen (2011, s. 114) mu-kaan sisäpinnan syöpymistä ei tarvitse huomioida, jos paalu on alapäästään suljettu tai sisältä betonoitu. Lisäksi Törnqvist (2005, s. 34) arvioi sisäpuolisen korroosion suuruudeksi noin 0,2 mm eli lopputuloksen kannalta sekin on melko pieni. Ulkopuolen mittaaminen onnistuisi suojaamalla tai lakkaamalla kaikki muut koepalan sivut tai kuten kokeessa tehtiin eli sijoit-tamalla näyte mitta-astian ulkopuolelle. 
 Koepaloja ei myöskään puhdistettu tai peitattu, sillä kokeessa haluttiin testata todenmukaista tilannetta. Kyseiset paalunäytteet edustivat paaluja, jotka olivat asennusvalmiissa kunnossa. 
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Näin ollen pallografiittipaalulla on suojaava oksidikerros pinnallaan ja teräspaaluilla vals-sauspinta. Lähtötilannetta kuvastaa myös se, että S550-näytteillä oli jo valmiiksi muodostu-nut korroosiotuotekerros eli ruostekerros koepalojen pinnalle, kuten kuvasta 5.3 voi huo-mata.  Koepalojen sisäpuolen oksidipintaa täytyi kuitenkin poistaa, jotta sähköinen kontakti saatiin varmistettua. Vahva, suojaava oksidikerros on iso häiriötekijä ja jos sitä ei oltaisi poistettu, ei testejäkään olisi voitu suorittaa. (Aromaa 2016, haastattelu). Oksidipinnan poisto näkyy kuvissa 5.14 ja 5.16. Tenitzin (2016, haastattelu) mukaan etenkin pallografiittivaluraudan oksidipinnan poisto hiomalla osoittautui erittäin työlääksi, ja oksidipinta pysyi lujasti kiinni. Paalujen pinnoitteiden käytön riskinä on yleisesti niiden vaurioituminen asennuksen aikana. Pallografiittipaalujen suojaava pinta vaikuttaa kuitenkin olevan kestävä ja mahdollisesti kes-tää asennuksen muita pinnoitteita paremmin. Sisäpinta tosin voi olla ulkopintaakin kestä-vämpi, koska oksidipinnan lisäksi siihen muodostuu valmistuksessa niin sanottu kuonaker-ros. 
5.4 Tulokset ja tulosten arviointi 
Toistokokeita suoritettiin yhteensä 21 kappaletta eli lopputuloksena saatiin 21 polarisaatio-käyrää. Kokeiden toistettavuus on osoitettu tutkimusraportissa, liitteessä 7. Kuvien 5.8 ja 5.9 kuvaajissa jokainen polarisaatiokäyrä edustaa kolmesta toistokokeesta saadun keskimmäi-sen korroosiovirrantiheysmittauksen käyrää, ei siis mittausten keskiarvoa. SG1-näytteen mittausta pohjavedessä hyödynnettiin molemmissa vertailuissa, ja se näkyykin mustana käy-ränä molemmissa kuvissa.  Polarisaatiokäyrät ovat sellaisenaan hankalasti tulkittavissa, mutta kaavojen 5.1 ja 5.2 avulla korroosiovirrantiheydet saadaan muutettua korroosionopeuksiksi, jotka helpottavat käytän-nön arviointia. Taulukoiden 5.11 ja 5.12 korroosionopeudet ja -virrantiheydet on puolestaan ilmoitettu kolmen kokeen keskiarvona. Virhearvio  on keskiarvon keskivirhe eli kokeiden keskihajonta jaettuna näytteiden lukumäärän neliöjuurella (Aromaa 2016).  
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 Polarisaatiokäyriä tulkitessa voidaan huomata, että pallografiittiraudan käyrät ovat keske-nään samanmuotoisia kuin myös terästen käyrät keskenään. Pallografiittinäytteiden oikean-puoleiset eli anodiset haarat korroosiopotentiaalia korkeammilla potentiaalin arvoilla ovat kuitenkin selkeästi teräsnäytteiden haaroja laakeampia. Se tarkoittaa, että pallografiitin ok-sidikerros on vahvempi kuin teräksillä. Vaikka korroosiopotentiaalit vaihtelevat, potentiaa-lin arvosta ei voi tehdä suoraan päätelmiä korroosionopeudesta. (Aromaa 2016).  Tuloksia tulkitessa on hyvä huomioida, että saadut korroosionopeudet ovat hetkellisiä kor-roosionopeuksia eivätkä ne vastaa yksi yhteen pitkän ajan eli 5-100 vuoden korroosiono-peuksia. Jos tulokset muutettaisiin sadan vuoden nopeuksiksi, tulokset vaihtelisivat välillä 
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1,1-23,5 mm / 100 a. Sähkökemiallisilla mittauksilla ei kuitenkaan voida ottaa huomioon korroosion yleistä hidastumista ajan suhteen. Toinen huomioon otettava asia mittaustuloksia käytettäessä on se, että niitä tulisi tulkita ja erotella kertaluokkien avulla. Aromaan (2016, haastattelu) mukaan ensimmäinen tulkintaan vaikuttava kertaluokka on x2, siitä seuraava x10 ja siitä edelleen kymmenen potenssien mukaiset kertaluokat.  Käytettäessä kertaluokkaa x10 arvioinnissa, kaikki tulokset olisivat niin sanotusti yhtä suuria lukuun ottamatta suolaliuosta, joka erottuisi tässäkin tapauksessa. Käytettäessä kertaluokkaa x2, saadaan puolestaan eroja niin materiaalien kuin ympäristöjenkin välille. Edellä mainituin perustein korroosionopeuksista (kuvat 5.10 ja 5.11 ja taulukot 5.11 ja 5.12) saadaan selville vastaukset tutkimuksen tavoitteisiin.  Materiaalien vertailu:  1. Pallografiittivalurauta on korroosiokestävämpää materiaalia kuin teräs. 2. SG1 ja SG2 eli paalun ylä- ja alapää käyttäytyvät samalla tavalla korroosion suhteen eli valmistustavasta johtuva epähomogeenisuus yksittäisen paalun kohdalla ei vai-kuta korroosioon. 3. Teräslaji näyttäisi vaikuttavan korroosioon, sillä S550-teräksellä on karkeasti puolet suurempi korroosionopeus kuin S355-teräksellä. Niin sanotut korkealujuusteräkset ovat yleensä korroosiokestävämpiä, mutta tutkittujen teräslajien käyttäytymisen ar-vioitiin olevan sama. Tätä pohditaan lisää luvun lopun virhearvioinnissa.  Ympäristöjen vertailu:  4. Ympäristöjen aggressiivisuus vaikuttaa korroosioon oletetulla tavalla. Ympäristöt asettuivat korroosion suhteen järjestykseen pienimmästä suurimpaan: pohjavesi, ha-navesi, merivesi, 3,5 % suolaliuos. Samalla todettiin, että myös pallografiitti reagoi eri tavalla eri ympäristöissä. 5. Jätkäsaaren pohjavesi osoittautui kaikista ympäristöistä helpoimmaksi korroosion suhteen. Koska alkuoletuksena oli, että pohjavesi olisi aggressiivista, niin tätäkin pohditaan virhearvioinnissa. 6. SG vaikuttaisi reagoivan paljon voimakkaammin suolaliuoksessa kuin Perolaisen diplomityössä tutkitut teräkset. Myös tätä sivutaan virhearvioinnissa.  Korroosiomuotojen tulkitseminen on vaikeaa lyhyen ajan testien perusteella sekä näytteiden pienen koon takia. Tässä diplomityössä tehdyn korroosiotutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että pallografiittirauta vaikuttaa terästä korroosiokestävämmältä sekä sitä suojaava oksidikerros vahvalta. Tulos on samansuuntainen kuin luvussa 4.5 tehty korroosio-ominai-suuksien kirjallisuusselvityskin, jonka mukaan pallografiittirauta on yhtä hyvä tai parempi kuin teräs korroosion suhteen.  
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 Kuva 5.8 Materiaalien vertailu pohjavesinäytteessä. Polarisaatiokäyrät edustavat kolmesta toistoko-keesta keskimmäisen korroosiovirrantiheyden mittausta. (Aromaa 2016).  

 Kuva 5.9 Ympäristöjen vertailu SG1-näytteen avulla. SG1-näytteen polarisaatiokäyrät edustavat kol-mesta toistokokeesta keskimmäisen korroosiovirrantiheyden mittausta. (Aromaa 2016).  
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 Kuva 5.10 Materiaalien korroosionopeudet pohjavesinäytteessä (Aromaa 2016).  

 Kuva 5.11 SG1-näytteen korroosionopeudet eri ympäristöissä (Aromaa 2016).        
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Taulukko 5.11 Näytteiden korroosionopeudet m/a (Aromaa 2016).  Talousvesi Pohjavesi Merivesi 3,5 p-% NaCl SG1 52  7 11  1 84  18 235  104 SG2  13  1   S355  37  19   S550  84  5    Taulukko 5.12 Näytteiden korroosiovirrantiheydet A/cm2 (Aromaa 2016).  Talousvesi Pohjavesi Merivesi 3,5 p-% NaCl SG1 4,46  0,64 0,98  0,08 7,22  1,53 20,3  8,9 SG2  1,10  0,08   S355  3,23  1,65   S550  7,22  0,42  S440: 1,70* S550: 2,69*  Taulukossa 5.12 on tähdellä merkitty Perolaisen diplomityöstä (2016, s. 111-112) poimitut tulokset teräksille S440J2H ja S550J2H. Perolainen vertaili teräksiä myös kolmessa eri pohjavedessä, mutta niitä ei voida käyttää vertailussa tähän tutkimukseen. Lisäksi Perolainen ilmoitti terästen korroosiopotentiaalit ja Tafelin kertoimet, mutta niiden avulla on Aromaan (2016, haastattelu) mukaan vaikea tehdä vertailua. Siksi tähän on poimittu vain korroosiovirrantiheyden arvot.  Terästen S440 ja S550 korroosiovirrantiheyden arvot ovat käytännössä yhtä suuret, mutta huomattavasti pienemmät kuin pallografiittivaluraudan. Kuten edellä opastettiin, arvioinnissa on hyvä käyttää kertaluokkia. Tässä materiaalien ero on juurikin kymmenkertainen eli toisin sanoen selkeä. Perolaisen korroosiovirrantiheydet ovat kuitenkin poikkeuksellisen pieniä, sillä ne ovat pienempiä kuin tämän työn teräsnäytteet pohjavedessä, joka puolestaan pallografiitin tapauksessa oli 20 kertaa miedompi ympäristö kuin suolaliuos. Siinä mielessä testit ovat kuitenkin samantapaisia, että myös Perolaisen testissä teräksen lujuuden kasvaessa myös korroosiovirrantiheys kasvaa.   Diplomitöiden testijärjestelyissä oli pieniä eroavaisuuksia. Perolaisen näytteet olivat niin ikään 2 cm x 2 cm paloja, mutta toisin kuin tämän diplomityön testeissä, ne hiottiin hapettumistuotteiden vaikutuksen vähentämiseksi. Jo pelkästään hiomisen takia alkuperäinen oletus oli, että teräksillä korroosio olisi voimakkaampaa kuin pallografiitilla, koska niillä ei ole mitään kerrosta suojanaan. Perolaisen käyttämä laitteisto on esitetty hänen diplomityönsä sivulla 109. Suurin eroavaisuus diplomitöiden laitteistojen välillä on se, että tässä työssä ei ollut käytössä erillistä Luggin kapillaaria. Aromaan (2016, haastattelu) mukaan laitteistot kuitenkin käytännössä vastaavat toisiaan, eikä niillä pitäisi olla vaikutusta lopputuloksiin. Perolaisen tutkimuksessa ei kirjattu aivan yhtä tarkasti kaikkia lähtötietoja, joten niiden perusteella ei voida arvioida lopputuloksia. Toinen epäselväksi jäänyt asia oli, kuinka monta koetta Perolaisen työssä tehtiin. Mikäli kokeita suoritettiin vain yksi kappale jokaisessa ympäristössä, alentaa se testien luotettavuutta.  Kaiken kaikkiaan diplomitöiden korroosiotutkimusten vertailu osoittaa, kuinka pienestä kaikki on kiinni. Eri testejä on vaikea verrata toisiinsa, koska tuloksiin voivat vaikuttaa testin tekijä, käytetty mittausjärjestely sekä materiaalien alkuperäinen tila eli tässä tapauksessa ulkopinnan hiominen tai hiomattomuus.  
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Kuten edellä tuli todettua, liittyy korroosiotutkimuksiin aina erilaisia virhemahdollisuuksia. 
Aromaa (2016) toteaa, että ”näytteiden korroosionopeudet ovat hyvin pieniä ja siksi pienikin muutos näytteen pinnan ominaisuuksissa ja siten sähkökemiallisten reaktioiden nopeudessa voi saada aikaan suuren muutoksen korroosiopotentiaalien arvoissa”. Tästä huolimatta tu-lokset vastaavat hänen mukaansa kirjallisuudessa esitettyjä suuruusluokkia, mutta tarkem-paa arviointia ei voida antaa, koska maaperien ja vesien vaihtelu on suurta. Toistokokeiden määrällä voidaan kasvattaa tulosten luotettavuutta, ja Aromaan (2016, haastattelu) mukaan jo kolmella toistokokeella voidaan päästä yleensä hyviin luotettavuustasoihin.   Kaksi selkeintä tulosten virhemahdollisuuksiin vaikuttavaa tekijää ovat näytteiden erilaiset ulkopinnat sekä vesinäytteiden tuoreus. Tämän lisäksi sisäpintoja hiominen voinee vaikuttaa jonkin verran, mutta ilman sitä testit eivät olisi olleet mahdollisia.   Kuten lähtötilannekuvista huomattiin, olivat SG- ja S355-näytteet hyvässä kunnossa, mutta S550-näytteessä oli jo valmiina huomattava määrä korroosiota. Yleensä oletetaan, että kor-roosiotuotekerros jokseenkin suojaa materiaalia. Toinen vaihtoehto tässä tilanteessa voikin olla se, että S550 todella on huonompi korroosion suhteen, ja siksi siinä oli alussakin havait-tavissa korroosiotuotteita. Tämän lisäksi tulosten tulkintaa vaikeuttaa se, että pallografiitilla ja teräksillä on erilaiset oksidikerrokset.  Pohjavesi- ja merivesinäytteet säilöttiin vesinäytteille soveltuviin lasipulloihin. Aromaan (2016, haastattelu) mukaan lasipullo on hyvä säilytysmuoto, koska lasi ei läpäise kaasuja toisin kuin muovipullo. Vesinäytteet otettiin 8.9.2016, ja viimeiset polarisaatiomittaukset tehtiin 23.9.2016 eli koko tutkimus suoritettiin kahden viikon sisään. Epäilys veden tuoreu-den vaikutuksesta tuloksiin heräsi, kun myös pohjatutkimusohjelman mukaiset vesinäyttei-den tulokset valmistuivat. Niiden analysointi Lahden tutkimuslaboratoriossa alkoi heti näyt-teidenottopäivänä. Yliopiston mittaukset antoivat pohjavedelle arvot pH 7,32 ja johtokyky 218 mS/m, kun taas tutkimuslaboratorio analysoi arvoiksi pH 7,6 ja sähkönjohtavuus 920 mS/m. Näin ollen pH on käytännössä sama, mutta sähkönjohtavuudessa on iso ero, joka voisi nostaa pohjaveden aggressiivisuuden lähelle merivettä (yliopistolla mitattu johtokyky 891 mS/m). Toki tässä tapauksessa merivesikin on voinut menettää sähkönjohtavuuttaan. Ole-tuksena kuitenkin oli, että pohjavesi olisi merivettä tai sitä aggressiivisempaa johtuen seka-laisesta täytöstä ja alueen vieressä aikoinaan sijainneesta kaatopaikka-alueesta. Joka tapauk-sessa pohjavesi käyttäytyi kummallisesti polarisaatiomittauksissa, koska jopa talousvesi (yliopistolla mitattu johtokyky 14 mS/m), jonka sähkönjohtavuus oli selkeästi pohjavettä pienempi, käyttäytyi pohjavettä aggressiivisemmin. 
5.5 Lisähavainnot 
Tässä luvussa pohditaan lisää testimateriaalien korroosiokäyttäytymistä, sillä tutkitut metal-linäytteet säilöttiin kokeiden jälkeen muovipurkkeihin, kuten kuvassa 5.12. Tenitz (2016, haastattelu), kokeiden suorittaja, havaitsi jo viikon jälkeen, että muun muassa pallografiittien hiomakohdalle oli alkanut muodostua uutta korroosiotuotekerrosta, joka antaa mahdollisesti suojaa jatkossa.  Tämän havainnon pohjalta koepaloja tutkittiin silmämääräisesti seuraavan kerran 29.10.2016 eli noin kuukausi testien jälkeen. Koepalat on esitetty kuvissa 5.12-5.17. Testien jälkeinen korroosio lienee ollut mahdollista, koska näytteen pinnalla on ollut kosteutta ja purkissa ilmaa. Hapen loppuessa, loppuisi korroosiokin luultavasti aikanaan.  
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Kuvissa 5.13 ja 5.14 on esitetty materiaalivertailun koekappaleet sekä kuvissa 5.15 ja 5.16 ympäristövertailun koekappaleet. S550-koepaloista on vaikea vetää johtopäätöksiä, sillä ne olivat jo lähtötilanteessa melko ruostuneita. Muutoin niin teräksessä S355 kuin pallografii-teissakin näkyy pieniä korroosiotuotekerrosten muodostumia. Etenkin suolaliuoksessa olleet näytteet ovat muodostaneet helposti havaittavan korroosiokerroksen.  Myös Tenitzin havainto käy hyvin ilmi. Teräsnäytteiden kohdalla pyöreä hiomajälki on edel-leen kirkas ja puhdas, mutta pallografiittien tapauksessa se on joko osittain tai kokonaan peittynyt. Tämä sisäpuolinen korroosiotuotekerros on myös erinäköinen kuin ulkopuolen kerros. Tämä voitaneen tulkita pallografiitin itsesuojaavaksi mekanismiksi, sillä korroo-siotuotekerroksen syntymisen pitäisi hillitä korroosiota.  Oksidikerroksen positiivinen vaikutus käy hyvin ilmi kuvasta 5.17, jossa koepalan ulkopinta on aika hyvin säilynyt, mutta koepalan leikatut puhtaat sivupinnat ovat syöpyneet. Täten pallografiittipaalujen oksidikerros vaikuttaa vahvalta ja suojaavalta. Aromaa (2016) toteaa kuitenkin, että vaikka se antaa lisäsuojaa ainakin ensimmäisten vuosien aikana, pidemmälle ajalle sen vaikutusta ei voida arvioida. Oksidikerroksen hyötyjen ja haittojen ristiriitaisuutta kuvaa myös taulukko 4.13. Oksidikerroksen tapauksessa kriittistä on usein sen ehjyys. Jos kerrokseen tulee aukko, keskittyy korroosio siinä tapauksessa voimakkaasti sinne.   

 Kuva 5.12 Testeissä käytetyt koepalat, yhteensä 21 kappaletta. Koepalat säilöttiin muovipurkkeihin tes-tien jälkeen. Vasemmalla materiaalien vertailuun käytetyt näytteet (S550, S355, SG2) ja oikealla ympä-ristövertailuun käytetyt SG1-näytteet. Keskellä SG1-näytteet pohjavedessä, joiden tuloksia käytettiin molemmissa vertailuissa.  

 Kuva 5.13 S550-, S355- ja SG2-näytteet noin kuukausi testien jälkeen. Ulkopinta. 
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 Kuva 5.14 S550-, S355- ja SG2-näytteet noin kuukausi testien jälkeen. Sisäpinta.  

 Kuva 5.15 SG1-näytteet pohjavedessä, merivedessä, hanavedessä ja suolaliuoksessa noin kuukausi tes-tien jälkeen. Ulkopinta.  

 Kuva 5.16 SG1-näytteet pohjavedessä, merivedessä, hanavedessä ja suolaliuoksessa noin kuukausi tes-tien jälkeen. Sisäpinta. 
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 Kuva 5.17 SG1-näytteet hanavedessä noin kuukausi testien jälkeen. Leikkauspinnan korroosio.  Korroosiotuotekerroksen lisäksi tutkimustulokset antoivat viitteitä korroosiokäyttäytymi-sestä murtoveden ja meriveden välillä. Aromaa & Forsénin (2016) tutkimusartikkeli käsitteli Suomenlahden murtovedessä tapahtuvaan korroosioon vaikuttavia tekijöitä. Kuvassa 5.18 on esitetty suolapitoisuuden vaikutus sekä sähkönjohtavuuteen että happipitoisuuteen. Ku-vaajien perusteella merivedessä on sitä enemmän happea, mitä vähemmän siellä on suoloja. Tällöin meriveden sähkönjohtavuus on toisaalta myös pienempi.   Valtamerien suolapitoisuuden keskiarvo on 3,5 % ja murtovesien alle 2,5 %. Itämeren suo-lapitoisuus on tyypillisesti kuudesosa valtamerien suolapitoisuudesta ja Suomenlahden koh-dalla vastaava luku vaihtelee 0,4-0,6 % välillä. Kylmää murtovettä pidetään syövyttäväm-pänä ympäristönä kuin lämmintä valtameren vettä perustuen siihen, että katodisen reaktion määrä määrittää korroosion, ja merivesissä yleisin katodinen reaktio on hapen pelkistymi-nen. Koska kylmän ja vähäsuolaisen veden happipitoisuus on suurempi, katodisen reaktion ja korroosion oletetaan olevan suurempi (Aromaa & Forsén 2016). Yleensä myös sähkön-johtavuus on korroosiolle altistava tekijä, mutta tässä tapauksessa happipitoisuutta pidetään määräävämpänä tekijänä.  Aromaan ja Forsénin (2016) tutkimuksen mukaan esimerkiksi teräksen, sinkin ja messingin korroosioarvot vastasivat kuitenkin maailmanlaajuisia keskimääräisiä korroosioarvoja.   

 Kuva 5.18 Vasemmalla meriveden sähkönjohtavuus ja oikealla meriveden liuennut happi suolapitoisuu-den ja lämpötilan funktiona (Aromaa & Forsén 2016, s. 2).  
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Myöskään tämän diplomityön korroosiotutkimuksessa Jätkäsaaren merivesi, joka edustaa Suomenlahden merivettä, ei osoittautunut 3,5 % NaCl-liuosta, joka edustaa valtamerien me-rivettä, syövyttävämmäksi. Vesinäytteiden korroosionopeuksien ero oli karkeasti noin kol-minkertainen. Täten alkuperäinen oletus kylmien murtovesien aggressiivisuudesta ei ole ai-nakaan Aromaan & Forsénin tutkimuksen eikä tämän diplomityön perusteella osoittautunut oikeaksi.  Diplomityön korroosiotutkimuksen osalta on kuitenkin muistettava haittatekijänä vesinäyt-teen mahdollinen laimentuminen säilömisen aikana. Vesinäyte otettiin lisäksi Jätkäsaaresta, joka on täyttö- ja satama-aluetta eli ei välttämättä edusta niin sanottua puhdasta ja virtaavaa murtovettä parhaimmillaan. Käyttäen kuvan 5.18 vasemmanpuoleista kuvaajaa saadaan Jät-käsaaren meriveden suolapitoisuudeksi noin 5 g/dm3 eli 0,5 %, kun yliopistolla mitattu joh-tokyky oli 8,91 mS/cm 20 asteen lämpötilassa. Tämä suolapitoisuus vastaa myös hyvin Suo-menlahden meriveden yleistä suolapitoisuutta. Tämän perusteella merivesinäytteen sähkön-johtavuus lienee pysynyt samana eikä olisi heikentynyt säilöntäajan takia.    
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6 Jätkäsaaren suunnittelukohde 
6.1 Jätkäsaaren peruskoulun esittely 

 Kuva 6.1 Jätkäsaaren peruskoulun arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotus, jonka teki Aarti Ollila Ris-tola Arkkitehdit Oy (Kiinteistövirasto 2015b).  Helsingin kaupungin opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi kokouksessaan 27.1.2015 Jätkäsaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola -hankkeen tarveselvityksen. Tavoitteena on rakentaa kaksikielinen koulu 740 oppilaalle. Peruskoulu (kuva 6.1) sijaitsee Länsisataman kaupunginosassa, joka on aluetta hallitsevan Bunkkeri-rakennuksen länsipuo-lella. Luokka-asteet 1-2 sijaitsevat vuonna 2017 valmistuvassa koulu-päiväkotirakennuk-sessa Hampurinkujalla, joka on Bunkkerin pohjoispuolella. (Opetusvirasto 2015). Koulujen sijainnit selviävät kuvista 6.2 ja 6.3.  Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitteluvaihe päättyi ja luonnossuunnitteluvaihe alkoi ke-säkuun alussa 2016. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2017 kesällä. (Rantala 2016, haastattelu). Koulun tavoitekäyttöönottopäivä on 1.8.2019. Tilakeskuksen arvion mu-kaan rakennuskustannukset ovat 26 miljoonaa euroa, ja tarveselvityksessä on mainittu tavoi-tebruttoalaksi 8000 brm2. (Opetusvirasto 2015). Rakennuksessa koulun opetustilat asettuvat kolmeen kerrokseen iv-koneiden sijaitessa niiden yläpuolella ullakkokerroksessa. (Kiinteis-tövirasto 2015b).   Koulussa ei ole liikuntatiloja, vaan ne tulevat koulun viereen Bunkkeriin. Koulun eteläpuo-lelle rakennetaan lisäksi neljän hehtaarin liikuntapuisto, jonka pohjoisreunaan tulee koulun käyttöön lähiliikunta-alue. (Opetusvirasto 2015). Myös Bunkkeria kehitetään ja siihen on tarkoitus rakentaa uimahalli, liikuntatiloja ja asuntoja. Rakentaminen alkaa niin ikään vuonna 2017, jos suunnittelu ja asemakaavamuutos etenevät ongelmitta. Liikuntatilojen ta-voitteena on valmistua viimeistään kesällä 2019 samaan aikaan Jätkäsaaren peruskoulun kanssa. (Kiinteistövirasto 2016a).   
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 Kuva 6.2 Jätkäsaaren peruskoulun sijainti Helsingin kartalla (Helsingin kaupunki 2016).  

   Kuva 6.3 Jätkäsaaren peruskoulun tarkempi sijainti (Helsingin kaupunki 2016). 
6.2 Peruskoulun pohjatutkimukset ja pohjaolosuhteet 
Helsingin kaupungin Geotekninen osasto laati keväällä 2016 pohjatutkimusohjelman Jätkä-saaren peruskoulua varten. Koulu on pinta-alaltaan noin 54 m x 54 m ja piha, joka jää kou-lurakennuksen itäpuolelle koulun ja Bunkkerin väliin, on puolestaan noin 35 m x 54 m. Piha-alueella ei tehty pohjatutkimuksia, mutta koulurakennuksen alueella niitä suoritettiin yh-teensä 19 eri pisteessä. Näissä pisteissä tehtiin:  

- 19 puristinheijarikairausta (v. 2016) 
- 4 porakonekairausta (v. 2016) 
- 4 häiriintynyttä maanäytettä (v. 2016)   
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Suoritetut tutkimukset on esitetty pohjatutkimuskartassa kuvassa 6.4 ja liitteessä 2. Kairaus-diagrammit on esitetty yhdeksässä pohjatutkimusleikkauksessa (A-A … I-I), niin ikään liit-teessä 2. Lisäksi alue on laserkeilattu vuonna 2015, ja leikkauksissa näkyy myös kolme van-hempaa puristinheijarikairausta (kaksi vuodelta 2008 ja yksi vuodelta 2009) sekä yksi van-hempi häiriintynyt maanäyte (vuodelta 1999). Korkeusjärjestelmänä on N43-järjestelmä.   

 Kuva 6.4 Jätkäsaaren peruskoulun pohjatutkimuskartta (Kiinteistövirasto / Geotekninen osasto 2016).  
Maanpinta vaihtelee tutkitulla alueella noin välillä +2,5 … +6,7. On kuitenkin hyvä huo-mata, että korkeimmat kohdat ovat etelä- ja länsisivuilla, joissa on tie tai luiska kuten kuvista 7.3 ja 7.5 myös näkee. Luiskien kohdalle sijoittuvat leikkaukset D-D ja I-I. Itse rakennuksen kohdalla maanpinta vaihtelee pääosin välillä +2,5… +3,6.   Koulun alapohjan suunniteltu lattiataso on +6,0, jonka alle tulee 1,3 m tuuletettu ryömintä-tila. Kellari rajautuu B-, C-, ja G-leikkausten sisään, ja sen lattiataso on +2,6. Perustus- ja alapohjarakenteiden kannalta kaivuutöitä tarvitaan täten ainoastaan kellarin kohdalta ja yllä mainituista etelä- ja länsisivuista. Näiden kaivuutöiden lisäksi alueella suoritetaan myös pi-laantuneen maan kunnostustöitä.  Kallionpinta voidaan todeta luotettavasti ainoastaan porakonekairauksin, ja niiden perus-teella kallionpinta vaihtelee välillä -4,9 … -20,8. Syvin kohta on rakennuksen lounaisnur-kalla. Sieltä kallionpinta nousee pohjoiseen ja itään mentäessä. Puristinheijarikairaukset ovat kaikki päättyneet kiveen, lohkareeseen tai kallioon välillä -4,9 … -19,4. Näiden perusteella voidaan myös karkeasti arvioida kallionpinnan tasoa. Koillisnurkalla kallionpinta on oletet-tavasti lähellä tasoa -10. Yksittäinen korkein kohta havaittiin porakonekairauksella leikkaus-ten B ja E risteyksessä, jossa kallionpinta on tasolla -4,9. Näin ollen kallionpinta nousee lounaasta koilliseen.  
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Vallitsevat maalajit muodostuvat käytännössä kolmesta ryhmästä: täytemaakerroksesta, hie-norakeisesta kerroksesta ja pohjalla olevasta moreenikerroksesta. Täytemaa on edellä kuvat-tua jätetäyttöä, josta on tutkimuksissa havaittu hiekkaa, soraa, turvetta, kiviä, mursketta, as-falttia, tiiltä, kuonaa, betonia ja muuta rakennusjätettä. Täytön paksuus on 8,6-16,2 m. Hie-norakeinen kerros on 0-7,0 m paksu ja joko savea tai siltin ja hiekan yhdistelmää. Selkeää ja ehjää savipatjaa on pohjatutkimusten perusteella vaikea määrittää, koska savi ja siltti esiin-tyvät sekä erikseen että yhdessä päällekkäin. Jonkinlainen yhtenäinen savikerros ulottuu kui-tenkin A-leikkauksen puolesta välistä kaakkoiskulmaan. Yksi syy rikkonaiselle ja epämää-räiselle hienorakeiselle kerrokselle voi olla se, että kerros on hajonnut ja sekoittunut aikoi-naan Jätkäsaaren täyttövaiheessa. Moreenikerros kattaa käytännössä koko koulun alueen ja on 0-7,3 m paksu. Pääosin leikkausprofiilia hallitsee kuitenkin siis pinnalla oleva paksu täyttö.   Koska Jätkäsaari on mereen tehty täyttöalue, alueen pohjavesi lienee suurimmaksi osaksi merivettä ja noudattanee pitkälti merivedenpintaa. Mitä kauemmaksi rantaviivasta mennään, sitä enemmän pohjavesikin muuttunee, koska siihen tulee mukaan myös hulevesiä ja saas-teita täyttömaista. Ilmatieteen laitoksen (2016) sivuilta selviää merivedenkorkeuden vaih-delleen Helsingissä 07/15 - 08/16 välisenä aikana noin välillä -0,5 … +1,0 (korkeusjärjes-telmä N43). Helsingin kaupungin karttapalvelusta puolestaan löytyy Helsingin alueen poh-jatutkimuspisteet. Jätkäsaari eritoten on paljon tutkittu alue. Kuvasta 6.5 näkee peruskoulun ympärille sijoittuvat kairaukset, joista vanhimmat ovat jopa vuodelta 1938. Bunkkeriakin tutkittiin esimerkiksi vuonna 1965. Kuvasta korostuu myös sinisellä värillä kaksi pohjave-denpinnan havaintoputkea. Bunkkerin pohjoispuolella olevasta pisteestä on mitattu pinnan vaihteluksi -0,06 … +0,09 (N43) aikavälillä 29.4.2015 - 9.9.2015. Eteläpuolella olevasta pisteestä on mitattu vaihteluksi -0,44 … +0,04 (N43) aikavälillä 8.4.2016 - 30.6.2016.   

 Kuva 6.5 Jätkäsaaren kairauspisteet (pun.) ja vesipisteet (sin.) esitetty Helsingin karttapalvelussa (Hel-singin kaupunki 2016).  Pohjavedenpinnan mittaukset käyvät hyvin yhteen merivedenpinnan mittausten kanssa, koska yli tason +0,2 merivesi nousi ainoastaan talviaikaan marraskuusta helmikuun loppuun. Myös maanäytteistä voi tulkita pohjavedenpintaa. Kaiken kaikkiaan maanäytteet ovat kaut-taaltaan melko kuivia, koska kolmessa pisteessä vesipitoisuus pysyi alle 50 % ja vain yh-dessä pisteessä pitoisuus nousi 90 % asti. Lisäksi vesipitoisuus alkoi kasvaa vasta noin sy-vyydessä -1,5. Yhteenvetona pohjavedenpinnan voi olettaa sijaitsevan lähellä tasoa 0, eikä sen pitäisi milloinkaan ylittää tasoa +1,0. 
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6.3 Peruskoulun perustamistapa 
Yleisesti Jätkäsaaressa perustetaan rakennukset kolmella eri tavalla: maanvarainen perustus luonnonmaan tai kallion varaan, maanvarainen perustus vahvistetun täytemaan varaan tai paaluperustus. Edullisinta on rakentaa entisille saarille, joiden kallio on aikoinaan louhittu tasaiseksi, ja kalleinta on rakentaa paksuille louhetäytöille. Kunnallistekniikalle riittää maanvarainen perustaminen. (Kaupunkisuunnitteluvirasto 2008, s. 50).  

   Peruskoulu sijaitsee täyttömaalla, jonka alla on savikerros. Lisäksi maaperä on satamatoi-minnan takia pilaantunut, minkä takia maaperä puhdistetaan poistamalla tavoitepitoisuuden ylittävät maat rakennusvaiheessa. Länsisatamankujalle eli tontin eteläpuolelle on myös ra-kennettu kaatopaikkakaasujen keräysputket ja eriste varotoimenpiteinä, mutta toistaiseksi mittauksissa ei ole havaittu kaasuja. (Kiinteistövirasto 2015a). Kyseinen vanha yhdyskunta-jätteen kaatopaikka on aiheuttanut pohjaveden pilaantumista (Kaupunkisuunnitteluvirasto 2008, s. 24). Täyttömaa ja kaatopaikka on esitetty kuvassa 6.6.  Jätkäsaaren peruskoulu perustetaan paaluttamalla (Opetusvirasto 2015). Hankalan tilan-teesta tekee se, että Jätkäsaaressa on tehty noin 100 vuoden aikana epämääräisiä täyttöjä, jotka sisältävät laidasta laitaan tuntematonta jätettä ja jotka on tehty kuorma kerrallaan. Jo-kainen kuorma voi poiketa todella paljon viereisestä kuormasta, ja peruskoulun alla voi olla satoja kuormalasteja. Lisäksi kun täytöt on tehty luiskaamalla, kuormat ovat vyöryneet ja sekoittuneet keskenään. Suunnittelemattomien täyttöjen ohella alueella vallitsee merivesi sekä läheinen kaatopaikka kaasuineen. Näin ollen normaali korroosiovara ei välttämättä riitä. Olisikin hyvä käyttää materiaalia, joka kestäisi korroosiota lähtökohtaisesti paremmin. (Rantala 2016, haastattelu).  

Kuva 6.6 Vasemmalla Jätkäsaaren rantaviivan kehitys 1910-luvulta alkaen. Nykyinen alue koos-tuu Jätkäsaaresta, Hietasaaresta, Saukosta ja Saukonpaasiluodosta, jotka on yhdistetty täyttä-mällä niiden välinen merialue. Oikealla maaperän rakennettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. (Kau-punkisuunnitteluvirasto 2008, s. 23). 
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 Jätkäsaareen, kuten muihinkin mereen tehtyihin louhetäyttöihin, on mahdollista perustaa myös maanvaraisesti. Tällöin merestä on ruopattava hienorakeiset maakerrokset ensin alta pois, sitten tehdään louhepenkere päätypengerryksenä, tiivistetään penger pudotus- tai RIC-tiivistyksellä sekä tarpeen mukaan käytetään ylikuormitusrakennetta. Laadunvarmistus teh-dään PDA-mittauksin, siirtymämittauksin sekä painuma- ja stabiliteettilaskelmin. (Häkkä-nen 2015, s. 19-22). Jätkäsaaren peruskoulun osalta paaluperustus on silti turvallisin perus-tamistapa, koska koulun alue on suunnittelematonta jätetäyttöä eikä suunniteltua louhetäyt-töä. Myös täytön päälle tehdyssä maanvaraisessa perustamisessa on lähes aina olemassa riski painumapotentiaalin takia. (Rantala 2016, haastattelu).  Koulun eteläpuolella sijaitseva kaatopaikka ei sovellu korttelialueeksi, koska siellä jätetäyttö ulottuu syvälle. Sen sijaan se soveltuu liikunta-alueeksi, kunhan tarpeelliset eristys-, kaasun-keräys- ja suojakerrokset on tehty. Kaatopaikan jätetäytön reunoilla voidaan käyttää myös massanvaihtoa. Asuinalueella maaperän kunnostuksen periaatteena paaluperustuksille on esitetty nykyisen maanpinnan päälle rakennettavaa suojatäyttöä ja tarvittaessa massanvaih-toa paalujen kohdalle. Massanvaihto tehtäisiin myös johtolinjoille. (Kaupunkisuunnitteluvi-rasto 2008, s. 48-49).  Ennen PIMA- ja tiivistystöitä peruskoulun alueella on tarkoitus tehdä niin sanottu onkalo-tutkimus. Jätkäsaaren täyttöalueilla ilmenee lähes vuosittain maanpintaan saakka ulottuvia, muutaman kuutiometrin kokoisia reikiä, joiden syntytapaa ei tiedetä. Tällaisten onkaloiden tai tyhjätilojen paikantaminen voi onnistua maatutkauksen, sähköisten mittausten tai lämpö-kuvauksen avulla. Tällöin onkalot voitaisiin esimerkiksi kaivaa auki ja täyttää. PIMA-töiden jälkeen koulun alue vielä syvätiivistetään ainakin osittain, mikä samalla tiivistää mahdolliset tyhjätilat. (Rantala 2016, haastattelu). Tiivistäminen pienentää myös korroosiota, mutta voi hankaloittaa paaluttamista. Tätä kuitenkin tutkittiin kappaleessa 4.5.  
6.4 Korroosiotutkimusohjelma peruskoulua varten 
6.4.1 Ohjelman laadinta 
Korroosiotutkimusohjelma on käytännössä pohjatutkimusohjelma, joka sisältää häiriinty-neitä maanäytteitä ja pohjavedenpinnan havaintoputkia. Näistä otetut näytteet tutkitaan la-boratoriossa ja saatuja tuloksia verrataan Paalutusohjeessa määritettyihin aggressiivisen ym-päristön raja-arvoihin, jotka on esitetty liitteessä 1.  Pohjatutkimusohjelmaa laadittaessa iso painoarvo on pohjatutkimusten määrässä. Niitä tulee olla riittävästi, jotta ne edustavat tutkittavaa aluetta kattavasti. Liiallinen määrä nostaa puo-lestaan kustannuksia turhaan. Pohjatutkimusten hinta koko rakennushankkeen kustannuk-sista on kuitenkin usein pieni, joten niissä ei tulisi yleensä säästellä. Riittävällä pohjatutki-musten määrällä voidaan päätyä edullisempaan ja tarkempaan suunnitteluratkaisuun.  Jätkäsaaren peruskoulun osalta on tehty luvussa 6.2 esitetyt pohjatutkimukset, mutta ei kui-tenkaan korroosiotutkimusta. Tämän diplomityön ohessa laadittu korroosiotutkimusohjelma on esitetty kuvissa 6.7 ja 6.8 ja koko ohjelma liitteessä 3.  Häiriintyneiden näytteenottopisteiden määräksi valikoitui alun perin kuusi kappaletta, joista neljä oli rakennuksen nurkissa, yksi rakennuksen keskellä ja yksi pihan keskellä niin sanot-tuna verrokkipisteenä.  Kolme kappaletta on käytännössä vähimmäismäärä, jotta tuloksista 
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voi tehdä minkäänlaisia päätelmiä. Rakennusten kohdalla on yleistä tutkia nurkkapisteet. Tässäkin tapauksessa se on hyödyllistä, koska neljän pisteen avulla saadaan aggressiiviselle maaperälle vaihteluväli sekä pohjoinen-eteläsuunnassa että itä-länsisuunnassa.   Kustannus- ja projektisyistä johtuen koillisnurkan ja pihan pisteet jätettiin pois. Koillisnur-kalla kallionpinta on korkealla ja sen päällä ei juuri ole moreenia eikä savea ja pihan piste ei suoranaisesti vaikuta rakennukseen, joten niistä karsittiin. Tutkimusalue on haastava, ja jä-tetäyttö voi olla hyvinkin erilaista eri puolilla tonttia. Piste 24 on sijoitettu pohjaveden ha-vaintoputkien viereen. Sen avulla saadaan samalla varmistus, että putkien alapäät ovat halu-tuissa ja tarkoituksenmukaisissa maalajeissa. Lisäksi se tarkentaa aggressiivisen maaperän vaihteluväliä, koska pisteet 21-23 ovat 38-62 metrin etäisyydellä toisistaan.  Koska täyttö- ja moreenikerrokset erottaa toisistaan hienorakeinen ja huonosti vettä läpäi-sevä savikerros, myös pohjavesinäytteitä halutaan saven molemmin puolin. Siksi toinen poh-javesiputki asennetaan täyttökerrokseen ja toinen moreenikerrokseen kuten kuvassa 6.8. Täyttökerroksen siiviläputki on kolme metriä pitkä, jotta epämääräisestä täytöstä pääsisi mahdollisimman hyvin vettä putken sisään. Putken alaosa on noin kaksi metriä savikerrok-sen yläpuolella. Moreenikerroksen siiviläputki on vain yhden metrin pituinen, jotta se var-masti osuu vain moreeniin. Siiviläosuuden ylä- ja alapuolelle on niin ikään varattu noin kaksi metriä varoetäisyyttä muihin maakerroksiin. Näiden vesinäytteiden lisäksi oli tarkoitus tehdä laboratoriomääritykset vesinäytteestä pisteestä 27, joka on jo olemassa oleva putki Jätkäsaa-ren länsiosassa lähellä meren rajaa. Näin saataisiin tietoa, miten Jätkäsaaren pohjaveden laatu muuttuu, mitä kauemmaksi merestä mennään.  Projektiin liittyen korroosiotutkimusohjelmaan lisättiin myös uusi piste 28, joka sijoittuu pisteiden 21 ja 22 väliin. Pisteissä 24 ja 28 on tarkoitus suorittaa siipikairaukset hienorakei-sen kerroksen leikkauslujuuden määrittämistä varten.  

 Kuva 6.7 Korroosiotutkimusohjelma, asemakuva.  
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 Kuva 6.8 Korroosiotutkimusohjelma, poikkileikkaus.  Suomen geoteknillisen yhdistyksen Kairausoppaan mukaan korroosiotutkimusta varten suo-ritettavat näytteenotot ovat häiriintyneitä näytteitä. Tutkittaviin ominaisuuksiin kuuluvat siis humus- ja vesipitoisuus sekä geokemiallisia tutkimuksia, joita varten näytteiden on oltava mahdollisimman tuoreita. Oppaassa mainitaan myös, että häiriintymättömän näytteenotto-pisteen vähimmäisetäisyys lähellä oleviin muihin tutkimuspisteisiin täytyy olla kaksi metriä.  (SGY 1984, s. 6, 14). Korroosiotutkimuksen pisteiden sijoittelussa on otettu huomioon tämä vähimmäisetäisyys, vaikka kyseessä ovatkin häiriintyneet näytteet. Lähimmät puristinheija-rikairaukset ovat yli kolmen metrin päässä. Tällä tavoin saadaan mahdollisimman hyvät näytteet ja tutkimuspisteet asettuvat lähemmäksi rakennusta, jonne paalutkin tulevat.  Paksu täyttökerros on tärkeässä roolissa, koska sen ominaisuudet voivat vaihdella koko pak-suudeltaan. Rakennusjätteen takia jatkuvia näytteitä ei päätetty kuitenkaan tehdä, ja maaker-rosten paksuuden takia myös näytteenottoväliä harvennettiin. Tämän takia maanäytteet oh-jelmoitiin seuraavasti: täytemaakerroksesta näytteet otetaan kolmen metrin välein, hienora-keisesta kerroksesta otetaan kaksi näytettä ja moreenikerroksesta yksi näyte.   Pohjavedenpinnan havaintoputket muodostuvat puolestaan maanpinnan ylä- ja alapuolisista osuuksista. Muoviputket soveltuvat teräsputkia paremmin pohjavesinäytteiden ottamista varten. Tässä tapauksessa maanpinnan yläpuolelle täytyy jättää vähintään yksi metri muovi-putkea, jota ympäröi suojaputki. Alapuoliseen osuuteen kuuluvat umpiputki- ja rakosiivilä-osuus. Lisäksi pohjavesinäytteitä varten putken sisähalkaisijan on oltava vähintään 52 mm. Jotta vesinäyte saadaan varmasti halutusta kerroksesta, täytyy siiviläputki asentaa ainoastaan kyseiseen kerrokseen. (Kinnunen 2005, s. 88-91).   Korroosiotutkimusohjelman näytteenotoissa ja laboratoriokokeissa täytyy olla huolellinen ja  tarpeeksi nopea. Paalutusohje (RIL 2014, s.42) tarkentaa aggressiivisen maaperän tutkimuk-sia seuraavasti: ”Kemialliset määritykset tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti näytteenoton 



 

 113    

jälkeen, koska mm. sulfidipitoisuus ja pH-arvo muuttuvat hapen päästessä näytteeseen. Näytteiden käsittelyssä tulisi mahdollisuuksien mukaan estää hapettuminen. Hapettumiselle herkät määritykset tulisi tehdä isojen näytteiden sisältä otetuista osanäytteistä.”  Maa- ja vesinäytteiden lisäksi haluttiin tutkia mikrobiologisen korroosion mahdollisuutta. Liikenneviraston (2012a, liite 2) ohjeen mukaisesti korroosiotutkimusohjelmaan lisättiin sulfidipitoisuuden määrittäminen savinäytteistä sekä redox-potentiaalin mittaaminen maa-vedestä.  Tontilla on tarkoitus suorittaa lisäksi pilaantuneen maan kunnostustoimenpiteinä massan-vaihtoa. Toimenpide siis muuttanee pintaosien maaperää aggressiivisesta tavanomaiseksi, mutta tämä ei kuitenkaan vaikuta paalujen korroosiomitoitukseen, jos kunnostus on vain pistemäistä.   Aikataulullisesti korroosiotutkimukselle loivat painetta peruskoulua varten tehtävät muut työt, joista edellä on mainittu jo onkalotutkimus, PIMA-kunnostus sekä syvätiivistäminen. Näin ollen pohjatutkimukset olisi tehtävä viimeistään ennen PIMA-töitä. Lisäksi pohjave-siputkista oli tarkoitus ottaa vesinäytteet Aalto-yliopistolla tehtävää metallien ja ympäristö-jen vertailukoetta varten. 
6.4.2 Tulokset ja tulosten arviointi 
Ennen tutkimustuloksia ennakko-oletuksena oli, että pohjavedenpinnan alainen täyttökerros olisi tonttialueen aggressiivisin kerros. Mielenkiintoisen tästä kerroksesta tekee se, että se on määrittelemätöntä maalajia eikä luonnonmaata. Näin ollen on myös kiintoisaa seurata, miten laboratorion tekemät maalajien ominaisuuksien määritykset suhtautuvat Paalutusoh-jeen aggressiivisen ympäristön raja-arvoihin.  Tärkeimpänä tutkimustuloksena on saada selville, onko tonttialueen maaperä aggressiivista. Sen lisäksi täytyy selvittää, missä on alueen kriittisin kohta ja miten aggressiivisuus etenee vaaka- ja pystysuunnissa maaperän sisällä. Paalutusohjeessa aggressiivisuudelle on määri-telty vain yksi raja-arvo, mutta tulosten perusteella olisi hyvä arvioida aggressiivisuuden voimakkuutta.  Näytteenotot suoritti Ramboll Finland Oy. Näytteet otettiin putkiottimella, ja alkuperäisestä luonnoksesta poiketen niitä otettiin noin metrin välein. Näytteidenotto aloitettiin pisteestä NO23, ja ensimmäiset näytteet otettiin 30.8.2016 käyttäen putkiotinta. Koska pohjatutki-musalue oli myös muussa käytössä, hankaloitti ja viivästytti se myös pohjatutkimusohjelman toteuttamista. Seuraava piste NO28 tehtiin 23.9.2016, piste NO21 28.9.2016 ja piste NO22 29.9.2016. Pisteen NO24 tulokset eivät ehtineet tähän diplomityöhön. Pohjavesinäytteet pis-teistä VP25 ja VP26 tehtiin 8.9.2016.   Koska pisteet 21, 22 ja 28 sijaitsivat luiskassa, työmaaparakkien vieressä tai muuten hanka-lassa kohdassa, päätettiin niitä siirtää. Pisteet 21 ja 22 siirrettiin länteen, luiskan yläpuolelle eli varsinaisen koulun ulkopuolelle ja piste 28 parakkien pohjoispuolelle koulun sisäpuo-lelle. Tämän takia taulukoissa 6.1 ja 6.2 näytteenotot alkavat vasta syvyyksiltä 4-5 m, joka edustaa koulualueen maanpinnalta tehtyä kairausta.  Pohjaveden mittausputki VP27, joka on eroosioputki Jätkäsaaren länsirannalla, oli tuhoutunut, eikä sieltä saatu vesinäytettä.  
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 Kuva 6.9 Vasemmalla VP25, jonka suodatinosa on täyttökerroksessa, ja oikealla VP26, jonka suodatin-osa on moreenikerroksessa. Kuvat eivät ole mittakaavassa. (Ramboll Finland Oy 2016).  Kuvassa 6.9 on esitetty keskelle koulua asennetut pohjavesiputket, joista otettiin vesinäyt-teet. Vesinäytteiden tulokset on esitetty taulukossa 6.4. Putket olivat PEH60-muoviputkia. Koska alue oli osittain työmaakäytössä, jätettiin putken yläosat maan alle rautakaivon suo-jaan. Pohjavedenpinta oli tasolla -0,06 … -0,09 (N43) eli hyvin lähellä 0-tasoa, joka arvioi-tiin kappaleessa 6.2.  Tutkituista pisteistä suoritettiin myös Liikenneviraston (2012a, liite 2) ohjeistamat sulfidi-maa-alueiden tutkimukset. Liikennevirasto toteaa, että mahdollisia sulfidisavialueita ovat Litorinamerivaiheen orgaanista ainesta sisältävät sedimentit muun muassa Etelä-Suomessa. GTK (2016) puolestaan ylläpitää Happamat sulfaattimaat -karttapalvelua, jossa esitetään kartoitustietoa Litorinameren korkeimpaan rantatasoon asti. Niin sanottu ennakkotulkinta-kartta kattaa koko Suomen rannikon, mutta tarkempi kartta on vielä keskeneräinen. Kuvassa 6.10 on esitetty ennakkotulkintakartta Helsingin alueelta, jossa Jätkäsaari on ympyröity. Vaikka Jätkäsaaressa ei pitäisi olla sulfaattimaita ja sen ympärilläkin vain pienellä todennä-köisyydellä, haluttiin Jätkäsaaren peruskoulun tapauksessa suorittaa mahdollisimman laaja korroosiokartoitus.  Sulfidisavia voidaan tutkia maastossa havainnoimalla sulfidipitoisuutta näköhavainnoin (sulfidiraidat) ja hajuhavainnoin (suolahappoa lisäämällä näyte alkaa haista rikkihapon ta-kia) sekä mittaamalla redox-potentiaalia. Jos potentiaali on < 200 mV, on mikrobiologinen korroosio mahdollista, ja jos potentiaali on < 100 mV, on mikrobiologinen korroosio voima-kasta. (Liikennevirasto 2012a, liite 2).  
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 Kuva 6.10 Happamat sulfaattimaat, ennakkotulkintakartta, mittakaava 1:1 000 000. Esiintymisen to-dennäköisyys: vaalean sininen / hyvin pieni, tumman sininen / pieni, oranssi / kohtalainen, punainen / suuri. (GTK 2016).  Kenttähavainnot on esitetty liitteissä pohjatutkimustulosten yhteydessä. Kaiken kaikkiaan alueella vallitsee lähes kaikkialla negatiivinen redox-potentiaali. Sen puolesta olosuhteet ovat pelkistävät ja edulliset mikrobiologiselle korroosiolle. Alueella on tosin savea niukasti eikä savinäytteistä todettu sulfidiraitoja. Pisteiden 21, 22, 24 ja 28 (piste 23 ei ollut mukana) yksittäisissä savinäytteissä havaittiin kuitenkin lievää, kohtalaista sekä voimakasta hajua suolahapporeaktiossa. Näin ollen jokaisessa tutkimuspisteessä on edellytykset mikrobiolo-giselle korroosiolle, vaikka savi kattaa vain noin kahden metrin alueen jokaisessa pisteessä.  Mikrobiologista korroosiota on kuitenkin hankala ottaa huomioon mitoituksessa, koska Lii-kennevirasto (2012a, liite 2) toteaa, että SRB-bakteerien aiheuttaman korroosion arviointiin ei tällä hetkellä tunneta soveltuvaa menettelyä. Alueella on myös maanäytteiden perusteella paljon sulfaattia ja vesinäytteen perusteella rikkiä, joita sulfaatteja pelkistävät SRB-bakteerit tarvitsevat. pH toisaalta on käytännössä kaikkialla yli 8 eli bakteereja varten liian korkea, koska ne tarvitsevat neutraalin ympäristön, jossa pH on 6-8. Toisaalta jos mahdolliset sulfidit hapettuvat sulfaateiksi, laskee tämä prosessi myös pH:ta.  Maalajien määritys oli myös haastavaa, koska kaikista näytteistä ei saatu rakeisuuksia tai näytettä ei saatu ollenkaan otettua. Muita kairaajien havaintoja oli, että tutkimuspisteissä esiintyi rakennusjätettä, mursketta, betonia, tiiltä, puuta, kiviä ja purua. Kaikista viidestä tutkimuspisteestä löytyi myös mustaa, öljymäistä tavaraa. Maakerrosrajojen määritys on tä-män takia myös vaikeaa. Havaintojenkin perusteella kyseessä on erittäin epämääräinen alue.   Tutkimustulokset on esitetty liitteessä 4 ja yhteenvetotaulukoissa 6.1-6.5 ne on muokattu tulkintaa varten. Aggressiivisuudelle annetaan raja-arvoja Paalutusohjeessa (RIL 2014, s. 130-131) ja Liikenneviraston (2012a, liite 2) ohjeessa. Niiden tulkintaa hankaloittavat kes-kenään hieman ristiriitaiset ohjeistukset, ja tätä problematiikka pohditaan enemmän liitteessä 1. Taulukoiden kohdalla se ilmenee kloridipitoisuuden kohdalla, jossa Paalutusohjeen alhai-sempi raja-arvo ilmoitetaan sulkeissa ja vaaleanpunaisella värillä. Paalutusohjeen mukaan useammat näytteet ovat siis aggressiivisia. Myös vesinäytteiden happipitoisuuden kohdalla raja-arvoksi ilmoitetaan < 2 mg/l, vaikka yleensä happi on korroosiolle altistava tekijä. Tämä 
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ei sinällään vaikuta lopputulokseen, sillä tässä tapauksessa joko täyttökerros tai moreeniker-ros täyttää aggressiivisuuden raja-arvon (taulukko 6.4). Vesipitoisuus on myös ongelmalli-nen, koska kyllästysrajaa tai juoksurajaa ei määritetty. Leino et al. (1998, s. 56) arvioivat kuitenkin vesipitoisuuden 40-60% olevan korroosiolle merkityksellisin alue, ja siksi nämä arvot on merkitty vaalean punaisella värillä taulukoihin. Maalajeista korroosiolle altistavat hienorakeiset ja eloperäiset maalajit, ja ne on merkitty tumman tai vaalean punaisella riip-puen, onko näyte kokonaan vai osittain hienorakeinen.  Lisäksi Liikennevirasto (2012a, liite 2) opastaa, että ”homogeenisen pohjamaan rakeisuu-den, vesipitoisuuden tai sähkönjohtavuuden perusteella maalaji ei yksinään ole tulkittavissa 
kuluvaksi korroosion kannalta tavanomaiseksi tai tavanomaisesta poikkeavaksi”. Vaikka ky-seessä onkin varsin epähomogeeninen pohjamaa, on taulukoissa erikseen korostettu kloridi-pitoisuuden, sulfaattipitoisuuden, humuspitoisuuden sekä pH:n merkitystä.  Korroosiota varten tutkittavat ominaisuudet ovat herkkiä muutoksille, ja se lisää tulosten virhealttiutta. Etenkin vesinäytteiden osalta Liikennevirasto (2012a, liite 2) neuvoo, että pH, sähkönjohtavuus ja happipitoisuus tulisi mitata maastossa kenttämittarilla. Nämä määrite-tään usein kuitenkin vasta laboratoriossa, kuten tässäkin tapauksessa.  Taulukko 6.1 Pisteen 21 maanäytteiden korroosio-ominaisuudet (muokattu Rambollin aineistosta). 

Syvyys [m] Kloridipitoisuus [mg/kg] Sulfaattipitoisuus [mg/kg] Humuspitoisuus [%] pH Sähkönjohtavuus [mS/m] Vesipitoisuus [%] Maalaji 
5-6 6,4 41 9 9,1 8,9 15 srHkMr 

6-7 8,2 92 7,8 8,7 11 27 srHkMr 

7-8 29  9 7,8 82 24,3 hkSrMr 

9-10 33 250 2,6 8,1 31 26,9 srHkMr 

10-11 18 280 7,1 7,9 43 43,3 - 

11-12 - - - - - - - 

12-13 150 270 < 2 8,4 40 41,7 laSa 

13-14 - - - - - - - 

14-15 640 230 < 2 8,7 60 32,7 saSiMr 

15-16 180 32 < 2 8,5 25 13,7 HkMr 

18-19 38 19 < 2 9 8,2 15,9 siHkMr 

 > 500 (tai > 100) > 500 > 6 < 4,5 > 9 > 50 (40 ≤ w ≤ 60) Hm, Tv, Lj, Sa, Si  
Taulukko 6.2 Pisteen 22 maanäytteiden korroosio-ominaisuudet (muokattu Rambollin aineistosta). 

Syvyys [m] Kloridipitoisuus [mg/kg] Sulfaattipitoisuus [mg/kg] Humuspitoisuus [%] pH Sähkönjohtavuus [mS/m] Vesipitoisuus [%] Maalaji 
4-5 8 110 5,6 8,9 11 13,2 hkSrMr 

5-6 18 29 < 2 9,1 8,8 11,8 srHkMr 

6-7 21 220 < 2 9,2 24 21,7 HkMr 

8-9 12 220 < 2 9,1 16 14,7 - 

9-10 21 300 2,6 8,4 41 21,9 - 

10-11 65 170 8,9 8,3 23 14,8 - 

12-13 26 140 < 2 8,1 37 21,1 srHkMr 

14-15 440 490 < 2 8,8 54 39,9 saSiMr 

15-16 340 300 < 2 8,9 53 35,1 saSiMr 

16-17 96 29 < 2 - - 21,1 hkSiMr 

17-18 200 39 < 2 9 24 17,3 Hk 

18-19 - - < 2 9,1 37 10,3 HkMr 

 > 500 
(tai > 100) 

> 500 > 6 < 4,5 
> 9 

> 50 (40 ≤ w ≤ 60) Hm, Tv, 
Lj, Sa, Si  
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Taulukko 6.3 Pisteen 23 maanäytteiden korroosio-ominaisuudet (muokattu Rambollin aineistosta). 
Syvyys [m] Kloridipitoisuus [mg/kg] Sulfaattipitoisuus [mg/kg] Humuspitoisuus [%] pH Sähkönjohtavuus [mS/m] Vesipitoisuus [%] Maalaji 

0-1 7,7 71 3,7 8,7 13 5,1 hkSrMr 
1-2 97 130 9,8 9,8 29 13,9 hkSrMr 
2-3 6,5 1600 3,9 8,2 91 28,7 HkMr 
4-5* 36 710 6 8,5 70 - - 
5-6* 29 1500 4,1 8,5 76 - - 
6-7* 16 1400 3,4 7,8 81 - - 
7-8* 16 2400 8,7 7,5 180 - - 
8-9 24 1900 6,6 7,5 130 28,1 srHkMr 
9-10 23 2400 17 7,3 140 44,2 hkSrMr 
11-12 - - - - - - - 
12-13 1200 290 2 8,9 48 48,8 liSa 
13-14 210 74 < 2 8,7 30 - siHkMr 
14-15 470 98 < 2 7,8 61 - Hk 
 > 500 (tai > 100) 

> 500 > 6 < 4,5 > 9 

> 50 (40 ≤ w ≤ 60) Hm, Tv, Lj, Sa, Si 
* Rambollin mukaan kyseessä oli pieni näyte ja esimerkiksi rakeisuutta ei voitu määrittää. Näin ollen pieni näyte saattaa myös vaikuttaa ominaisuukisen arvoihin ja niiden luotettavuuteen.  Taulukko 6.4 Pisteiden 25 ja 26 pohjavesinäytteiden korroosio-ominaisuudet (muokattu Rambollin ai-neistosta). Pohjavesiputket sijaitsivat pisteen 24 vieressä, jonka tulokset eivät ehtineet tähän työhön.   P25 Täyttökerros P26 Moreenikerros Raja-arvot 

Kloridipitoisuus [mg/l] 3900 470 > 25 
Sulfaattipitoisuus [mg/l] 520 39 > 250 (tai > 150) 
Happipitoisuus [mg/l] 0,9 6,2 < 2 
pH 7,6 7,3 < 6,5 
Sähkönjohtavuus [mS/m] 920 210 > 50 
*Kalsiumpitoisuus [mg/l]  96 160 < 10 
*Alkaliteetti [mmol/l] 1,6 9,2 < 0,5 
*Kovuus [mmol/l] 10 5,2 < 0,5 
Rikkipitoisuus [mg/l] 140 12 - 

* Jos vesi on pehmeää, kuten Suomessa yleensä, ei siinä ole magnesium- eikä kalsiumkarbonaatteja muodostamaan teräksen pinnalle korroosiolta suojaavaa kerrosta (Liikennevirasto 2012a, liite 2). Tässä tapauksessa Jätkäsaaren pohjavesi on kovaa ja sisältää kalsiumia , joten näiden perusteella vesi ei ole aggressiivista.  
Taulukko 6.5 Pisteen 28 maanäytteiden korroosio-ominaisuudet (muokattu Rambollin aineistosta). 

Syvyys [m] Kloridipitoisuus [mg/kg] Sulfaattipitoisuus [mg/kg] Humuspitoisuus [%] pH Sähkönjohtavuus [mS/m] Vesipitoisuus [%] Maalaji 
1-2 60 280 < 2 11,4 65 4,3 srHkMr 

2-3 37 960 5,9 8,8 56 17,6 srHkMr 

3-4 24 180 2,6 8,6 15 19,6 Mr 

4-5 20 240 4,4 7,8 69 28,5 - 

5-6 - - - - - - - 

6-7 - - 13 7,9 94 59,3 Mr 

7-8 260 690 12 11,3 130 20,8 Mr 

8-9 37 810 - 7,9 100 - - 

9,6-10,6 100 280 4,5 8,3 42 50,4 HkMr 

10,6-11,6 96 170 < 2 8,5 22 25,8 Hk 

11,6-12,6 - 220 < 2 8,8 91 61,4 liSa 

12,6-13,6 690 150 < 2 9 71 32,6 laSa 

13,6-14,6 - - - - - - - 

14,6-16 360 44 < 2 8,7 29 19,5 siHk 

16-17 25 19 < 2 7,6 4,9 20,1 Hk 

17-18 45 14 < 2 9,4 21 10,2 HkMr 

 > 500 (tai > 100) 

> 500 > 6 < 4,5 > 9 

> 50 (40 ≤ w ≤ 60) Hm, Tv, Lj, Sa, Si 
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Pisteestä 24 ei tässä diplomityössä ole tarkasteltavina maaperänäytteiden tuloksia, mutta ve-sinäytepisteet 25 ja 26 sijaitsevat pisteen 24 vieressä, jolloin niiden tulosten perusteella voi-daan kyseinen alue tulkita aggressiiviseksi. Taulukon 6.4 perusteella Jätkäsaaren pohjavesi on hyvinkin aggressiivista. Oletusten mukaisesti täyttökerros osoittautuu aggressiivisem-maksi kuin moreenikerros. Näytteenotossa moreenikerroksen vesi oli erittäin kirkasta, kun taas täyttökerroksen vesi erittäin sameaa. Tulkintaa hankaloittaa kuitenkin arvojen suuruus: kloridipitoisuus on noin 150-kertainen, sulfaattipitoisuus noin kaksinkertainen ja sähkönjoh-tavuus noin 20-kertainen raja-arvoihin nähden. Ohjeistuksissa ei neuvota aggressiivisuuden suuruuden huomioimisesta mitään, mutta ylitysten ollessa näin suuria, tulisi ne kuitenkin luultavasti ottaa huomioon mitoituksessa. Lisäksi happipitoisuuden raja-arvon suunta on mahdollisesti väärin päin, mihin otetaan kantaa liitteessä 1. Tämä ei muuta kokonaistilan-netta, vaan laskee hieman täyttökerroksen aggressiivisuutta ja nostaa sitä vastaavasti moree-nikerroksessa.  Maanäytetaulukoiden puolesta kaikki pisteet vaikuttavat ensi alkuun aggressiivisilta. Tar-kemmassa tarkastelussa voi pistettä 22 kuitenkin pitää lähellä tavanomaista olosuhdetta, koska raja-arvojen ylitykset ovat minimaalisia etenkin pH:n ja sähkönjohtavuuden osalta. Yksittäinen humuspitoisuuden ylitys ei vakuttane lopputulokseen. Kloridipitoisuus ylittää tosin PO-2011 tulkinnan mukaan raja-arvon. Myöskään piste 21 ei pahasti ylitä raja-arvoja humuspitoisuutta lukuun ottamatta. Tämä voisi viitata siihen, että koulualueen länsipääty ei olisi kovinkaan aggressiivinen.  Pisteet 21 ja 22 ovat kuitenkin koulualueen ulkopuolelta, ja niiden väliin koulualueen sisälle sijoittuva piste 28 edustaa kuitenkin aggressiivista aluetta. Tämä kertoo edelleen epämääräi-sen täyttöalueen aiheuttamasta ennalta-arvaamattomuudesta. Siksi korroosion onkin syytä olettaa olevan aika voimakasta koko alueella. Piste 23, joka on koulun kaakkoisnurkasta, on tulosten mukaan erittäin aggressiivinen alue.   Taulukoiden perusteella voidaan olettaa, että maaperä on hieman vähemmän aggressiivista koulualueen länsipäädyssä ja se kasvaa itään päin mentäessä. Kaikki pisteet ylittävät kuiten-kin teoriassa aggressiivisuuden raja-arvot. Pystysuunnassakaan ei vaikuttaisi olevan niin sa-nottuja helpompia alueita. Vaikka eri ominaisuudet käyttäytyvät eri tavalla eri syvyyksillä, kattavat punaiset taulukon arvot koko näytepisteen syvyyden. Eli jos yksi ominaisuus tekee yläosasta aggressiivisen, tekee toinen ominaisuus alaosasta aggressiivisen.  Seuraavilla sivuilla kuvissa 6.11-6.14 on esitetty pisteiden 21, 22, 23 ja 28 tutkimustulokset graafisessa muodossa, mikä auttaa helpottamaan raja-arvojen ylityksiä ja niiden suuruuden määrää. Idea esitystavalle tuli Perolaisen (2016, s. 87-89) diplomityöstä, jossa tulokset esi-tetään vastaavanlaisesti. Graafinen esitys on varsin havainnollistava, ja sitä suosisi käytettä-vän enemmänkin suunnittelun tukena. Tähän diplomityöhön Perolaisen esitystapaa on muo-kattu sijoittamalla ominaisuudet keskenään eri tavalla, käyttämällä eri kaaviolajia, merkitse-mällä raja-arvot kuviin ja jättämällä maakerroslajien tulkinnat pois. Jätkäsaaressa maaker-roksia on hankala määrittää, näytesyvyydet on ilmoitettu maanpinnasta eikä koordinaatis-tossa sekä kuviin tulisi enemmän viivoja, jotka voisivat hämärtää muutoin selkeää esitysta-paa. Lisäksi aggressiivisuuden syvyysvaikutus tulee joka tapauksessa esille.   Myös näistä kuvista käy ilmi, että pisteet 21 ja 22 ovat vähemmän aggressiivisia kuin pisteet 23 ja 28. Lisäksi kuvista on helposti huomattavissa, että pH ja vesipitoisuus ovat kaikissa pisteissä käytännössä hyvin lähellä raja-arvoja tai tavanomaisuuden puolella eli ne eivät ole 
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merkittäviä tekijöitä. Varsinkin pH asettuu lievästi emäksisyyden puolelle, jota voidaan pitää happamuutta lievempänä tekijänä. Humuspitoisuuden ylitykset ovat aika yksittäisluonteisia, mutta sähkönjohtavuus on koko alueella melko korkea. Paalutusohjetta tulkiten kloridipitoi-suuden arvot ylittyvät jokaisessa pisteessä kolme kertaa, mutta Liikenneviraston ohjeen mu-kaan kolmessa pisteessä vain yhden kerran. Sulfaattipitoisuus on pieni kahdessa ensimmäi-sessä pisteessä, ja sen huomaa taulukoistakin helposti.  

   

   Raja-arvot aggressiivisuudelle:  Kloridipitoisuus  > 100 mg/kg (PO-2011) tai   > 500 mg/kg (Liikennevirasto) Sulfaattipitoisuus  > 500 mg/kg Humuspitoisuus  > 6 % pH   < 4,5 tai > 9 Vesipitoisuus  40 % ≤ w ≤ 60 % (Leino et al.)    (mp = maapinta)    Kuva 6.11 Näytteenottopisteen 21 korroosio-ominaisuudet graafisessa muodossa.  
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   Raja-arvot aggressiivisuudelle:  Kloridipitoisuus  > 100 mg/kg (PO-2011) tai   > 500 mg/kg (Liikennevirasto) Sulfaattipitoisuus  > 500 mg/kg Humuspitoisuus  > 6 % pH   < 4,5 tai > 9 Vesipitoisuus  40 % ≤ w ≤ 60 % (Leino et al.)   (mp = maapinta)   Kuva 6.12 Näytteenottopisteen 22 korroosio-ominaisuudet graafisessa muodossa.   
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   Raja-arvot aggressiivisuudelle:  Kloridipitoisuus  > 100 mg/kg (PO-2011) tai   > 500 mg/kg (Liikennevirasto) Sulfaattipitoisuus  > 500 mg/kg Humuspitoisuus  > 6 % pH   < 4,5 tai > 9 Vesipitoisuus  40 % ≤ w ≤ 60 % (Leino et al.)   (mp = maapinta)    Kuva 6.13 Näytteenottopisteen 23 korroosio-ominaisuudet graafisessa muodossa.   
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   Raja-arvot aggressiivisuudelle:  Kloridipitoisuus  > 100 mg/kg (PO-2011) tai   > 500 mg/kg (Liikennevirasto) Sulfaattipitoisuus  > 500 mg/kg Humuspitoisuus  > 6 % pH   < 4,5 tai > 9 Vesipitoisuus  40 % ≤ w ≤ 60 % (Leino et al.)   (mp = maapinta)  Kuva 6.14 Näytteenottopisteen 28 korroosio-ominaisuudet graafisessa muodossa. 
6.5 Suunnitteluperusteet peruskoulun paalutusta varten 
6.5.1 Korroosion huomioiminen 
Paalutusohjeen PO-2011 (RIL 2014, s. 41-42) mukaan epävarmoissa olosuhteissa voidaan tehdä erityistutkimuksia ja korroosio-olosuhteita voidaan pitää tavanomaisesta poikkeavina 
ja aggressiivisina, kun kyseessä ovat ”löyhät täytöt olosuhteissa, joissa täyttöön pääsee ri-

kastumaan suoloja (mm. löyhät täytöt, joihin suolainen merivesi tunkeutuu).”  Pelkästään tämän perusteella oletuksena oli, että Jätkäsaaren peruskoulun alue on aggressii-vinen. Siksi mitoituksessa tulisi käyttää Erokoodissa 1993-5 ja Paalutusohjeessa PO-2011 esitettyjä aggressiivisten täyttöjen korroosiomitoitusarvoja, jotka on kertauksen vuoksi esi-tetty taulukossa 6.6. Tämä tarkoittaisi sadan vuoden käyttöiän tapauksessa jopa 5,75 mm korroosiovaraa. Paalutusohjeen oletus antaa myös edellytyksen erillisen korroosiotutkimus-ohjelman suorittamiselle, ja sen mukaan peruskoulun alue todettiinkin aggressiiviseksi.  
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Koska kyseessä on mereen tehty täyttö, herää myös kysymys, tulisiko korroosiomitoituk-sessa soveltaa meriveteen asennetuille paaluille tarkoitettuja korroosiovaroja, jotka ovat jok-seenkin suurempia kuin maahan asennetuille. Meriveden korroosio on kuitenkin sidottu ve-den eri rasitusalueille. Koska maassa olevat paalut eivät sinänsä kohdistu meriveden liik-keille, voidaan täytöissä olevat paalut tulkita pohjaveden vaikutuksen alaisiksi ja käyttää siis taulukkoa 6.6.  Taulukko 6.6 Maahan asennettujen suojaamattomien teräspaalujen korroosiosta aiheutuvan paksuuden ohenemisen suositeltavat arvot [mm] pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella (SFS 2007, s. 29). Tavoite käyttöikä 5 vuotta 25 vuotta 50 vuotta 75 vuotta 100 vuotta Tiivistämättömät, aggressiiviset täytöt 
(tuhka, kuona…) 0,50 2,00 3,25 4,5 5,75 

 Osa aggressiivisuuteen vaikuttavista arvoista olivat tutkimusten mukaan erittäin suuria. Sen lisäksi alueella on mikrobiologista korroosiota suosivat, pelkistävät ja sulfaattipitoiset olo-suhteet. Nämä tulisi ottaa korroosiomitoituksessa huomioon korroosiovaraa nostavina teki-jöinä. Täten korroosiovaraa tulisi nostaa ainakin 6 mm asti. Täytyy kuitenkin muistaa, että korroosio on hankalasti tutkittava ja tulkittava alue, ja jokainen suunnittelija tekee tuloksista omat tulkintansa. Jätkäsaaren hankalassa ympäristössä lienee kuitenkin syytä suhtautua kor-roosioon varsin konservatiivisesti.  Korroosiovarana 5,75 mm on melko suuri, mutta sitä voidaan pienentää tiivistämällä täyttö-alue, jolloin ohjeistuksen mukaan korroosiovarakin voidaan puolittaa. Tiivistämisen vaiku-tus perustunee ajatukselle, että maan tyhjätilat häviävät, jolloin vallitsevissa olosuhteissa on vähemmän happea eikä vesi pääse samalla tavalla liikkumaan. Tällöin korroosiovaran arvo pienenisi ja olisi vain 2,875 mm eli pyöristäen 3 mm.  Syvätiivistämisen vaikutus ulottuu usein kuitenkin vain 10-15 metrin syvyydelle. Tällöin paalujen alapäät olisivat edelleen löyhässä täytössä ja vaatisivat suuremman korroosiovaran, koska paalujen alustavat pituudet vaihtelevat noin välillä 10-20 m. Tämä voidaan tosin ottaa huomioon käyttämällä paalun alaosassa paksumpaa seinämävahvuutta kuin paalun ylä-osassa. 20 m pitkien paalujen tapauksessa tämä tarkoittaisi esimerkiksi, että alemmalla kym-menen metrin osuudella olisi 6 mm korroosiovara ja ylemmällä 10 metrin osuudella 3 mm. Syvätiivistämistä ei kuitenkaan todennäköisesti sovelleta kuin piha-alueille, jolloin tämä tar-koittaisi automaattisesti 6 mm korroosiovaraa.   Maaperän aggressiivisuus näyttäisi kasvavan lännestä itään, mutta myös länsiosa ylittää ag-gressiivisuuden raja-arvot. Tämän perusteella eri alueille ei voida soveltaa eri korroosiova-roja. Myöskään syvyyssuunnassa ei voida käyttää tavanomaisten olosuhteiden korroosiova-roja. Korroosioon vaikuttavien tekijöiden arvot vaihtelevat eri syvyyksillä, mutta joku tekijä ylittää raja-arvot käytännössä koko paalun pituudelta. Alaosa, joka kairausten perusteella tulkittiin moreenikerrokseksi, on kuitenkin vähemmän aggressiivinen kerros. Pintaosa ja keskiosa, eli täyttökerros, on erittäin aggressiivinen alue. Savikerroksen vaikutusta on vaikea tulkita, koska se on melko ohut ja hajanainen.  Suuren korroosiovaran huomioiminen on melko hankalaa pienpaalujen kohdalla. Niiden sei-nämävahvuudet ovat suuruusluokkaa 6-13 mm, jolloin paalujen rakenteellinen kestävyys 
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pienenee huomattavasti korroosion jälkeen. Suurpaaluilla seinämävahvuuksia on yli 20 mm saakka, jolloin rakenteellinenkin kestävyys on helpompaa pitää suurempana.  Seinämävahvuus ei ole ainoa tapa suojautua korroosiota vastaan. Siksi vastaavissa hanka-lissa täyttöalueissa voisikin soveltaa jotain muuta suojausmenetelmää. Pinnoitteet eivät käy-tännössä tule kysymykseen, sillä kivisen täytön takia paalujen asennuksen aikana ne suurella todennäköisyydellä vaurioituisivat. Toinen mielenkiintoinen suojausmenetelmä olisi katodi-nen suojaus, jota ei tällä hetkellä juuri käytetä talokohteissa. Se vaatii kuitenkin jatkuvaa seurantaa koko suunnittelukäyttöiän ajan, mikä voi olla vaikea toteuttaa asukkaiden ja huol-toyhtiöiden vaihtumisen takia. Katodinen suojaus on silti potentiaalinen menetelmä korroo-sion huomioimiseen. Sen suunnitteleminen täytyy ottaa huomioon jo perustusten rakenta-misvaiheessa ja sitä varten täytyy konsultoida erikseen katodista suojausta suorittavia yri-tyksiä.   Diplomityön aikana nousi myös ajatus mahdollisten tarkastuspaalujen rakentamisesta perus-koulun alueelle pohjarakennusvaiheen yhteydessä. Ideana oli, että ensimmäinen paalu nos-tettaisiin esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua ylös ja mitattaisiin korroosion määrä. Toi-selle paalulle sama tehtäisiin esimerkiksi 50 vuoden kohdalla. Näiden nostojen tarkoituksena olisi selvittää paikalliset korroosio-olosuhteet ja sitten tarvittaessa reagoida tilanteeseen. Näin ollen tarkastuspaalujen toiminta perustuisi kolmeen vaiheeseen: toteutus, tarkastus, korjaus. Eli tarkastuspaalut asennettaisiin, tarkastettaisiin määräajan jälkeen ja nykyiset pe-rustukset korjattaisiin havaintojen perusteella. Tärkeintä paalujen tapauksessa ei olisi kui-tenkaan itse korroosion todentaminen, vaan miten siihen reagoitaisiin. Voisiko tarkastuspaa-lujen noston jälkeen suunnitella katodisen tai jonkin muun suojauksen? Esiin nousevat kui-tenkin käytännön ongelmat: ovatko syöpymät liian pieniä ja vaikeasti mitattavissa, miten suojauksen voisi toteuttaa jälkikäteen ja ovatko nykyiset paalut suojaustoimenpiteiden tiellä. Edellä mainittu katodinen suojaus voisi tulla kyseeseen, jos se on otettu huomioon jo raken-nusvaiheessa. Tällöin sen voisi kytkeä päälle, jos korroosio-olosuhteet ovat oletettua aggres-siivisempia. Katodisen suojauksen tapauksessa olisi kuitenkin järkevintä laittaa se heti päälle rakentamisen yhteydessä, sillä jos korroosiota ei tapahdu, eivät myöskään katodisen suo-jauksen anodit eikä sähkövirta kulu. Sen sijaan, jos korroosiota tapahtuu, aktivoituu katodi-nen suojaus, ja paalut olisivat turvassa alusta pitäen. Täten, vaikka ideana tarkastuspaalujen soveltaminen vaikutti hyvältä, ei se anna juuri käytännön hyötyä. Korroosiolta suojaaminen on järkevintä suunnitella ja toteuttaa heti rakentamisvaiheessa. Jälkikäteen korroosiota on vaikea yrittää paikata. Suunnittelukäyttöiän jälkeen kyseeseen tulevat sitten muut perustus-ten korjaustoimenpiteet.  Tiiviissä kaupunkiympäristössä voi tulla kyseeseen myös hajavirtakorroosion uhka, jos ra-kennusten lähelle rakennetaan raitioteitä, muuntajia tai muita sähköisiä tasavirtalähteitä. Näitä on kuitenkin hankala ottaa huomioon, koska tulevaisuuden suunnitelmista ei tiedetä etukäteen. Muussa tapauksessa hajavirtakorroosion riski tulisi ottaa huomioon korroosiova-raa suurentavana tekijänä. Samoin kuin mikrobiologisen korroosion arvioinnissa, myöskään hajavirtakorroosion huomioimiseen ei ole tällä hetkellä tarkkoja toimenpiteitä.    
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6.5.2 Paalutyypin valinta 
Tällä hetkellä Jätkäsaaren peruskoulun paalutyypiksi on valikoitumassa halkaisijaltaan 320 mm porapaalut. Perusteluina tähän ovat muun muassa peruskoulun isot jännevälit ja sitä kautta isot perustuksille tulevat kuormat, mahdolliset vinopaalut, hankala maaperä ja vino kallionpinta sekä tärinän pitäminen pienenä viereisten rakennusten takia. (Rantala 2016, haastattelu).  Näin ollen suunnitelmiin on haastavaa ehdottaa pallografiittipaaluja, koska ne eivät korvaisi porapaaluja yksi yhteen. Pallografiittipaalut ovat dimensioltaan ja kantavuudeltaan pienem-piä, mikä tarkoittaisi, että paalujen lukumäärää tulisi nostaa, ja se vaatisi erillisen suunnitel-man. Lisäksi, vaikka vuoden 2015 koepaalutuksessa G-paalut upposivat hyvin koealueiden täyttöihin, on suunnittelemattoman täytön yhteydessä aina riskinä, että mahdolliset lohkareet ja muut esteet hankaloittaisivat lyöntipaalujen asennusta. Vino kallionpinta puolestaan tar-koittaisi, että kalliokärjillekin olisi tarvetta. Myös teräsbetonipaalujen kohdalla asennus sujui koepaalutusraportin mukaan onnistuneesti, mutta hankalan täytön takia teräsbetonipaalut voivat vahingoittua asennuksen aikana, mikä altistaa ne edelleen korroosiolle.   SSAB (2016) suosittelee taulukon 6.7 mukaisia paalukokoja eri käyttökohteille. Jätkäsaaren peruskoulu sijoittuisi taulukon mukaan siis alueelle RR/RD140/8 – RR/RD270. Tämän pe-rusteella nykyinen pallografiittipaaludimensio 170 mm ja tulevaisuuden koko 220 mm osui-sivat samalle alueelle. Kuormiin vaikuttavat tosin monet rakenteelliset ratkaisut, ja kuten nykyinenkin ehdotus 320 mm osoittaa, ovat taulukon suositukset ainoastaan suuntaa-anta-via. Pallografiittipaalun tapauksessa suunnitteleminen ja asentaminen vaatisivat myös etu-käteen tehtävät PDA-mittaukset koepaaluille lopullisten kantavuuksien ja loppulyöntiehto-jen määrittämistä varten.  Taulukko 6.7 Suositellut paalukoot eri käyttökohteille (SSAB 2016, s. 14) Paalukoko Käyttökohde RR75 – RR/RD140/8 pientalo- ja muut suhteellisen kevyesti kuormitetut rakenteet RR/RD140/8 – RR/RD270 monikerrosrakentamisen kohteet, kerrosluku noin 3-8 RR/RD220 – RR/RD500 raskaat monikerrosrakentamisen kohteet (kerrosluku > 5) tai teollisuusrakentamisen kohteet RR/RD140 – RR/RD270 paalulaattakohteet RR/RD220 – RR/RD400 meluestepaalut (yhden paalun perustukset) RR/RD500 – RR/RD1200 silta- ja satamarakentamisen sekä yli 10-15 kerroksiset ra-kennukset  Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B3 määrätään, että ”uuden paalutusmenetel-män, uuden paalutyypin käyttöönotto tai aikaisemmin käytössä olleen paalutyypin käyttö sellaisissa pohjasuhteissa Suomessa, joista ei ole kokemusta, edellyttää aina koepaalujen asentamista ja testausta ennen varsinaisten paalutustöiden aloitusta”. Lisäksi osa B3 ohjeis-

taa: ”Koepaalujen avulla selvitetään paalutusmenetelmän ja/tai paalutyypin soveltuvuus kohteeseen sekä mitoitusoletusten paikkansapitävyys. Koepaalutus on lisäksi suositeltavaa aina silloin, kun pohjatutkimusten perusteella voidaan ennakoida ilmenevän ongelmia paa-lun asennuksessa tai kun riittävän geoteknisen kantavuuden saavuttaminen suunnitellulla 
paalupituudella on epävarmaa.” (Ympäristöministeriö 2003, s. 20). Jos pallografiittipaaluja käytetään, on koepaalutus siis tarpeellinen, koska kyseessä on aikaisemmin käytössä ollut paalutyyppi ja alue on potentiaalisesti ongelmallinen.  
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6.5.3 Muita huomioita 
Paalutukseen liittyy olennaisesti paalutustyöluokan valinta, joka riippuu puolestaan sekä geoteknisestä luokasta että seuraamusluokasta. Peruskoulun tapauksessa geotekninen luokka sijoittunee välille GL2-GL3 ja seuraamusluokka välille CC2-CC3, mikä puolestaan tarkoit-taisi paalutustyöluokan olevan joko PTL2 tai PTL3. Jos seuraamusluokka tulkitaan luokkaan CC3, tarkoittaa se myös automaattisesti, että paalutustyöluokka on PTL3.  Lyöntipaalujen kohdalla PTL3 tarkoittaisi käytännössä paalujen geoteknisen kestävyyden varmistamista PDA-mittauksilla. Porapaalujen tapauksessa koekuormitusta ei yleensä kui-tenkaan tarvita, jos ne tukeutuvat ehjään ja varmistettuun kallioon. Tämä selvitetään pora-konekairausten ja porausvaiheessa porauksen syöttö- ja pyörityspaineiden avulla. Porapaa-lujen ja muidenkin kallioon tukeutuvien paalujen kohdalla, paalujen kärkikestävyys ei yleensä ole mitoittava, vaan niiden rakenteellinen kestävyys. (RIL 2014, s. 55, 70).   Koepaalutusraportin (Larkela & Kettunen 2015) mukaan paalujen tunkeutumisvastus kasvaa paalukoon kasvaessa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä vaikuta lopputulokseen, sillä SSAB:n (2016, s. 14) mukaan lyöntipaalujen tunkeutumiskyky yleensä kasvaa paalukoon suurentu-essa. Paalutusraportti nostaa esiin lisäksi isojen maassa olevien kappaleiden, kuten kivien ja lohkareiden, rajoittavan vaikutuksen. Raportti myös varoittaa sekalaisen täytön ja maaker-rosten aiheuttamasta vetojännityksestä ja negatiivisesta vaippahankauksesta, etenkin ulko-nevien paalujatkosten kohdalla.  Paalutusohje (RIL 2014, s. 187) varoittaa, että etenkin löyhissä, karkearakeisissa ja vedellä kyllästetyissä maakerroksissa pohjavedenpinnan alapuolella voi tapahtua maan tiivistymistä ja painumista lyöntipaaluja asennettaessa. Porapaalujen tapauksessa löyhät kerrokset voivat niin ikään tiivistyä, mutta sen lisäksi tiiviit kerrokset voivat löyhtyä, jos poistuvan maa-ai-neksen tilavuus on suurempi kuin porausputken. Porapaalujen hyvänä puolena ovat puoles-taan huokosvedenpaineen nousun ja maan häiriintymisen väheneminen. (RIL 2014, s. 186-187).  Korroosiotutkimuksessa havaittujen korkeidenkin sulfaattipitoisuuksien takia on myös suo-siteltavaa, että peruskoulun maanalaiset rakenteet, kuten perustukset, paalut ja mahdollisesti alapohjat, rakennetaan sulfaatinkestävästä materiaalista. Alapohjarakenteissa on syytä huo-mioida myös kaasutiiveysasiat pilaantuneen maan ja kaatopaikan takia.    
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7 Lisätutkimusmahdollisuudet 
7.1 Asennettavuustutkimus 
Pallografiittirautapaalun asennettavuuteen liittyy olennaisesti sekä paalukärkien että hyd-raulivasaran käyttö. Täten lisätutkimuksena voitaisiin ehdottaa seuraavia koepaalutustilan-teita.  Maa- ja kalliokärjen käyttö. Vähintään kaksi koepaalutuskohdetta, joissa toisessa paalut lyödään tasaiseen kallioon ja toisessa kiviseen maakerrokseen. Lyötävinä paaluina pallogra-fiittipaaluja maakärjellä ja ristikärjellä sekä vastaavankokoisia teräspaaluja maakärjellä  ja kalliokärjellä. Kaikissa tapauksissa paalut tulisi asentaa samalla paalutuslaitteella. Oletuk-sena voidaan esittää, että vinossa kallionpinnassa tai kallionpinnassa, jonka päällä on hieno-rakeisia maakerroksia, kalliokärjet soveltuvat maakärkeä paremmin estämään paalun kärjen mahdollisen liukumisen. Näitä tapauksia ei siis tarvitsisi tutkia.  1. Tulosten perusteella voidaan arvioida, eroaako asennus maakärjellä ja kalliokärjellä toisistaan. Lisäksi voitaneen todeta, kumpaa kärkeä ristikärki muistuttaa enemmän, ja onko siitä minkä verran hyötyä. 2. Tämän lisäksi voidaan verrata pallografiitti- ja teräspaalujen materiaaliominaisuuk-sia toisiinsa paalutukseen liittyen.  Hydraulivasaran käyttö. Vähintään kaksi koepaalutuskohdetta, joissa toisessa pallografiit-tirautapaalua lyödään kivisessä ympäristössä, ja toisessa asennetaan paalukokoja 118 mm, 170 mm ja mahdollisesti 220 mm niin sanotussa normaalissa ympäristössä.  1. Tulosten perusteella voidaan arvioida, soveltuuko hydraulivasara hankaliin olosuh-teisiin ja miten asentaminen onnistuu isojen kivien vaikutuspiirissä.  2. Lisäksi voidaan arvioida, riittääkö hydraulivasaroiden teho isompien paaludimensi-oiden asentamiseen ja saadaanko paaluille riittävä puristuskestävyys, vai onko ny-kyinen 170 mm halkaisijasuositus käytännöllisesti yläraja. Geoteknisen puristuskes-tävyyden arvioimiseksi tarvitaan PDA-mittauksia. 
7.2 Pitkän ajan korroosiotutkimus 
7.2.1 Erityishuomioita 
Koska lyhyen ajan testien perusteella ei voida luotettavasti arvioida metallien syöpymistä pitkällä ajanjaksolla, on seuraavissa luvuissa ehdotettu tutkimusrunkoja pitkän ajan korroo-siotutkimuksille. Tässä luvussa nostetaan esille korroosiotutkimuksen suorittamisessa huo-mioitavia asioita. Pitkän ajan tutkimusehdotukset nojaavat vahvasti Juuso Perolaisen diplo-mityöhön sekä asiantuntijahaastatteluihin, jotka sisälsivät Jari Aromaan, Teemu Riihimäen, Jouko Törnqvistin ja Miia Paatseman mielipiteitä asian tiimoilta.   Tässä kohtaa mainittakoon lisäksi, että mahdollisia tulevaisuudessa tehtäviä tutkimuksia var-ten Jätkäsaaressa on viisi koepaalutuspistettä, joissa on yhteensä 60 jm eli 12 elementtiä pallografiittipaaluja. Koepaaluista on kerrottu enemmän kappaleessa 4.5 ja tarkat sijainnit löytyvät Rambollin raportista, josta karttakuvat ovat tämän työn liitteenä 5. Larkelan & Ket-tusen (2016, s. 23) mukaan kyseiset paalut ovat olleet ainakin toukokuussa 2016 edelleen 
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paikoillaan koealueilla. Näille paaluille ei kuitenkaan suoritettu ennen asennusta korroo-siotutkimukselle tyypillisiä valmistelevia mittauksia, joiden avulla korroosion tutkiminen tarkentuisi. Näin ollen kyseisten koepaalujen kohdalla jouduttaisiin turvautumaan valmista-jan antamiin eri ominaisuuksien nimellisarvoihin.  Haastattelut Pitkän ajan tutkimukselle tulee reunaehtoja myös muualta kuin materiaali- ja ympäristö-ominaisuuksista. Etenkin kustannukset, aika ja mittaustekniikka luovat omia rajoitteitaan. Paatsema (2016, haastattelu) mainitseekin, että tutkimuksen laajuutta pohdittaessa tulee huomioida kustannukset: kuinka monta paalua tutkitaan tai kuinka usein niitä nostetaan ylös. Lisäksi kustannuksiin liittyy myös mittausten tekemisen helppous: mitä ominaisuuk-sia mitataan, mitataanko käsin vai koneilla. Ylipäänsä korroosio on hankala mitattava, ja aikakäsityksen puolesta koekenttien sijainnin valitseminen on haastavaa, koska esimerkiksi tulevaisuuden mahdollisista kaavoituksista ei välttämättä ole tietoa. (Paatsema 2016, haas-tattelu).  Myös Törnqvist (2016, haastattelu) nostaa aikakäsityksen ja tutkimuksen toteutettavuuden kenties tärkeimmäksi tekijäksi. Paalutusohjeen syöpymäarvot vuosilta 5 ja 25 perustuvat mittauksiin, joten pitkän ajan tutkimuksellekin tekisi mieli antaa aikatavoitteeksi 25 vuotta. Törnqvist kuitenkin muistuttaa, että käytännön elämässä se on hyvin pitkä aika, luultavasti liiankin pitkä: miten tutkimusprojekti pysyy käynnissä sen ajan, miten voidaan valita tur-valliset paikat koealueiksi, miten maaperän olosuhteet muuttuvat ihmisen sekä luonnon toi-mesta. Yksi esimerkki pitkän tutkimuksen haasteista koettiin Matias Naparin (2016) diplo-mityössä, jossa oli tarkoitus tutkia vuonna 1995 tutkimuskenttään haudattuja koekappa-leita. Vuonna 2015 suoritetussa koekaivuussa havaittiinkin, että kyseinen tutkimuskenttä oli tuhoutunut.  Paalujen korroosio on mittausteknisesti haastavaa, koska paalujen nostaminen on työlästä ja vaikeaa. Paalut kärsivät usein myös nostoprosessissa. Helpointa olisi, jos paalujen kor-roosio voitaisiin mitata nostamatta paaluja ylös, esimerkiksi PDA-mittauksilla tai sähköisin menetelmin. Riihimäki (2016, haastattelu) ei ainakaan usko PDA-mittausten kykenevän erottamaan korroosiota, koska esimerkiksi vaippavastus ja monet muut muuttujat pitävät huolen, että korroosiota olisi liki mahdoton erottaa. Aromaa (2016, haastattelu) puolestaan mainitsee, että jonkinlainen anturisysteemi voisi olla mahdollinen. Toisaalta jos anturit ovat paalun pinnassa, asennusvaihe on melko riskialtis, ja toisaalta jos paaluun porataan reiät ja valmistellaan anturit reikien kohdille, kustannukset voivat nousta korkeiksi (Aro-maa 2016, haastattelu).   Perolaisen diplomityö Perolaisen diplomityö (2016) ”Helsingin kaupungin pitkäaikaistutkimus teräsputkipaalujen korroosiosta Kyläsaaren maaperässä – Lähtötilanteen selvitys” on osa Helsingin kaupungin kiinteistöviraston toteuttamaa, 15 vuotta kestävää pitkäaikaistutkimusta. Diplomityö aloittaa kyseisen korroosiotutkimuksen ja sisältää tutkittavan alueen maaperä- ja vesinäyteanalyy-sejä sekä teräspaalujen valmistelevia mittauksia.  Kyläsaaren tutkimus käsittää kolme tutkimusaluetta, joissa jokaisessa asennettiin vuonna 2015 S550J2H-teräksiset 140/8-putkipaalut kahdeksaan eri pisteeseen. Paaluja oli yhteensä siis 24 kappaletta, ne olivat 12 metriä pitkiä ja koostuivat kahdesta kuuden metrin paa-
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luelementistä. Joka toinen paalu maalattiin puoliksi epoksimaalilla. Paalut on tarkoitus nos-taa kuvan 7.1 mukaisesti kahden kappaleen erissä nostoaikojen ollessa 2 vuotta, 5 vuotta, 10 vuotta ja 15 vuotta. Kyläsaareen asennettiin myös kuusi 12 metriä pitkää teräsbetonipaalua, jotka koostuivat kahdesta kuuden metrin elementistä. Jokaiselle alueelle asennettiin kaksi paalua teräspaalujen muodostaman kehän lähelle. Niiden suositellut nostoajat ovat 5 ja 15 vuotta. Näitä betonipaaluja ei kuitenkaan käsitellä tarkemmin Perolaisen diplomityössä. (Pe-rolainen 2016).  

 Kuva 7.1 Ehdotus Kyläsaaren nostettavista ja tutkittavista paaluista 2017-30 (Perolainen 2016, s. 129)  Koealueiden ympäristöstä on tutkittu sekä maa- että vesinäytteitä. Maanäytteistä on tutkittu maalaji, metallipitoisuudet, pH, liukoinen rikki, sulfaattipitoisuus, kloridipitoisuus ja säh-könjohtavuus. Vesinäytteistä tutkittiin pH, sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuus. Paaluille tehtiin myös valmistelevia mittauksia. Ennen asennusta kaikista paaluista mitattiin seinä-mävahvuudet jatkoksettomasta päästä ja lisäksi kymmenen paaluelementin halkaisijat met-rin välein. Tampereen teknilliselle yliopistolle säilöön jätetyistä kahdesta referenssipaa-lusta mitattiin lisäksi metripaino, tutkittiin pintaa profilometrilla ja laserskannauksella sekä määritettiin polarisaatiokäyrät. (Perolainen 2016).  Vesikohteiden korroosiokokeet Esimerkkinä vesikohteen pitkäaikaistutkimuksesta on Liikenneviraston tutkimus, jossa vuonna 2005 Helsingissä asennettiin 9-11,5 metriä pitkiä 610/12,3-dimensioisia teräspaa-luja kolme kappaletta Katajanokan laivapaikan EK7 ja kolme kappaletta Jätkäsaaren Sam-polaiturin LSL10 rakenteisiin kunnostusurakoiden yhteydessä. Vuonna 2013 Katajanokasta nostettiin kaksi paalua ylös, joista tutkimusten jälkeen toinen laskettiin alas ja toinen kor-vattiin uudella 12 m 610/10-teräspaalulla, joka oli päällystetty 6 mm paksuisella HDPE-pinnoitteella. Kolmas paalu niin sanotusti jatkaa koetta. Jätkäsaaresta nostettiin vain yksi paalu ylös ja kaksi muuta jätettiin niin ikään jatkamaan koetta. Paaluista määritettiin ai-nevahvuudet leikkaamalla 100 mm x 100 mm -suuruisia koepaloja metrin välein, jolloin saatiin korroosionopeus 8 vuoden ajalle sekä tulosten lineaarinen ekstrapolointi 100 vuo-den ajalle. Lisäksi paalut kuvattiin, ja paalun pinnalla olleet orgaaniset  aineet tutkittiin. (Uotinen 2014).  
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Toinen esimerkki vesitutkimuksesta on Aromaan ja Forsénin (2016) julkaisema artikkeli Suomenlahden murtovedessä tapahtuvaan korroosioon vaikuttavista tekijöistä. Siinä tutkit-tiin eri metalleista valmistettuja levyjä merivedessä Isosaaren merikorroosion tutkimuslai-toksella. Tutkimus kesti yhteensä neljä vuotta sisältäen neljä yhden vuoden testiä, kaksi kahden vuoden testiä ja yhden neljän vuoden testin. Jokainen testierä sisälsi viisi kappa-letta kutakin testattavaa metallia. (Aromaa & Forsén 2016).   Vesitutkimuksen hyvänä puolena on se, että paalut ovat helposti asennettavissa takaisin paikoilleen, jolloin koepaalujen määrää voidaan pienentää. Koko paalun pintaa ei voida puhdistaa, koska silloin pitkäaikainen korroosiokäyttäytyminen häiriintyisi. Tämä siis pois-sulkee paalun halkaisijan mittaamisen, mutta ainevahvuus ja mahdollisesti painohäviökin ovat mitattavissa koepaloista. Satamarakenteisiin sijoitetut paalut ovat myös melko tur-vassa kaavoitukselta, joten koepaalukentän tuhoutuminen ei ole niin iso riski. Vesikokei-siin liittyy myös erilainen aikakäsitys kuin maaperäkokeisiin. Aromaan (2016, haastattelu) mukaan vesiolosuhteissa jo viiden vuoden kokeen pitäisi riittää melko hyvin. Kun metalli syöpyy, pinnalle muodostuu reaktiotuotekerroksia, minkä takia korroosio yleensä hidastuu ajan myötä jollekin tasolle. Suomen merivesissä korroosio voi edetä jo vuoden jälkeen va-kionopeudella. Maaperässä vakionopeuden saavuttamista on hankalampaa arvioida. (Aro-maa 2016, haastattelu).  Pallografiittirautapaalun mitoitustaulukot Pallografiittipaalun tapauksessa pitkäaikainen tutkimus tulee tarpeeseen, koska nykyisel-lään se mitoitetaan Eurokoodissa teräkselle suunnattujen syöpymätaulukoiden mukaan. Toisaalta, jotta pallografiittiraudalle saataisiin oma vastaava taulukko, vaatisi se useita pit-kiä kokeita eri olosuhteissa. Tutkimuksessa nousee esille kuitenkin kaksi huomionarvoista seikkaa, joita on sivuttu myös korroosiomitoituksen yhteydessä kappaleessa 3.4:  
- Jos oletetaan, että pallografiitin vallitseva korroosiomuoto on pistekorroosio ja että sen vaikutus paalun kuormankantokykyyn on vähäisempi kuin tasaisen korroosion vaikutus, millainen mitoitustaulukon pitäisi olla? 
- Nykyisellään maaperäolosuhteet määritetään Suomessa joko tavanomaisiksi tai ag-gressiivisiksi. Onko jako kahteen luokkaan riittävä vai pitäisikö olosuhteiden luoki-tuksessa käyttää tarkempia määritelmiä?  Taulukkoon lienee järkevin koota sekä pallografiittipaalun mahdollinen tasainen syöpymä että pistesyöpymä. Pistesyöpymän avulla saadaan todennäköisesti suurin syöpymän arvo, mutta jos pistesyöpymillä ei ole niinkään merkitystä, on taulukossa tasaisen syöpymän tu-lokset mitoitusta varten. Maaperäolosuhteet kannattanee määritellä nykyisen käytännön mukaan, koska tällä tavalla taulukot olisivat lähellä toisiaan. Näin ollen koealueiden tulisi sijaita selkeästi helpoissa olosuhteissa sekä selkeästi aggressiivisissa olosuhteissa, ja jatko-tutkimuksia varten maaperätiedot on tutkittava tarkasti.   Mittausmenetelmät Perolaisen diplomityössä paaluja tutkittiin varsin perusteellisesti. Siinä käytettiinkin kuutta eri mittaustekniikkaa: seinämävahvuus, halkaisijamittaus, metripaino, optinen profilomet-ria, polarisaatiomittaus ja laserskannaus. Diplomityössä käsitellään myös näiden mittausten teoriaa, joten niihin ei erikseen paneuduta tässä työssä. Perolaisen mittauksien lisäksi kor-roosiota, etenkin korroosion etenemistä, voidaan arvioida mikroskooppihieiden avulla.   
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Näistä menetelmistä polarisaatiomittaukset eivät kovin hyvin soveltune pitkäaikaistutki-mukseen. Perolaisen työssä niitä hyödynnettiinkin kahden eri teräslajin vertailumittauk-seen. Lisäksi Perolainen mainitsee, että sitä voitaisiin hyödyntää selvitettäessä, onko maali-pinta yhtä tiivis kuin alkuselvityksessä. Muut kuusi mittaustapaa soveltuvat pitkäaikaistut-kimukseen. Kustannusmielessä mittauksien tarpeellisuudesta voi olla montaa mieltä. Tär-keimpinä mittauksina voidaan pitää seinämävahvuuden ja ulkohalkaisijan mittausta, koska ne ovat kaikista selkeimmät ja niiden avulla saadaan korroosionopeus suoraan selville. Näiden jälkeen tulee metripainomittaus, jonka avulla saadaan painohäviö ja sitä kautta kor-roosionopeus. Massaa mitattaessa tulee tosin käytännön ongelmina vastaan paalujen isot 
koot sekä vaa’an tarkkuuden riittävyys.   Näiden kolmen mittauksen lisäksi voitaneen kustannusten puitteissa harkita lisämenetel-minä profilometriaa, laseria tai hieitä. Profilometrin tai laserin käytöstä korroosion tutki-muksessa ei liene juuri kokemuksia, mutta teoriatasolla ne voivat soveltua hyvin. Profilo-metrilla ja pinnankarheuskäyrillä voisi saada mahdolliset kuopat näkyviin, ja laserskannaus sopinee hyvin tasaiselle syöpymiselle, kun tietokoneen avulla voidaan sovittaa päällekkäin sekä alkuperäinen että syöpynyt paalu tai paalun osa. Hieet soveltuvat paremmin korroo-siorintaman kuin korroosionopeuden tutkimiseen, mutta periaatteessa hieestäkin voi saada oheneman mitattua. Hieiden tapauksessa ongelmana on, että ne kattavat vain yhden tietyn pienen alueen, joten niitä täytyisi tehdä valtava määrä.  Mutta mikäli jokin paalun alue käyttäytyy kummallisesti, hieen avulla korroosion käyttäytymistä voi tutkia tarkemmin.   Korroosio on senkin puolesta hankala tutkittava, koska sitä tapahtuu pääsääntöisesti hyvin vähän. Paalutusohjeessa syöpymä ilmoitetaan millin sadasosien avulla, mikä on mittausvir-heen jälkeen hyvin tarkasti ilmaistu. Seinämä- ja halkaisijamittauksissa voidaan käyttää esimerkiksi mikrometriruuvia, jonka luentatarkkuus on 0,01 mm eli sillä päästäisiin juuri ja juuri Paalutusohjeen mittatarkkuuteen. Toinen ongelma pallografiittiraudan kanssa on mahdollisen pistekorroosion aiheuttamat kuopat ja niiden mittaaminen. Mittaamiseen on tosin olemassa pistesyöpymän syvyysmittareita, joten se ei ole niinkään ongelma (Aromaa 2016, haastattelu). Ongelmaksi voi nousta kuoppien suuri määrä. Aromaa ehdottaa, että kuopille voitaisiin tehdä tilastollinen tarkastelu eli mitataan tietty määrä kuoppia ja otetaan ylös kuoppien koot, syvyydet ja vaihteluvälit. Paikallista korroosiota tarkasteltaessa täytyy kuitenkin huomioida myös mahdollinen tasainen oheneminen ja sitten vasta keskittyä pai-koitellen esiintyviin kuoppiin. (Aromaa 2016, haastattelu). 
7.2.2 Pallografiittirautapaalujen tutkimus maaperässä 
Tässä luvussa esitetään tutkimusrunko pallografiittirautapaalujen mahdolliselle jatkotutki-mukselle. Ennen tutkimusta on syytä laatia tarkempi suunnitelma, kun on päätetty kustan-nuksista ja tutkimuksen tarkemmista tavoitteista. Jos tavoitteena on uuden korroosiomitoi-tustaulukon luominen, on syytä muistaa, että sitä varten tarvitaan useita tämänkaltaisia tut-kimuksia. Myös Perolaisen diplomityön kokeelliseen osuuteen on syytä perehtyä, sivut 73-131. Kyseisen diplomityön tavoin pallografiittipaalujen tutkimuksen lähtötiedot voitaisiin kerätä opiskelijavoimin, esimerkiksi kandidaatintyön puitteissa. Tämä voisi riittää, sillä Pe-rolaisen teoriaosuutta ei tarvitsisi liiemmin kirjoittaa uudelleen. Toisaalta alkutietojenkin kerääminen voi osoittautua ajallisesti ja määrällisesti liian haastavaksi kandidaatintyöhön.     
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Tämän ehdotuksen tavoitteena on määrittää pallografiittipaalun korroosionopeus maape-rässä seuraavissa olosuhteissa:  
- A: tavanomainen, häiriintymätön luonnonmaa (savi, siltti, hiekka…) 
- B: tavanomainen, tiivistämätön kivennäismaatäyttö (savi, siltti, hiekka…) 
- C: aggressiivinen luonnonmaa (suo, räme, turve…) 
- D: aggressiivinen, tiivistämätön täyttö (tuhka, kuona…)  Toteutettavuuden helpottamiseksi tutkimusaika olisi 10 vuotta, nostojen ajoittuessa kah-den, viiden ja kymmenen vuoden ajankohdille. Mahdollisuuksien mukaan koekenttään jä-tettäisiin neljäskin tutkimuserä, joka nostettaisiin 25 vuoden jälkeen, jolloin mukailtaisiin Paalutusohjeen mittausaikoja. Tutkimustarkkuuden parantamiseksi paaluja nostettaisiin kerralla kolme kappaletta, koska kahden paalun antaessa ristiriitaiset tulokset , kyseisestä tutkimuserästä olisi vaikea vetää johtopäätöksiä. Tämä eroaisi Helsingin kaupungin ja Pe-rolaisen diplomityön suunnitelmasta siten, että nostettavien paalujen määrää lisättäisiin yh-dellä, mutta nostokertoja vähennettäisiin puolestaan yhdellä, mikäli 25 vuoden tutkimus jätetään pois laskuista. Tällöin koekenttäkohtaisten paalujen määrä pysyisi samana (tässä 9, Perolaisella 8), mutta aikataulu lyhenisi (tässä 10 vuotta, Perolaisella 15 vuotta). Ajan ly-hentämisen perusteina ovat Törnqvistin (2016, haastattelu) huomio tutkimuksen toteutetta-vuudesta ja haasteellisuudesta sekä Aromaan (2016, haastattelu) huomio korroosion hidas-tumisesta melko nopeasti vakionopeuteen, ainakin vesiolosuhteissa.  Taulukossa 7.1 on koottu yhteen tutkimussuunnitelma. Jos 25 vuoden tutkimuksen jättää pois, tarvitaan paaluja yhteensä 36 pisteeseen. Jos paalupituus olisi 10 metriä, joka vastaa suurin pirtein Kyläsaaren ja Helsingin satamien tutkimuksissa käytettyjä pituuksia, tarkoit-taisi se yhteensä 72 pallografiittipaaluelementtiä eli 360 jm. Neljäs ylösnostokerta lisäisi määriä 45 pisteeseen, 90 elementtiin ja 450 juoksumetriin. Kyläsaaressa käytettiin noin 290 jm teräspaaluja ja noin 70 jm teräsbetonipaaluja.  Tutkittavista olosuhteista on jätetty pois korroosiomitoitustaulukoissa esiintyvä saastuneet luonnonmaat -osio. Sen syöpymäarvot ovat hyvin lähellä aggressiivisia luonnonmaita, ja niiden erottaminen toisistaan voi olla hankalaa.  Taulukko 7.1 Ehdotus tutkimussuunnitelmaksi. Tutkimusvuosi Tutkittavat paalut 2. vuosi A1, A2, A3,  B1, B2, B3 C1, C2, C3 D1, D2, D3 5. vuosi A4, A5, A6 B4, B5, B6 C4, C5, C6 D4, D5, D6 10. vuosi A7, A8, A9 B7, B8, B9 C7, C8, C9 D7, D8, D9 25. vuosi* A10, A11, A12 B10, B11, B12 C10, C11, C12 D10, D11, D12 * Valinnainen  Kyläsaaressa koepaalujen asennuksen jälkeen paalujen päihin hitsattiin tunnistelevyt ja paalujen ympärille asennettiin betoniset kaivonrenkaat ja valurautaiset kaivonkannet (Pero-lainen, 2016). Tällä tavalla paalut pysyvät tunnistettavissa ja koekenttä näkyvissä. Koe-kenttien valinnan yhteydessä suoritetaan Paalutusohjeen (RIL 2014, s. 130-131) mukainen korroosiotutkimusohjelma varmistamaan, että koekentän maaperä vastaa halutunlaista olo-suhdetta. Samalla saadaan maaperätiedot ylös lähtötiedoiksi. Jokaista nostokertaa ennen täytyy suorittaa samat näytteenotot, jotta tiedetään, ovatko maaperäolosuhteet muuttuneet. Näin muutokset osataan ottaa huomioon korroosionopeuden arvioinnissa. Tämä tarkoittaa 
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käytännössä myös pysyvän pohjavesiputken asentamista. Näytteet otetaan ennen paalujen nostoja, jotta nostotyö ei häiritse maa- eikä vesinäytteitä.  Taulukossa 7.2 on esitetty muut suoritettavat mittaustoimenpiteet. Näistä oikeastaan kaikki ovat ennen ja jälkeen -mittauksia, paitsi valokuvaus ja mikroskopia, joita ei välttämättä tar-vitse tehdä etukäteen.  Taulukko 7.2 Ehdotus mittaustoimenpiteiksi. Mittaustoimenpide Tärkeys Lisätietoja Maa- ja vesinäytteet Aina PO-2011 mukaan Valokuvaus Aina  Seinämävahvuus Suositeltava esim. mikrometriruuvilla Ulkohalkaisija Aina esim. mikrometriruuvilla Kuopat (pistekorroosio) Aina (jos kuoppia) esim. syvyysmittarilla Painohäviö Aina esim. metripainon kautta Optinen profilometria Valinnainen esim. pistekorroosion alueille Laserskannaus Valinnainen  Mikroskopia Valinnainen poikkileikkaushieiden tutkimiseen  Koska seinämävahvuus- ja halkaisijamittaukset on tarkoituksenmukaista suorittaa samasta kohtaa ennen ja jälkeen asennuksen, eikä pallografiittipaalussa ole hitsisaumaa, on tärkeää merkata paaluun joku pysyvä jälki, joka muodosta paaluun mittauslinjan. Seinämävah-vuusmittauksessa ensimmäisenä lyötävän eli alempana sijaitsevan paalun ala- ja yläpää mi-tataan neljästä kohtaa 90 asteen välein alkaen mittauslinjasta. Ylemmän paalun yläosa ei välttämättä ole kunnolla kosketuksissa maan kanssa ja alaosa on muhvin sisällä, joten sen oletetaan olevan suojassa korroosiolta. Seinämävahvuuden mittaamisessa on pieniä riskite-kijöitä. Paalun ala- ja yläosat saattavat elää asennusvaiheessa. Lisäksi yläosan mittaamista varten se täytyy saada irrotetuksi ylemmästä paalusta. Halkaisijamittaus suoritetaan paalun ala- ja yläpäälle sekä metrin välein paalurungolle mittauslinjan alueelta ja siihen nähden poikkisuuntaiselta alueelta. Edellä mainituin perustein yläpuolisen paalun ala- ja yläpäiden mittaukset voinee jättää väliin.   Tämä tarkoittaisi 36 paalupisteen osalta 288 seinämävahvuusmittausta (4x2x36) ja 720 hal-kaisijamittausta (2x10x36). Koska pallografiittivalurautapaalu valmistetaan keskipakovalu-menetelmällä, paalun dimensioilla on valssaamalla valmistettua teräspaalua suuremmat di-mensioiden vaihtelut. Siksi alkumittauksissa ei voida säästellä ja vedota keskiarvoon, vaan jokainen paalu olisi mitattava erikseen. Koska seinämävahvuus antaa tiedot vain kahdelta eri korkeudelta, ajan käytön kannalta sen mittaamisen tärkeys alentuu aina-asteikolta suosi-teltava-asteikolle.  Jos pistekorroosiota esiintyy ja paaluun ilmaantuu kuoppia, täytyy niiden mittaamiseen ke-hittää tilastollisesti järkevä menetelmä riippuen, kuinka paljon kuoppia syntyy. Muutama kuoppa on vielä helppo mitata, mutta sata kuoppaa on jo työläämpi urakka. Niin ikään val-mistusteknisistä syistä painohäviö olisi hyvä mitata jokaiselle paalulle erikseen. Käytännön syistä viiden metrin elementtipituus voi osoittautua kuitenkin hankalaksi, jolloin referenssi-paalun voi pilkkoa pienemmäksi, mitata siitä metripainon ja verrata sitä valmistajan ilmoit-tamaan arvoon. Jos paalut pilkotaan noston jälkeen, samalla saadaan korroosionopeus eri syvyyksiltä. Niitä voidaan puolestaan verrata halkaisijamittausten tuloksiin eri syvyyksiltä.   
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Kyläsaaren tapauksessa profilometria ja laserskannaus tehtiin ainoastaan kahdelle referens-sipaalulle, mutta totuudenmukaisemman tuloksen saa, jos ne suoritettaisiin koepaaluille en-nen ja jälkeen asennuksen. Kyläsaaressa laserskannaukseen kului aikaa noin 30 min / 2 jm. Jos 360 jm paaluja mitattaisiin, siihen kuluisi aikaa noin 90 tuntia eli noin 2,5 työviikkoa. Näin ollen nämä niin sanotut erikoismittaukset voitaisiin suorittaa vain pienelle otannalle, ellei tekniikka kehity nopeammaksi. Pienen otannan erikoismittaukset voisivat soveltua viimeisinä nostettavien paalujen yhteyteen, koska silloin syöpymän pitäisi olla suurinta ja muutenkin helpoimmin havaittavissa.  Kaiken kaikkiaan erittäin huolellinen dokumentaatio korostuu pitkäaikaistutkimuksessa, mitä ikinä päätetäänkään mitata. Referenssipaalujen käyttöä olisi hyvä välttää, koska kaikki suureet liittyen korroosion mittaukseen ovat minimaalisia. Lähtötiedot olisi näin hyvä kerätä varsinaisesti koepaaluista. Pallografiittirautapaalut tuovat oman haasteensa tut-kimukseen, koska paalujen dimensioiden vaihtelu hankaloittaa mittaamista ja keskiarvojen tai nimellismittojen käyttöä. Paalujen alapäällä, rungolla ja yläpäällä on myös erisuuruiset halkaisijat. Lisäksi mahdollinen pistekorroosio tuo uuden näkökulman korroosiotutkimuk-seen. 
7.2.3 Pallografiittirautapaalujen tutkimus vedessä 
Edelliseen lukuun pohjautuen tässä luvussa esitetään tutkimusrunko pallografiittirautapaa-lujen mahdolliselle jatkotutkimukselle, mutta sen tavoitteena on määrittää pallografiittipaa-lun korroosionopeus vedessä seuraavissa olosuhteissa:  

- E: tavallinen makea vesi (suuren rasituksen alueella) 
- F: erittäin saastunut makea vesi (suuren rasituksen alueella) 
- G: merivesi (suuren rasituksen alueella ja pysyvästi veden alla olevalla alueella)   Taulukko 7.3 Ehdotus tutkimussuunnitelmaksi. Tutkimusvuosi Tutkittavat paalut 1. vuosi E1, E2, E3 F1, F2, F3 G1, G2, G3  2. vuosi E1, E2, E3 F1, F2, F3 G1, G2, G3  5. vuosi E1, E2, E3, (E4) F1, F2, F3, (F4) G1, G2, G3, (G4)  10. vuosi* E1, E2, E3, E4 F1, F2, F3, F4 G1, G2, G3, G4  25. vuosi** E1, E2, E3, E4 F1, F2, F3, F4 G1, G2, G3, G4  * Suositeltava ** Valinnainen  Taulukko 7.4 Ehdotus mittaustoimenpiteiksi. Mittaustoimenpide Tärkeys Lisätietoja Valokuvaus Aina  Seinämävahvuus Aina esim. mikrometriruuvilla Kuopat (pistekorroosio) Aina (jos kuoppia) esim. syvyysmittarilla Painohäviö Suositeltava  Optinen profilometria Valinnainen esim. pistekorroosion alueille Laserskannaus Valinnainen  Mikroskopia Valinnainen poikkileikkaushieiden tutkimiseen Orgaaninen aines Valinnainen   
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Vesikohteen kokeessa on pyritty huomioimaan paalujen mahdollinen takaisin asentaminen ja korroosion vakionopeuden saavuttaminen lyhyessä ajassa. Näin ollen tutkimuksesta saa-daan kevyempi kuin maaperätutkimuksesta. Viiden metrin elementtipituus rajoittaa pääl-lekkäin asennettavat paalut yhteen kappaleeseen, jolloin tutkimussuunnitelman mukaisesti paaluja tarvittaisiin vain 12 paalupisteeseen eli 12 paaluelementtiä eli 60 jm.   Ideana on edelleen käyttää kolmea paalua jokaisessa ympäristössä, mutta koe voitaneen suorittaa jo viiden vuoden, tarpeen mukaan 10 vuoden aikana. Tutkimussuunnitelma on esitetty taulukossa 7.3. Koepaalujen määrä pysyy alhaisena, kun paalut asennetaan jokai-sen mittauksen jälkeen takaisin veteen. Tällöin kolmesta paalusta tutkitaan esimerkiksi metrin välein 100 mm x 100 mm suuruisia irtileikattuja levyjä, ja neljäs paalu toimii tar-kastuspaaluna viiden tai kymmenen vuoden kohdalla. Sillä voidaan arvioida, onko muiden 
putkien rei’ityksellä ollut merkitystä korroosion suhteen. Seuraavalla ylösnostokerralla mittauslinja olisi aina 90 astetta sivummalle edelliseen linjaan nähden. Merivesi jaotellaan korroosiomitoitustaulukoissa kahteen eri lokeroon, mutta jakamisperiaate perustuu eri rasi-tusalueille, jotka saadaan selville samasta koepaikasta. Näin ollen koepaikat vähenevät myös neljästä kolmeen.  Muut erot maaperätutkimukseen verrattuna liittyvät mittaustoimenpiteisiin, katso taulukko 7.4. Koska vesistöt jaotellaan ainoastaan makeaan ja suolaiseen, ei erillisiä vesinäytteitä välttämättä tarvita. Myös ulkohalkaisijamittaus jää pois, koska jos paalut laitetaan takaisin veteen mittausten jälkeen, ei paalun pintaa saa puhdistaa. Kolmas hankaloituva toimenpide on painohäviön mittaus, jonka suorittamisessa lienee pakko vedota paalun nimellisarvoihin alkutilanteen suhteen. Yksi lisätoimenpide voisi puolestaan olla paalun pinnalle kertyneen orgaanisen aineen tutkimus irrotetuista levyistä, minkä avulla voitaisiin arvioida eri eliöi-den vaikutusta paaluille.  Käytännössä tärkein mittaus olisi seinämävahvuuden mittaus, mutta siinäkin on riskinsä, koska pallografiittipaalujen toleranssin takia nimellismitat saattavat vääristää korroosiotu-loksia. Profilometria ja laserskannaus eivät myöskään soveltune vesitutkimukseen kovin hyvin. Lisäksi etukäteen tehtäviä mittaustoimenpiteitä ei käytännössä ole, jos paalut asen-netaan aina takaisin veteen. Mittaukset tehdään vasta ylösnostetuille paaluille ja tuloksia verrataan nimellisarvoihin.  Koska pallografiittipaalu on haastava mitattava korroosion puolesta, tämän kevennetyn ve-situtkimuksen voisi vaihtoehtoisesti suorittaa soveltaen maaperätutkimuksen runkoa. Näin etu- ja jälkikäteen tehtävien mittausten määrä nousisi sekä paalupisteiden ja koepaalujen määrä kasvaisi 27:ään tai 36:een riippuen, kestääkö tutkimus viisi vai kymmenen vuotta.  



  

136  

  



 

 137    

8 Johtopäätökset 
Tämä diplomityö rakentui kolmen eri osa-alueen ympärille, jotka kaikki liittyivät toisiinsa: pallografiittirautapaalu, korroosiotutkimus ja Jätkäsaaren suunnittelukohde. Pallografiitti-rautapaalujen hyvänä puolena pidetään korroosiokestävyyttä ja asennettavuutta. Tämän pe-rusteella oli helppo suuntautua korroosiotutkimukseen, jossa vertailtiin pallografiittirautaa ja terästä. Jätkäsaareen puolestaan mietittiin vaihtoehtoisia paaluja haastavien maaperäolo-suhteiden takia. Diplomityön kantavaksi teemaksi muodostuikin myös paalujen korroosio.  Taulukkoon 8.1 on koottu diplomityön pohjalta pallografiittirautapaalun hyvät ja huonot ominaisuudet. Hyvistä puolista voidaan nostaa esille korroosiokestävyys ja hitsien puuttu-minen, jotka erottavat sen esimerkiksi teräspaalusta. Lisäksi kestävän kehityksen ja ympä-ristön näkökulmasta paalun valmistuksesta aiheutuva hiilijalanjälki lienee pienempi valmis-tukseen käytettävien kierrätettyjen materiaalien takia.   Taulukko 8.1 Pallografiittirautapaalun ominaisuudet. Hyvät ominaisuudet Huonot ominaisuudet 5 m elementtipituus asennuksessa (helppo lyödä ja käsitellä) 5 m elementtipituus asennuksessa (voi hidastaa työtä, paaluun tulee enemmän jatkoksia) Valuraudalla mahdollisesti hyödynnettä-vissä olevaa potentiaalia puristuslujuudessa (joka on suurempi kuin vetolujuus) 

Rajallinen kokovalikoima (viiden metrin element-tipituus: 98 mm, 118 mm, 170 mm) 
Hydraulivasarasuositus (voidaan asentaa lyöntipaalutuskoneellakin) Hydraulivasaralla asennettaessa isommilla paa-luilla ei välttämättä saada koko geoteknistä puris-tuskestävyyttä hyötykäyttöön (käyttöön liittyy myös jatkoksen kiinni menemättömyyden riski) Ei hitsejä Ei lyöntiadapteria lyöntipaalutuskoneisiin Kiinteä jatkos Ei päivitettyjä loppulyöntiohjeita Korroosiokestävämpi kuin teräs Ei Suomessa hyväksyttävää kalliokärkeä Käytetty Suomessa ennenkin Ei valmisteta enää Suomessa Valmistettu 90-100 % kierrätettävästä mate-riaalista  

 Pallografiittirautapaalua on käytetty Suomessa runsaasti eli se on todetusti käyttökelpoinen Suomen olosuhteisiin. Se on sitä edelleenkin, mutta päivitetyt loppulyöntiohjeet ja hyväk-sytty kalliokärki helpottaisivat paalun käyttöä. Suunnittelijan näkökulmasta pallografiitti-rauta- ja teräspaalulla on käytännössä sama korroosiokestävyys, sama asennettavuus ja sama hinta. Vaikka korroosiokestävyyttä ei pystytä ohjeiden perusteella käyttämään hyödyksi, pallografiittirautapaalu on periaatteessa turvallisempi valinta aggressiivisille alueille, kuten merialueiden täyttöihin Jätkäsaaressa. Näin ollen pallografiittirautapaalu ei välttämättä ole parempi eikä huonompi kuin teräspaalu, mutta se on varsin käyttökelpoinen ja vaihtoehtoi-nen paalu pienpaalumarkkinoille.  Tämä diplomityö on jo kolmas vuonna 2016 valmistunut diplomityö, joka käsittelee kor-roosiota. Matias Napari keskittyi tuhkien korroosiovaikutukseen ja Juuso Perolainen teräs-putkipaalujen pitkäaikaistutkimukseen. Tämä viestii siitä, että korroosio-ongelmaan ollaan havahduttu ja sen huomioimiseen etsitään keinoja. Korroosio, ja etenkin maaperäkorroosio, on kuitenkin niin monimutkainen ilmiö, että siihen on vaikea saada ratkaisuja pelkästään diplomitöiden avulla. Diplomityöntekijän täytyy aina aloittaa taustateoriaan ja ongelmiin perehtymisellä, jolloin itse tutkimustyö ei voi olla kovin pitkä. Täten olisikin tarvetta kor-roosiotoimikunnalle, joka ohjaisi ja hallitsisi diplomitöitä ja muita korroosiokokeita. 
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Suunnittelijan työtä hankaloittavat korroosiomitoitukseen liittyvien ohjeistusten virheelli-syys ja eroavuus. Tähän puututtiin myös tämän diplomityön pohjalta, kun uuteen Paalutus-ohjeeseen annettiin kommentteja lausuntokierroksella. Lisäksi korroosio-ohjeita voitaisiin kehittää opastamalla aggressiivisuuden raja-arvojen tulkinnassa ja miten esimerkiksi aggres-siivisuuden voimakkuus, mikrobiologinen korroosio tai hajavirtakorroosio tulisi ottaa huo-mioon. Korroosioympäristöt ovat kuitenkin aina erilaisia, joten yleispätevät selitykset ovat haastavia. Jokainen kohde vaatiikin suunnittelijan omaa tulkintaa. Usein korroosio mielle-tään vain terästen tai raudan ongelmaksi, mutta myös betoni voi turmeltua. Ohjeiden lisäksi myös uusille korroosiosuojausmenetelmille olisi tarvetta. Vaikka suunnittelijan tehtävänä on yrittää löytää teknistaloudellisesti järkevin ratkaisu, voisi korroosiomitoituksessa suosia konservatiivista linjaa. Rakennuskustannukset nousisivat tältä osin, mutta näin voitaisiin välttää tai pitkittää sadan vuoden suunnittelukäyttöiän jälkeinen perustustenvahvistustrendi. Tämä on nyt havaittavissa puupaalujen osalta, vaikka syy onkin eri.  Aalto-yliopiston korroosiotutkimuksen mukaan pallografiittirautapaalu on teräspaalua korroosiokestävämpi. Lyhytaikaiset testit eivät kuitenkaan edusta normaaleja olosuhteita, ja tuloksiin voivat vaikuttaa pienetkin poikkeavuudet materiaaleissa, kokeen suorittajassa ja koemenetelmässä. Lisäksi lopputuloksia tulee tulkita varovasti kertaluokkien avulla. Pitkä-aikaistutkimuksessa on puolestaan omat ongelmansa. Tärkeintä on kuitenkin lähtötietojen mittaaminen tarkasti. Pallografiittipaalun mittaamista vaikeuttavat paalun eri halkaisijat ala-osassa, keskiosassa ja yläosassa, valmistustoleranssit sekä mahdollinen taipumus pistekor-roosiolle. Lisäksi pitkät tutkimukset on haastavaa viedä organisoidusti loppuun asti.   Korroosiotutkimusohjelman suorittamisessa on huomionarvoista, että mitattavat ominai-suudet ovat erittäin herkkiä muutoksille. Tämän takia mittaukset tulisi suorittaa mieluiten jo paikan päällä, ja sitä varten voitaisiin kehittää nimenomaan in situ -mittauksia. Korroosion huomioimisesta tekee kuitenkin liki mahdottoman aikanäkökulma, koska tulevaisuuden muutoksia vallitsevaan korroosioympäristöön on vaikeaa ottaa huomioon.  Jätkäsaaren peruskoulu perustetaan paalujen varaan mereen tehtyyn suunnittelematto-maan täyttöön. Suunniteltujen täyttöjen kohdalla myös maanvarainen perustaminen olisi mahdollista, kuten Juha Häkkäsen diplomityössä todettiin. Peruskoulun alue on kuitenkin jo ilman pohjatutkimuksia luokiteltavissa aggressiiviseksi ympäristöksi, ja siksi sen alueella tulisi suorittaa aina tarkempi korroosiotutkimusohjelma. Tämän diplomityön yhteydessä laa-ditun ohjelman perusteella peruskoulun alueen korroosio-olosuhteet ovat varsin vaihtelevia, ja raja-arvojen ylitykset ovat erittäin suuria etenkin humus-, kloridi- ja sulfaattipitoisuuksien sekä sähkönjohtavuuden osalta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että korroosiovara sadalle vuodelle kasvaa isoksi. Eri seinämävahvuuksia voitaisiin soveltaa eri syvyyksillä, mutta vaihtelevuuden ja paalupituuden 10-20 m takia se ei liene kannattavaa. Tämä suosisi pallo-grafiittirautapaalun käyttöä kohteessa lisäturvallisuuden takaamiseksi, mutta muiden suun-nitteluratkaisujen takia peruskoulu perustetaan luultavimmin porapaaluille.   Kaiken kaikkiaan tämä diplomityö linkittyi yhden kandidaatintyön ja kolmen diplomityön (Helminen 2013, Häkkänen 2014, Napari 2016, Perolainen 2016) kanssa ja oli varsin poik-kitieteellinen sivuten niin geo-, rakenne-, materiaali- kuin korroosiotekniikkaa. Tämä osoit-taa sen, että tutkimuksen tekeminen on usein varsin moniulotteista ja sen takia haastavaakin.    
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Liite 1. Korroosiotutkimusohjelma teräkselle  RIL 2014: Paalutusohje PO-2011  Paalutusohjeen (RIL 2014, s. 42) mukaan taulukoissa 1 ja 2 esitetyt kemialliset määritykset olisi hyvä suorittaa pikaisesti näytteenoton jälkeen, koska ainakin sulfidipitoisuus ja pH muuttuvat, kun happi pääsee näytteeseen. Näytteiden hapettuminen tulisikin estää ja yksi keino siihen on suorittaa määritykset osanäytteistä, jotka on otettu isojen näytteiden sisältä.   Taulukko 1 Maalajien korroosiotutkimusohjelman sisältö ja aggressiivisen ympäristön raja-arvot ta-vanomaisille olosuhteille (RIL 2014, s.130). Mitattava ominaisuus Menetelmä Määrä Raja-arvo 
Maalaji seulonta ja areometri tai  sedigraph ISO 11277 

pohjatutkimusten yhteydessä, selvi-tetään kerrosjär-jestys 

merkittävimpiä hie-norakeiset maalajit ja eloperäiset maa-lajit Vesipitoisuus, w uunikuivaus 105 oC:ssa  ISO 11465  ISO/TS 17892-1 
pohjatutkimusten yhteydessä jos w > kyllästys-raja, korroosio hi-dasta Humuspitoisuus hehkutushäviö SFS 3008 pohjatutkimusten yhteydessä > 6 % 

pH ilmakuivaus tai  < 40o, < 2 mm fraktio, vesi-liuoksesta 1:5 elektrodilla ISO 10390 

kaksi rinnakkaista näytettä, näytteitä eri syvyyksiltä 
pH < 4,5 pH > 9 

Sähkönjohta-vuus ilmakuivaus, < 2 mm frak-tio, suodatetusta vesiliuok-sesta 1:5 elektrodilla ISO 11265:1994/ Cor 1:1996  ominaisvastuksen mittaa-mista suoraan maastossa 

kaksi rinnakkaista näytettä, näytteitä eri syvyyksiltä    pohjatutkimusten yhteydessä maan pinnasta paalujen tunkeutumis-syvyyteen 

> 50 mS/m      
< 50 Ωm 

Sulfaatti ISO 11048, kiviainekselle SFS-EN 1744-1 
näytteitä eri sy-vyyksiltä SO42- > 500 mg/kg tai SO42- > 100 mg/l vesiliuoksessa Kloridit esim. vesiuutto SFS-3006,  kiviaines SFS-EN 1744-1 näytteitä eri sy-vyyksiltä Cl- > 100 mg/kg tai Cl- > 50 mg/l vesi-liuoksessa        
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Taulukko 2 Pohja- ja maaveden korroosiotutkimusohjelma ja aggressiivisen ympäristön raja-arvot ta-vanomaisille olosuhteille (RIL 2014, s.131). Mitattava ominaisuus Menetelmä Raja-arvo pH ISO 10523, SFS 3021 < 6,5 Sähkönjohtavuus SFS-EN 27888, ISO 7888 > 50 mS/m Liuenneen hapen määrä SFS-EN 25813  jodometrinen menetelmä  (ISO 5813:1983) tai  SFS-EN 25814  elektrokemiallinen menetelmä (ISO 1584:1990) 

alle 2 mg/l tai alle 8 % 

Kloridit SFS 3002  titraus Mohrin menetelmällä tai  SFS 3006  Potentiometrinen titraus tai SFS-EN ISO 10304-4  määritys ionikromatografialla 

25 mg/l 

Sulfaatit SFS 5738  Nefelometrinen menetelmä alle 150 mg/l 
Kalsium SFS-EN ISO 7980  Atomiabsorbtiospektrometrinen menetelmä tai  SFS 3001  titrimetrinen menetelmä tai  SFS 3018  määritys atomiabsorbtiospekt-rometrisesti liekkimenetelmällä tai  SFS-EN ISO 14911  määritys ionikromatografialla 

< 10 mg/l 

Alkaliteetti SFS 3005  potentiometrinen titraus,  SFS-EN ISO 9963 
< 0,5 mmol/l 

Kovuus SFS 3003 titrimetrinen < 0,5 mmol/l Kokonaisrikkipitoisuus esikäsittely VH 5.-6.1980, SO4-määritys SFS 4738  
 Paalutusohjeen taulukoissa 1-2 on merkitty kuusi kohtaa oranssilla. Taulukossa 1 käytetään vesipitoisuuden yhteydessä termiä kyllästysraja, joka eroaa Liikenneviraston käyttämästä juoksurajasta. Vesipitoisuuden huomioimiseen voisi määritellä yksinkertaisemman raja-ar-von. Lisäksi pH:lle annetaan emäksisyydelle raja-arvo, jota ei esimerkiksi vesinäytteissä huomioida. Usein korroosio onkin juuri voimakkaampaa happamissa olosuhteissa ja emäk-sisyys voitaisiin ottaa huomioon lievempänä tekijänä kuin happamuus. Taulukossa 2 puo-lestaan on mitä ilmeisimmin merkkivirhe happi- ja sulfaattipitoisuuksien kohdalla. Happi on edellytys korroosiolle ja sitä tarvitaan aina katodiseen reaktioon. Näin ollen suuremman hap-pipitoisuuden tai liuenneen hapen määrän tulisi olla aggressiivinen tekijä. Lisäksi taulukot 1, 3 ja 4 antavat ymmärtää, että sulfaattipitoisuus lisää aggressiivisuutta eli ’alle’-sana tulisi korvata niin ikään ’yli’-sanalla tai -merkillä. Sulfaattipitoisuus yleensä laskee ominaisvas-
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tusta ja altistaa mikrobiologiselle korroosiolle eli on aggressiivisuustekijä.  Kloridipitoisuu-den kohdalla ei puolestaan ole suuntaa merkitsevää merkkiä laisinkaan, mutta yhtä lailla kloridit ovat aggressiivisuustekijä eli siinäkin pitäisi todennäköisesti olla ’yli’-merkintä. Sama puuttuu myös Liikenneviraston taulukosta (taulukko 4). Ylipäänsä yhdenmukainen merkitseminen olisi selvempää, eli joko käyttäen pelkästään sanoja tai merkkejä. Taulukossa mainitaan myös kokonaisrikkipitoisuus, mutta sille ei kuitenkaan anneta raja-arvoa. Ympä-ristön rikki voi johtaa sulfaattien syntyyn, jolloin rikkipitoisuutta voidaan pitää aggressiivi-suuden kannalta potentiaalisena tekijänä. Kokonaisrikkipitoisuuden huomioimiseen voisi liittää siis ohjeistuksen.   Muita huomioita  Kyllästysrajaa tai juoksurajaa ei aina määritetä pohjatutkimusten yhteydessä ja siksi vesipi-toisuuden arviointi aggressiivisuuden kannalta on vaikeaa. Leino et al. (1998, s. 56) tulivat empiirisen aineiston pohjalta siihen tulokseen, että korroosio vaikuttaisi olevan voimak-kainta, kun vesipitoisuus on 40-60 %. Tätä ohjeväliä voineekin käyttää vesipitoisuuden ag-gressiivisuuden arvioimiseen.  Mikäli eri menetelmien käyttö ei vaikuta raja-arvoihin, on Liikenneviraston ohjeet hieman Paalutusohjetta löyhemmät, sillä ominaisvastukselle on annettu vaihtoehtoinen pienempi arvo ja sulfaatti- ja kloridiarvot ovat korkeammat. Tämä tarkoittaa, että jotkut näytteet voi-daan tulkita Paalutusohjeen mukaan aggressiivisiksi, vaikka ne Liikenneviraston ohjeiden mukaan kuuluvat vielä tavanomaisen puolelle. Aggressiivisuuden tulkinta on aina kuitenkin nimenomaan suunnittelijan tulkintaa, joten pienet erot taulukoissa tuskin kriittisesti muutta-vat tilannetta. Virheettömät ja keskenään yhdenmukaiset taulukot vähentäisivät kuitenkin väärän tulkinnan mahdollisuutta. Lisäksi Paalutusohjeeseen olisi hyvä liittää ohjeistus, miten raja-arvoja tulisi tulkita.  Leppänen (2016, haastattelu) mainitsee, että eri menetelmät voivat antaa eri tuloksia. Tämä on ongelmallista, koska Paalutusohjeessa ja Liikenneviraston ohjeessa mainitaan eri mene-telmiä ja sen lisäksi tutkimuslaboratoriot voivat käyttää eri menetelmiä määrityksissään. Tutkimusmenetelmät ovat myös voineet kehittyä, jolloin taulukoitakin voisi päivittää. Yli-päänsä taulukkojen raja-arvot sisältävät epävarmuutta, sillä ne on kerätty sekalaisista läh-teistä, joista kaikkien mittausmenetelmiä ei tiedetä. Tämä edelleen korostaa raja-arvojen tul-kinnan haastavuutta ja sitä, että raja-arvojen pieneen ylitykseen tulee suhtautua varauksella, eikä yhden ominaisuuden perusteella maaperää tule tulkita aggressiiviseksi, vaan tulee tar-kastella kokonaistilannetta.  Tämän liitteen, ja tämän diplomityön, pohjalta annettiin myös korjausehdotus uuden Paalu-tusohjeen lausuntokierrokselle.   
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Liikennevirasto 2012: Sillan geotekninen suunnittelu  Liikenneviraston ohje selventää korroosiotutkimusohjelmaa Paalutusohjetta tarkemmin.   Maanäytteille: 
- ”Taulukoissa esitetty raja-arvo ilmaisee pitoisuutta tai tasoa, jonka ylittäminen (>) tai alittaminen (<) kertoo maaperän tai ympäristön olevan tavanomaisesta poik-

keava.” 
- ”Homogeenisen pohjamaan rakeisuuden, vesipitoisuuden taikka sähkönjohtavuuden perusteella maalaji ei yksinään ole tulkittavissa kuuluvaksi korroosion kannalta ta-

vanomaiseksi taikka tavanomaisesta poikkeavaksi.” 
- ”Näytteiden lukumäärä määräytyy rakenteen laajuuden ja pohjavedenpinnan yläpuo-lisen kerroksen paksuuden perusteella sekä maaperäolosuhteiden vaihtelevuuden mukaisesti. Tutkimukset ulotetaan vähintään 1,5 m pohjavedenpinnan alapuolelle, 

jollei pohjavedenpinta ole syvällä (> 10 m).”  Vesinäytteille: 
- ”Pinta- tai pohjaveden aggressiivisuus selvitetään maastossa mittaamalla kenttämit-tarilla pH, sähkönjohtavuus ja happipitoisuus sekä tarvittaessa redox-potentiaali. Ve-sinäytteistä tutkitaan laboratoriossa kloridi-, sulfaatti-, kalsium- ja kokonaisrikkipi-

toisuus.”  Näiden perusteella on siis hyvä huomioida, että taulukon 3 kolmeen ensimmäiseen riviin, sisältäen maalajin, vesipitoisuuden ja sähkönjohtavuuden, tulisi suhtautua varauksella ja an-taa isompi painoarvo korroosion arvioimisessa taulukon alariveille, sisältäen humuspitoi-suuden, pH:n, sulfaatti- ja kloridipitoisuuden. Vesinäytteille suositeltavat maastomittaukset ovat perusteltuja, koska näytteistä mitattavat ominaisuudet ovat herkkiä kaikenlaisille muu-toksille ja voivat antaa eri tuloksen, jos ne mitataan vasta laboratoriossa. Myös Törnqvist ja Leppänen (2016, haastattelut) suosittelevat in situ -mittauksia suoraan paikan päältä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman vähän häiriintyneitä.  Liikenneviraston mukaisissa taulukoissa 3-4 on punaisella merkitty kohdat, jotka eroavat Paalutusohjeen mukaisista taulukoista 1-2. Menetelmä-sarakkeissa on yhteensä kolme eroa-vaisuutta. Raja-arvojen sarakkeessa ensimmäinen ero on juoksurajan merkki, joka eroaa Paalutusohjeen kyllästysrajasta. Toinen eroavaisuus tulee ominaisvastuksen kohdalla, johon on annettu kaksi arvoa yhden sijaan. Kolmas ja neljäs ero on suurempi sulfaattipitoisuuden arvo sekä maa- että vesinäytteissä.  Viides ero on kloridipitoisuuksien suuremmat arvot maa-näytteissä. Kuudes ero on Liikenneviraston taulukosta kokonaan puuttuva kokonaisrikkipi-toisuuden rivi, vaikka se pyydetään mittaamaan, kuten yllä kuvataan.     
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Taulukko 3 Korroosiotutkimusohjelman sisältö ja raja-arvot, joiden perusteella maapohja tulkitaan ta-vanomaisesta poikkeavaksi (Liikennevirasto 2012a, liite 2).  Mitattava ominaisuus Menetelmä Määrä Raja-arvo 
maalaji seulonta ja areometri tai  sedigraph ISO 11277 

pohjatutkimusten yhteydessä, selvi-tetään kerrosjär-jestys 

merkittävimpiä hie-norakeiset maalajit ja eloperäiset maa-lajit vesipitoisuus, w uunikuivaus 105 oC:ssa  ISO 11465  ISO/TS 17892-1 
pohjatutkimusten yhteydessä jos w > wL, on kor-roosio hidasta 

sähkönjohtavuus    tai  ominaisvastus 

ilmakuivaus, < 2 mm frak-tio, suodatetusta vesiliuok-sesta 1:5 elektrodilla ISO 11265:1994/ Cor 1:1996 

kaksi rinnakkaista näytettä, näytteitä eri syvyyksiltä   

> 50 mS/m    
ominaisvastus mitattuna in situ 

pohjatutkimusten yhteydessä maan pinnasta paalujen tunkeutumis-syvyyteen 

ρ < 20 Ωm hienora-keisessa maassa 
ρ < 50 Ωm karkea-rakeisessa maassa(1 

humuspitoisuus hehkutushäviö SFS 3008 
pohjatutkimusten yhteydessä 

> 6 % 

pH ISO 4316 (ISO 10390 ilmakuivaus tai  < 40o, < 2 mm fraktio, vesi-liuoksesta 1:5 elektrodilla) 

kaksi rinnakkaista näytettä, näytteitä eri syvyyksiltä 
pH < 4,5 pH > 9 

sulfaatti SO42- SFS-EN 196-2 (ISO 11048, kiviainekselle SFS-EN 1744-1) 

näytteitä eri sy-vyyksiltä SO42- > 500 mg/kg tai SO42- > 200 mg/l vesiliuoksessa 
kloridit Cl- esim. vesiuutto SFS-3006,  kiviaines SFS-EN 1744-1 näytteitä eri sy-vyyksiltä Cl- > 500 mg/kg tai Cl- > 300 mg/l vesi-liuoksessa (1 arvo indikoi karkearakeisilla maapohjilla – hiekoilla ja sitä karkeammilla maalajeilla – kasvanutta kloridipitoisuutta              
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Taulukko 4 Pohja- ja maaveden korroosiotutkimusohjelma ja aggressiivisen ympäristön raja-arvot ta-vanomaisille olosuhteille (Liikennevirasto 2012a, liite 2). Mitattava ominaisuus Menetelmä Raja-arvo pH ISO 10523, SFS 3021 < 6,5 sähkönjohtavuus SFS-EN 27888, ISO 7888 > 50 mS/m liuenneen hapen määrä SFS-EN 25813  jodometrinen menetelmä  (ISO 5813:1983) tai  SFS-EN 25814  elektrokemiallinen menetelmä (ISO 1584:1990) 

alle 2 mg/l tai alle 8 % 

kloridit SFS 3002  titraus Mohrin menetelmällä tai  SFS 3006  Potentiometrinen titraus tai SFS-EN ISO 10304-4  määritys ionikromatografialla 

25 mg/l 

kalsium(1 SFS-EN ISO 7980  Atomiabsorbtiospektrometrinen menetelmä tai  SFS 3001  titrimetrinen menetelmä tai  SFS 3018  määritys atomiabsorbtiospekt-rometrisesti liekkimenetelmällä tai  SFS-EN ISO 14911  määritys ionikromatografialla 

< 10 mg/l 

alkaliteetti(1 SFS 3005  potentiometrinen titraus,  SFS-EN ISO 9963 
< 0,5 mmol/l 

kovuus(1 SFS 3003 titrimetrinen < 0,5 mmol/l sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1 määritys ionikromatografialla 
SO42- > 250 mg/l 

kokonaisrikkipitoisuus   (1 Arvoja käytetään vapaan veden korroosioriskin arvioimisen tukena. Suomessa järvi-, joki- ja merivedet ovat yleensä kovuudeltaan pehmeitä, mikä tarkoittaa sitä, ettei niissä ole mag-nesium- ja kalsiumkarbonaatteja muodostamaan teräksen pinnalle korroosiolta suojaavaa kerrostumaa.      
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Liite 2. Jätkäsaaren peruskoulun pohjatutkimuskartta ja pohjatutkimusleikkaukset  Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston Geoteknisen osaston tekemät kymmenen pohjatut-kimuspiirustusta. Piirustusten tasokoordinaatisto on Helsingin kaupungin erilliskoordinaa-tisto ja korkeusjärjestelmänä on NN (=N43). Kairaajana toimi Taratest Oy. Piirustukset kä-sittävät: Pohjatutkimuskartta, Leikkaus A-A, Leikkaus B-B, Leikkaus C-C, Leikkaus D-D, Leikkaus E-E, Leikkaus F-F, Leikkaus G-G, Leikkaus H-H ja Leikkaus I-I.  

 Kuva 1 Pohjatutkimuskartta (Geotekninen osasto 2016).  

 Kuva 2 Leikkaus A-A (Geotekninen osasto 2016).     
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 Kuva 3 Leikkaus B-B (Geotekninen osasto 2016).    

 Kuva 4 Leikkaus C-C (Geotekninen osasto 2016).      
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 Kuva 5 Leikkaus D-D (Geotekninen osasto 2016).    

 Kuva 6 Leikkaus E-E (Geotekninen osasto 2016).      
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 Kuva 7 Leikkaus F-F (Geotekninen osasto 2016).    

 Kuva 8 Leikkaus G-G (Geotekninen osasto 2016).      
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 Kuva 9 Leikkaus H-H (Geotekninen osasto 2016).    

 Kuva 10 Leikkaus I-I (Geotekninen osasto 2016).     
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Liite 3. Pohjatutkimusohjelma, luonnos. Korroosiotutki-musohjelma Jätkäsaaren peruskoulua varten.   Paalutusohjeeseen, Liikenneviraston ohjeeseen sekä Jätkäsaaren pohjatutkimuksiin perus-tuva ja tämän diplomityön puitteissa suunniteltu Korroosiotutkimusohjelma, joka sisältää asemapiirustuksen, leikkauspiirustuksen sekä seliteosion. Tämä ohjelma toimi luonnoksena, josta Helsingin kaupunki laati oman virallisen ohjelmansa, johon lisättiin vielä yksi häiritty näytteenottopiste ja kaksi siipikairausta tukemaan muuta suunnittelua korroosiosuunnittelun ohella.  Lisätty piste P28 sijaitsi pisteiden P21 ja P22 välissä sekä siipikairaukset sijoitettiin pisteiden P24 ja P28 yhteyteen. Alueen ulkopuolinen pohjavesinäytteenottopiste P27 ei toteutunut, sillä kyseinen eroosioputki oli tuhoutunut ilmeisesti Jätkäsaarta laajentavien täyttömaiden takia.  

 Kuva 1 Vasemmalla karttakuva Jätkäsaaren alueesta, keskellä seliteosio ja oikealla nimiösivu (Taaja-ranta 2016).    
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 Kuva 2 Asemapiirustus (Taajaranta 2016).  

 Kuva 3 Leikkauspiirustus (Taajaranta 2016).  
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Liite 4. Pohjatutkimusohjelman tulokset.  Jätkäsaaren peruskoulun pohjatutkimukset suoritti Ramboll Finland Oy. Tuloksista on esi-tetty näissä liitteissä: 
- Maanäytteiden korroosio-ominaisuuksien yhteenvetotaulukko 
- Kenttähavainnot 
- Vesinäytteiden kemialliset analyysitulokset  Muita tuloksia, kuten maanäytteiden geoteknisiä ja kemiallisia laboratoriokoetuloksia, ei ole erikseen esitetty, koska ne ovat yhteenvetotaulukossa tiivistetysti. Työraportti ja pohjave-siputkikortit eivät myöskään ole tämän diplomityön kannalta oleellisia.      



LIITE 10
Yhteenvetotaulukko maanäytteiden korroosio-ominaisuuksista (laboratoriotutkimusten tilanne 27.10.2016 mennessä)

PisteNro Syvyysm Näytenro pH- SähkönjohtavuusmS/m Kloridimg/kg Sulfaattimg/kg Vesipitoisuus% Humuspitoisuus% Maalaji Huom.23 0-1m 1 8,7 13 7,7 71 5,1 3,7 hkSrMr23 1-2m 2 9,8 29 97 130 13,9 9,8 hkSrMr23 2-3m 3 8,2 91 6,5 1600 28,7 3,9 HkMr23 4-5m 4 8,5 70 36 710  - 6  - pieni näyte, rakeisuutta ei voitu määrittää23 5-6m 5 8,5 76 29 1500  - 4,1  - pieni näyte, rakeisuutta ei voitu määrittää23 6-7m 6 7,8 81 16 1400  - 3,4  - pieni näyte, rakeisuutta ei voitu määrittää23 7-8m 7 7,5 180 16 2400  - 8,7  - pieni näyte, rakeisuutta ei voitu määrittää23 8-9m 8 7,5 130 24 1900 28,1 6,6 srHkMr23 9-10m 9 7,3 140 23 2400 44,2 17 hkSrMr seassa tiiltä, lasia ja täyttöä23 11-12m ei saatu näytettä23 12-13m 10 8,9 48 1200 290 48,8 2 liSa23 13-14m 11 8,7 30 210 74  - <2 siHkMr23 14-15m 12 7,8 61 470 98  - <2 Hk21 5-6m 4335 9,1 8,9 6,4 41 15 9 srHkMr21 6-7m 4336 8,7 11 8,2 92 27 7,8 srHkMr21 7-8m 4337 7,8 82 29  - 24,3 9 hkSrMr21 9-10m 4338 8,1 31 33 250 26,9 2,6 srHkMr21 10-11m 4339 7,9 43 18 280 43,3 7,1  - rakennusjäte, näyte ei riitä rakeisuuteen21 11-12m ei saatu näytettä21 12-13m 4340 8,4 40 150 270 41,7 <2 laSa21 13-14m ei saatu näytettä21 14-15m 4341 8,7 60 640 230 32,7 <2 saSiMr21 15-16m 4342 8,5 25 180 32 13,7 <2 HkMr21 18-19m 4343 9 8,2 38 19 15,9 <2 siHkMr22 4-5m 4344 8,9 11 8 110 13,2 5,6 hkSrMr22 5-6m 4345 9,1 8,8 18 29 11,8 <2 srHkMr22 6-7m 4346 9,2 24 21 220 21,7 <2 HkMr22 8-9m 4347 9,1 16 12 220 14,7 <2  - rakennusjäte, näyte ei riitä rakeisuuteen22 9-10m 4348 8,4 41 21 300 21,9 2,6  - rakennusjäte, näyte ei riitä rakeisuuteen22 10-11m 4349 8,3 23 65 170 14,8 8,9  - rakennusjäte, näyte ei riitä rakeisuuteen22 12-13m 4350 8,1 37 26 140 21,1 <2 srHkMr22 14-15m 4351 8,8 54 440 490 39,9 <2 saSiMr22 15-16m 4352 8,9 53 340 300 35,1 <2 saSiMr22 16-17m 4367  -  - 96 29 21,1 <2 hkSiMr22 17-18m 4353 9 24 200 39 17,3 <2 Hk näyte ei riitä rakeisuuteen22 18-19m 4354 9,1 37  -  - 10,3 <2 HkMr28 1-2m 4355 11,4 65 60 280 4,3 <2 srHkMr rakennusjäte28 2-3m 4356 8,8 56 37 960 17,6 5,9 srHkMr rakennusjäte28 3-4m 4357 8,6 15 24 180 19,6 2,6 (Mr) Mr, hiekkainen näyte, ei riitä rakeisuuteen28 4-5m 4358 7,8 69 20 240 28,5 4,4  - rakennusjäte, näyte ei riitä rakeisuuteen28 5-6m ei saatu näytettä28 6-7m 4359 7,9 94  -  - 59,3 13 (Mr) Mr, hiekkainen näyte, ei riitä rakeisuuteen28 7-8m 4360 11,3 130 260 690 20,8 12 (Mr) näyte ei riitä rakeisuuteen28 8-9m 4361 7,9 100 37 81028 9,6-10,6m 4362 8,3 42 100 280 50,4 4,5 HkMr28 10,6-11,6m 4363 8,5 22 96 170 25,8 <2 Hk28 11,6-12,6m 4364 8,8 91  - 220 61,4 <2 liSa28 12,6m-13,6m 4365 9 71 690 150 32,6 <2 laSa28 13,6-14,6m ei saatu näytettä28 14,6-16m 4366 8,7 29 360 44 19,5 <2 siHk28 16-17m 4368 7,6 4,9 25 19 20,1 <2 Hk28 17-18m 4369 9,4 21 45 14 10,2 <2 HkMr24 1-2m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 2-3m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 3-4m ei saatu näytettä24 4-5m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 5-6m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 6-7m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 7-8m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 8-9m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 9-10m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 10-11m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 11-12m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 12-13m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 13-14m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 14-15m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 15-16m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.24 17-18m täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd. täyd.
 <4,5 tai >9 >50 mS/m >500 mg/kg>500 mg/kg > 6 %



LIITE 7
Yhteenvetotaulukko maanäytteiden kenttäkokeista ja silmämäärisestä havainnoinnista kentällä
PisteNro Syvyysm Näytenro Haju (suolahapporeaktiossa)luokittelu* Sulfidiraidatluokittelu** mV Kuvaus Täydentäviä merkintöjä23 0-1m 1  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä murske23 1-2m 2  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä betonia ja tiiltä23 2-3m 3  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä, Sr ja pintamaita? 3 m mustaa öljymäistä23 4-5m 4  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä betonia ja tiiltä, mustaa öljymäistä23 5-6m 5  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä betonia ja tiiltä, mustaa öljymäistä23 6-7m 6  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä, Hk tiiltä, mustaa öljymäistä23 7-8m 7  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä tiiltä, mustaa öljymäistä, kreosootin hajua23 8-9m 8  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä Sr, tiiltä, betonia, mustaa23 9-10m 9  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä Sr, tiiltä, betonia, mustaa23 11-12m  - ei havaittu/ei voi luokitella  - ei näytettä, pintaan nousi puuta, tiiltä, sr, sa?23 12-13m 10  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Sa saven pinnan arvaus 11,9m maanpinnasta23 13-14m 11  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Si saven alapinna arvaus 13,3m maanpinnasta23 14-15m 12  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Si, Hk, kiviä näyte huuhtelemalla suojaputken alta21 5-6m 4335  - ei havaittu/ei voi luokitella 190 Tä tiiltä, sr21 6-7m 4336  - ei havaittu/ei voi luokitella 241 Sr21 7-8m 4337  - ei havaittu/ei voi luokitella -250 Tä puuta, mustaa, haisee21 9-10m 4338  - ei havaittu/ei voi luokitella -245 Tä Ki, Sr, puuta, tiiltä, mustaa21 10-11m 4339  - ei havaittu/ei voi luokitella -193 rak.jäte mustaa, haisee21 11-12m  - ei havaittu/ei voi luokitella -193 ei saatu näytettä21 12-13m 4340 3 ei havaittu/ei voi luokitella -107 Sa HCl-testi21 13-14m  - ei havaittu/ei voi luokitella  - ei saatu näytettä21 14-15m 4341 3 ei havaittu/ei voi luokitella -88 Sa/Si HCl-testi21 15-16m 4342  - ei havaittu/ei voi luokitella -110 hk, kiviä21 18-19m 4343  - ei havaittu/ei voi luokitella -65 hk, mr, kiviä22 4-5m 4344  - ei havaittu/ei voi luokitella 108 Tä sr, tiiltä22 5-6m 4345  - ei havaittu/ei voi luokitella 166 Tä hk, sr, tiiltä22 6-7m 4346  - ei havaittu/ei voi luokitella -201 Tä hk, ki, tiiltä, haisee22 8-9m 4347  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä kiviä, tiiltä22 9-10m 4348  - ei havaittu/ei voi luokitella -157 rak.jäte tiili, hk22 10-11m 4349  - ei havaittu/ei voi luokitella -147 rak.jäte tiili, hk22 12-13m 4350  - ei havaittu/ei voi luokitella -112 Tä ki, sr, puuta, mustaa, haisee22 14-15m 4351 2 ei havaittu/ei voi luokitella -176 Si HCl-testi22 15-16m 4352 1 ei havaittu/ei voi luokitella -140 si/sa HCl-testi, mustaa öljyistä22 16-17m 4367  - ei havaittu/ei voi luokitella -153 Hk22 17-18m 4353  - ei havaittu/ei voi luokitella -125 Hk22 18-19m 4354  - ei havaittu/ei voi luokitella -73 Hk kiviä28 1-2m 4355  - ei havaittu/ei voi luokitella  - rak.jäte tiiltä yms28 2-3m 4356  - ei havaittu/ei voi luokitella  - rak.jäte tiiltä, se28 3-4m 4357  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä sr, hk28 4-5m 4358  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä sr, hk, si, puuta, mustaa ja haisee28 5-6m  - ei havaittu/ei voi luokitella  - ei saatu näytettä28 6-7m 4359  - ei havaittu/ei voi luokitella  - Tä mustaa28 7-8m 4360  - ei havaittu/ei voi luokitella  - hk, kiviä mustaa ja vähemmän mustaa28 8-9m 4361 ei havaittu/ei voi luokitella28 9,6-10,6m 4362  - ei havaittu/ei voi luokitella -103 Tä puuta, tiiltä, hk28 10,6-11,6m 4363  - ei havaittu/ei voi luokitella -67 Tä puuta, tiiltä, hk28 11,6-12,6m 4364 0 ei havaittu/ei voi luokitella -22 Sa HCl-testi28 12,m-13,6m 4365 1 ei havaittu/ei voi luokitella -102 Sa HCl-testi28 13,6-14,6m  - ei havaittu/ei voi luokitella  - ei saatu näytettä28 14,6-16m 4366  - ei havaittu/ei voi luokitella  - siHk28 16-17m 4368  - ei havaittu/ei voi luokitella 60 sihk näyte on puhaltamalla pinnalle tulleesta tavarasta28 17-18m 4369  - ei havaittu/ei voi luokitella 95 ki,hk päättyy kallioon?24 1-2m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella 432 Tä Sr, vähän mustaa24 2-3m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella 26 Tä tiiltä24 3-4m  - ei havaittu/ei voi luokitella  - ei saatu näytettä24 4-5m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella -85 Tä puuta, mustaa24 5-6m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella -251 hk,ki mustaa kuraa24 6-7m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella -172 Tä hk, ki, tiiltä, mustaa24 7-8m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella -160 Tä sr, tiiltä, puuta, mustaa24 8-9m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella -132 Tä sr, tiiltä, puuta, mustaa24 9-10m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella -127 rak.jäte sr, tiili, puu24 10-11m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella -153 rak.jäte sr, tiili, puu24 11-12m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella -137 rak.jäte sr, tiili, puu, puru?24 12-13m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella  - ei saatu näytettä24 13-14m täyd. 1 ei havaittu/ei voi luokitella -75 Sa HCl-testi24 14-15m täyd. 0 ei havaittu/ei voi luokitella 10 siSa HCl-testi24 15-16m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella -100 hk24 17-18m täyd.  - ei havaittu/ei voi luokitella 36 Mr

* luokiteltu voimakkuuden mukaan, jossa 0=ei rikin hajua, 1=lievä haju, 2=kohtalainen haju, 3=voimakas haju
** luokiteltu raitojen esiintymisen mukaan, jossa 0=ei sulfidiraitoja, 1=satunnaisia sulfidiraitoja, 2=muutamia ohuita sulfidiraitoja, 3=selkeitä sulfidiraitoja
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Liite 5. Jätkäsaaren koepaalutusten sijainnit.  Pallografiittipaalujen korroosion pitkäaikaistutkimusta silmällä pitäen Jätkäsaaressa vuonna 2015 tehdyn koepaalutuksen ja paalujen tarkat sijainnit. Pallografiittipaalut eli G-paalut on ympyröity punaisella (5 kpl).  

 Kuva 1 Jätkäsaaren koepaalutusten sijainnit, alueet 1-3 (Kettunen 2015 / Ramboll).     



 Liite 5 (2/3)  

  

 Kuva 2 Koepaalutus, alue 1 (Kettunen 2015 / Ramboll).  

 Kuva 3 Koepaalutus, alue 2 (Kettunen 2015 / Ramboll).  
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 Kuva 3 Koepaalutus, alue 3 (Kettunen 2015 / Ramboll).      
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Liite 6. Laboratoriotutkimusohjelma Aalto-yliopistoa var-ten. Korroosiotutkimus.  Teemu Taajaranta Diplomityö: Pallografiittirautapaalun käyttökelpoisuus Suomessa Syksy 2016 Korroosiotutkimus  Korroosiotutkimus sähkökemiallisilla mittauksilla Aalto-yliopistossa: Polarisaatiomittaukset Tafelin menetel-mällä mitaten korroosiovirtaa ja hetkellistä korroosionopeutta.  Tavoitteet: 1. Metallien vertailu: S355J2H, S550J2H, SG1, SG2 a. Onko SG korroosionkestävämpi kuin teräs? b. Mikä on pallografiittivalurautapaalussa tapahtuvan korroosion vaihtelu eli SG1-SG2? (val-mistus romumetallista ja keskipakovalun käyttö tekevät paaluista epähomogeenisia)  c. Onko teräslajilla vaikutusta korroosioon? d. Voiko hetkellisestä korroosionopeudesta tehdä johtopäätöksiä pitkän ajan korroosionopeu-teen? (Kts. Paalutusohjeen korroosionmitoitustaulukko.) 2. Ympäristöjen vertailu: hanavesi, merivesi, pohjavesi, 3,5% NaCl a. Miten ympäristön aggressiivisuus vaikuttaa korroosioon? b. Onko SG herkkä aggressiivisuuden vaihtelulle? c. Onko Jätkäsaaren kaatopaikkatäyttö tehnyt pohjavedestä merivettä aggressiivisempaa? d. Miten SG reagoi 3,5% NaCl liuoksessa? (Vrt. TTY-diplomityö, jossa S550J2H) 
Tarvikkeet: 

- Koepalat, 20mmx20mm 
o S355J2H  (tunniste: D88,3/6,5, 48123066) 3 kpl (tuotu 5 palaa + 2,5 rinkulaa) 
o S550J2H  (tunniste: D127/6,5, 48117258) 3 kpl (tuotu 5 palaa + 2,5 rinkulaa) 
o SG1  (tunniste: SC, paalun yläosa) 12 kpl (tuotu 17 palaa + 2 rinkulaa) 
o SG2  (tunniste: SP, paalun alaosa) 3 kpl (tuotu 4 palaa + 2,5 rinkulaa) 

- Vesinäytteet 
o hanavesi   3 x 250 ml (otetaan laboratoriossa) 
o merivesi, Jätkäsaari  3 x 250 ml (tuotu 2 l) 
o pohjavesi, Jätkäsaari  12 x 250 ml (tuotu 5 l) 
o 3,5% NaCl   3 x 250 ml (tehdään laboratoriossa) 

Suoritus: 
- Metallipaloista tutkitaan ainoastaan paalun ulkopintaa eli koepalojen kaikki muut sivut (leikkauspin-nat ja sisäpuoli) suojataan. Ulkopintaa ei käsitellä, puhdisteta eikä peitata mahdollisista korroo-siotuotteista, koska koepalat edustavat nykyisellään jo asennusvalmiita paaluja. 
- Kokeita tehdään yhteensä 21 kpl. Metallien vertailussa 12 kpl ja ympäristöjen vertailussa 9 kpl. (Metallien vertailusta saadaan jo SG1-pohjavesi-vertailu, jolloin erilliseen ympäristövertailuun jää-vät ainoastaan hanavesi, merivesi ja 3,5% NaCl-liuos.) 
- Metallien vertailu tehdään vesinäytteessä pohjavesi, Jätkäsaari. Jokaiselle metallille tehdään kolme toistoa. 
- Ympäristöjen vertailu tehdään metallinäytteelle SG1, joka on otettu paalun yläosasta, muhviosan alapuolelta. Jokaisessa ympäristössä tehdään kolme toistoa.  

Muuta: 
- Tavoiteaikataulu: viikkojen 37-40 aikana. Tulokset kuitenkin viimeistään vko 41 aikana. 
- Teemu voi osallistua/seurata/valokuvata kokeiden suorittamista. 
- Laboratorio laatii menetelmäkuvauksen ja opastaa Teemua tulosten tulkinnassa. 
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Liite 7. Laboratoriotutkimuksen tulokset.  Liite 7 sisältää Aalto-yliopistossa suoritetun korroosiotutkimuksen virallisen raportin (12 si-vua).  
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1 Tausta 
Pohjarakenteissa käytettävien paalujen mitoitukseen on olemassa suuntaa-antavia 
ohjeita korroosiosta. Maaperäkorroosio otetaan teräspaaluissa yleensä huomioon 
ainepaksuuden ylimitoituksena ja harvoin käyttämällä korroosionkestäviä run-
saasti seostettuja teräslajeja. Suositeltavia korroosionopeuksia eri maaperäolosuh-
teissa on esitetty julkaisussa RIL 121-2004. Nämä korroosionopeudet on esitetty 
eri käyttöajoille aina sataan vuoteen saakka. Korroosionopeuksissa on tehty toden-
näköisesti oletus, että korroosio on yleistä ja tasaista ohenemaa. 

1.1 Korroosio maaperässä 
Metallien korroosio maaperässä aiheutuu lähes aina veteen liuenneesta hapesta. 
Metallien korroosio on varsin tasaista karkeissa maalajeissa, joiden hapen lä-
päisevyys on hyvä. Paikallista korroosiota aiheutuu maaperän happipitoisuuden 
eroista, bakteeritoiminnasta, galvaanisista pareista tai hajavirroista. Tavallisin syy 
esimerkiksi suojaamattomien putkilinjojen nopeaan korroosioon on happipitoi-
suusero maaperässä, jolloin niukasti happea saavat putken osat, kuten tiiviissä 
maalajissa tai pohjaveden pinnan alapuolella olevat, syöpyvät. Mikrobiologinen 
korroosio maaperässä on hapettomissa ympäristöissä toimivien, sulfaatteja pelkis-
tävien bakteerien aiheuttamaa. Hajavirrat aiheutuvat läheisyydessä olevista raken-
teista, joissa kulkee sähkövirtaa. Näiden muodostamat sähkökentät voivat aiheut-
taa virtoja, jotka pyrkivät purkautumaan maahan aiheuttaen purkauskohtiin voi-
makasta syöpymistä. 
 
Ensimmäiset maaperässä tehdyt korroosiotutkimukset tehtiin 1900-luvun alussa. 
Ne liittyivät hajavirtakorroosion estämiseen ja pitkien öljyputkilinjojen suojaami-
seen Yhdysvalloissa sekä vesi- ja kaasulinjojen suojaamiseen sekä hajavirroilta että 
korroosiolta Saksassa. Tuolloin nopein tapa tutkia maaperän syövyttävyyttä oli mi-
tata sen ominaisvastus. 1940-luvulla Yhdysvalloissa pääteltiin, että maaperän omi-
naisvastuksen ollessa yli 100 Sm maaperä ei ole syövyttävää. Peruste tähän oli se, 
että putkilinjan korroosio on niin pientä, että on halvempaa korjata vuodot kuin 
suojata putki. Toinen aikaisemmin käytetty mitta maaperän syövyttävyydelle oli 
sen happamuus. Korroosion kannalta merkittävää on maalajien sisältämän veden 
määrä sekä veden koostumus. Nämä tekijät määräävät suurelta osalta maaperän 
ominaisvastuksen. Hienojakoiset maalajit, kuten savet ja siltit, jotka voivat sisältää 
myös orgaanisia aineita, ovat tavallisimpia korroosion aiheuttajia. Karkearakeiset 
maalajit ja moreenimaalajit eivät yleensä ole korroosion kannalta vaarallisia. Tur-
peet ja liejut ovat korroosion kannalta hienojakoisiin maalajeihin verrattavia. 
 
Yhdysvaltalaisen käytännön mukaan tärkeimmät maaperän syövyttävyyteen vai-
kuttavat tekijät ovat happi tai anaerobiset bakteerit katodisen reaktion aikaansaa-
miseksi, veteen liuenneet suolat sekä happoa muodostavat aineet. Syövyttävyyttä 
kuvaavat pH, kloridi- ja sulfaattipitoisuus, orgaanisten aineiden määrä, ominais-
vastus, kokonaishappamuus sekä redox-potentiaali. Jos maaperän pH on 5 tai vä-
hemmän, se voi olla hyvin syövyttävää. pH-alueella 6,5-7,5 sulfaatteja pelkistävät 
bakteerit voivat toimia, joten hapettomissa olosuhteissa voi tapahtua bakteerien 
aiheuttamaa korroosiota. Jos pH on yli 8, liuenneiden suolojen määrä voi olla kor-
kea, mikä johtaa pieneen ominaisvastukseen. Kloridipitoisuudet voivat vaihdella 
lähes olemattomasta murtovettä vastaavaan 7000 ppm. Tiesuolaus voi nostaa klo-
ridipitoisuutta edelleen. Sulfaattien määrä riippuu maaperän orgaanisen aineen 
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määrästä. Sulfaattien olemassaolo voi johtaa bakteeritoiminnan aiheuttamaan 
korroosioon. Redox-potentiaalin ollessa yli 100 mV SHE maaperä on niin hyvin 
ilmastettua, että sulfaattia pelkistävät bakteerit eivät toimi. [1] 
 
Maaperän syövyttävyyden arvioimiseksi on kehitetty erilaisia mitattaviin arvoihin 
perustuvia pisteytysmenetelmiä, joista liitteessä 1 on esitetty Saksan olosuhteisiin 
laadittu malli teräkselle ja valuraudalle [2]. Liitteen 1 luokittelussa maaperän syö-
vyttävyys arvioidaan pistelukuna seuraavasti: Yli 0 ei ole käytännössä syövyttävää, 
0...-4 on heikosti syövyttävää, -5...-10 on syövyttävää ja alle -10 on voimakkaasti 
syövyttävää. Korroosionopeus ei ole suoraan verrannollinen maaperän syövyttä-
vyyteen. Maaperän syövyttävyyttä käytetään hyväksi, kun arvioidaan minkä ta-
soista korroosiosuojausta tarvitaan. Helpoissa olosuhteissa riittää pinnoittaminen. 
Syövyttävissä ja voimakkaasti syövyttävissä maaperissä tarvitaan pinnoituksen li-
säksi katodinen suojaus. Mitä syövyttävämpää maaperä on, sitä useammin käyte-
tään ulkoisella virtalähteellä toteutettua katodista suojausta. 

1.2 Korroosiomuodot 
Korroosiota esiintyy useassa muodossa. Korroosiomuotojen erottelu toisistaan ja 
niiden lukumäärä vaihtelee eri lähdeteoksissa. Fontana ja Greene esittelivät 1960-
luvulla kahdeksan korroosiomuotoa, “The eight forms of corrosion”, joka on edel-
leen pätevä ja johon yleisesti viitataan [3]. 
 
Taulukko 1. Korroosiomuotoja, "The eight forms of corrosion" [3]. 
 

General corrosion, uniform corrosion Yleinen korroosio, tasainen korroosio 

Galvanic corrosion, bimetallic corro-
sion 

Galvaaninen korroosio, 
Bimetallikorroosio 

Pitting corrosion Pistekorroosio 

Crevice corrosion Rakokorroosio 

Selective corrosion Valikoiva korroosio 

Intergranular corrosion Raerajakorroosio 

Erosion corrosion Eroosiokorroosio 

Stress corrosion (cracking) Jännityskorroosio(murtuma) 

 
Standardi SFS-ISO 8044 lisää Fontanan ja Greenen listaan muun muassa seuraa-
vat korroosiomuodot [4]: 

- Mikrobiologinen korroosio, johon liittyy mikro-organismien toiminta kor-

roosiojärjestelmässä ja edelleen bakteerien aiheuttama korroosio, joka on 

bakteeritoiminnan aiheuttamaa mikrobiologista korroosiota. 

- Saostumakorroosio, joka tapahtuu korroosiotuotteiden tai muiden saostu-

mien alla tai välittömässä läheisyydessä. Mekanismi on sama kuin rako-

korroosiossa. 

- Hitsikorroosio, eli hitsausliitokseen liittyvä korroosio, joka tapahtuu hit-

sissä tai sen läheisyydessä ja tähän liittyen sularajakorroosio (veitsenterä-

korroosio), joka aiheuttaa kapean uran lisäaineen ja perusaineen rajapin-

nalla tai läheisyydessä. 
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- Kerroskorroosio on muokatun metalliseoksen korroosiota, jossa metallin 

sisäiset kerrokset syöpyvät. Kerroskorroosio voi johtaa hilseilyyn, jossa 

syöpymättömät kerrokset irtoavat toisistaan. 

 
Standardissa SFS-ISO 8044 korroosiomuotojen jaottelussa on käytetty myös 
korroosioympäristöä, esimerkiksi [4]: 

- Kaasutilassa tapahtuvassa korroosiossa korroosioympäristönä on vain 

kuiva kaasu eikä metallin pinnalla ole liuosfaasia. 

- Ilmastollisessa korroosiossa korroosioympäristönä on maapallon ilma-

kehä luonnollisessa lämpötilassa. 

- Merikorroosiossa merivesi on korroosioympäristön tärkein ainesosa. 

- Maaperäkorroosio on maahan haudattujen metallien korroosiota, jossa 

maaperä on korroosioympäristö. 

 

1.3 Teräksen ja valuraudan korroosio maaperässä 
Metallien korroosio maaperässä riippuu maalajista, maaperän happipitoisuudesta 
ja kuinka happi kulkeutuu maaperässä, maaperän vesipitoisuudesta, maaperän or-
gaanisen aineksen määrästä, happamuudesta ja liuenneiden suolojen määrästä. 
Maaperässä korroosio-olosuhteet vaihtelevat voimakkaasti. Tavallisesti luonnon-
tilaisessa maapohjassa korroosio on hidasta. Kosteutta maassa on aina riittävästi, 
mutta happipitoisuus vaihtelee. Maan kyllästyessä vedellä ilma ei pääse liikku-
maan maaperässä, jolloin hapen puute hidastaa korroosiota. Hienorakeisissa 
maissa pohjaveden pinnan alapuolella happea on vähän. Karkearakeisissa maissa 
ilma liikkuu, jolloin korroosiota nopeuttavaa happea on saatavilla. 
 
Humuspitoisessa maassa vesipitoisuuden ollessa 20% raudan korroosionopeus oli 

60 m/a ja vedellä kyllästetyssä maassa 3 m/a [5]. Tulos perustui 25 vuorokau-
den painohäviökokeeseen. Pitkäaikaisissa 11 vuoden kokeissa seostamattoman 
valssatun teräksen korroosionopeuksiksi on määritelty hiekkapitoisessa maassa 10 

m/a ja savipitoisessa maassa 2-5 m/a, mutta savimaassa havaittiin myös voima-
kasta paikallista korroosiota, jota kuvattiin pistekorroosioksi [5]. Kyseessä on to-
dennäköisesti paikallisesti syvempiä syöpymiä, kuoppia, eikä suojaavan passiivi-
kerroksen tuhoutumisesta johtuva pistekorroosio, jota havaitaan esimerkiksi ruos-
tumattomilla teräksillä. Tämän paikallisen korroosion voimakkuus kasvaa, kun 
maaperän johtokyky kasvaa. Meriveden kyllästämässä maaperässä teräkselle on 

mitattu korroosionopeuksia 13 m/a hiekkapitoisessa maaperässä, 17 m/a siltissä 

ja 16 m/a hiekansekaisessa savimaassa [5]. 
 
Niukkaseosteiselle valuraudalle on saksalaisten kokemusten perusteella määri-

tetty putkilinjoihin liittyen korroosionopeudeksi 30-50 m/a, mikä tasoittuu lähes 

kaikissa maalajeissa tasolle 15 m/a [5]. Valutekniikoista on esitetty, että hiekka-
valu olisi kaikkein korroosionkestävin, mutta keskipakovalulla valmistettuja put-
kia ei missään olosuhteissa saisi käyttää suojaamattomina [5]. Yhdysvalloissa on 
13,5 vuoden kokeissa määritetty tuhkapitoisessa maaperässä suomugrafiittivalu-

raudan korroosionopeudeksi 60 m/a ja pallografiittivaluraudalle 40 m/a, ja 

kummankin korroosionopeus alkalisessa maassa oli luokkaa 10 m/a [5]. Niuk-
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kaseosteisten valurautojen korroosionkestävyys paranee hieman seosainepitoi-
suuden kasvaessa, mutta 11-14 vuoden kuluttua eroja ei enää havaittu [5]. 
 
Katodisen suojauksen mitoitukseen liittyen suojaamattoman raudan, eli tarkem-
min määrittelemättömän seostamattoman muokatun teräksen tai valuteräksen 

korroosionopeudet ovat luokkaa 10-50 m/a neutraalissa maaperässä (pH on 

neutraali), 50-200 m/a tarkemmin määrittelemättömässä syövyttävässä maape-

rässä ja 100-400 m/a anaerobisessa maaperässä [5]. 
 
Taulukossa 2 on vertailtu teräksen ja valuraudan korroosionopeuksia eri maala-
jeissa, kun metallin päällä on valussa tai valssauksessa muodostunut oksidikerros 
[5]. Kokeet perustuvat 8 vuoden painohäviökokeisiin. Korroosion alkuvaiheessa 
oksidikerros antaa jonkin verran suojaa, mikäli se on ehkä. Vaurioitunut oksidi-
kerros keskittää korroosion vauriokohtiin ja voi johtaa paikalliseen korroosioon. 
Taulukon 2 perusteella oksidikerros voi suojata tai voimistaa korroosiota. Niissä 
tapauksissa, joissa oksidikerros pienensi korroosionopeutta, vaikutus oli enimmil-
läänkin korroosionopeuden lasku hieman alle puoleen. Taulukon 2 korroosiono-
peudet ovat osittain melko suuria, mutta silti suuruusluokaltaan satoja mikromet-
rejä vuodessa, mikä on odotettavissa voimakkaasti syövyttävässä ympäristössä. 
 
Taulukko 2. Oksidikerroksen vaikutus teräksen ja valuraudan korroosionopeuksiin 
[5]. 
 

Soil 

Maximum Corrosion Depth, mm · y-1 

Cast Iron 

Steel 

Sand Casting Centrifugal Casting 

with 
Casting 

without 
Skin 

with 
Casting 

without 
Skin 

with 
Mill 

without 
Scale 

Very fine 
sandy loam 
Gravelly 

0.45 0.33 0.20 0.23 0.49 0.39 

sandy loam 0.09 0.08 0.10 0.06 - - 

Silt 0.29 0.13 0.27 0.23 0.27 0.25 

Clay 0.46 0.40 0.18 0.23 0.22 0.25 

Marsh 0.36 0.13 0.70 0.29 0.27 0.21 

Alkaline soil 0.57 - 0.36 0.40 0.42 0.33 
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2 Tehtävä 
Määrittää korroosionopeudet tilaajan toimittamille teräksisille ja valurautaisille 
putkipaaluille sähkökemiallisilla mittauksilla. Mittaukset tehtiin tilaajan toimitta-
missa pohjavesi- ja merivesinäytteissä sekä Espoon kaupungin talousvedessä ja 3,5 
p-% NaCl-liuoksessa. 

3 Suoritetut tutkimukset 
Näytteiden korroosionopeus mitattiin sähkökemiallisesti. Mittauksissa käytettiin 
Princeton Applied Researchin Versastat 4 –potentiostaattia sekä laitteen valmista-
jan Versastudio-ohjelmistoa. Tutkimukset tehtiin kolmen elektrodin kennossa, 
jossa näyte on työelektrodina, platinalevy vastaelektrodina ja Radiometer 201 
Ag/AgCl referenssielektrodina. Kylläisen Ag/AgCl-referenssielektrodin potentiaali 
on 0.197 V vetyelektrodin suhteen. Koejärjestelyn kaavakuva on esitetty kuvassa 1. 
Näyte kiinnitettiin akryylimuovista valmistetun kennon kyljessä olevaan 

 = 0,785 cm2 reikään o-renkaalla tiivistäen. Kenno oli avoinna ilmaan eli liuos oli 
tasapainossa ilman kanssa liuenneen hapen suhteen. Mittaukset tehtiin huoneen-
lämpötilassa. 

 
Kuva 1. Mittausjärjestelyn kaavakuva. 
 
Mittaukset tehtiin aloittamalla potentiaalipyyhkäisy 250-400 mV näytteet korroo-
siopotentiaalia matalammasta potentiaalista ja mittausta jatkettiin 250 mV kor-
roosiopotentiaalia korkeampaan potentiaaliin. Potentiaalin muutosnopeus oli 20 
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mV/min. Mittaukset tulkittiin Tafelin menetelmällä ja niiden tuloksena saatiin 
korroosiovirrantiheys, joka kuvaa hetkellistä korroosionopeutta [6]. Kukin mittaus 
toistettiin kolme kertaa. Määritetty korroosiovirrantiheys muunnettiin ohene-
maksi käyttäen Faradayn lakia. Käytetyt muunnoskaavat on esitetty yhtälöissä (1) 
ja (2) 
 

𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎ℎä𝑣𝑖ö [𝑔/(𝑐𝑚2 ∙ 𝑠)] =  
𝑖 [𝑚𝐴/𝑐𝑚2]

1000
∙

55,8 [𝑔/𝑚𝑜𝑙]

2 ∙ 96487 [𝐴𝑠/𝑚𝑜𝑙]
 (1) 

𝑟𝑜ℎ𝑒𝑛𝑒𝑚𝑎[𝑚𝑚/𝑎] =
𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎ℎä𝑣𝑖ö [𝑔/(𝑐𝑚2 ∙ 𝑠)

7.86 [𝑔/𝑐𝑚3]
∙ 0.31536 ∙ 109 

(2) 
 

 
 
Tutkittavat näytteet olivat: 
- Teräspaalu s355 

- Teräspaalu s550 

- Pallografiittivalurautapaalu, josta tutkittiin näytteet kummastakin päästä, 

merkinnät SG1 (paalun yläosa) ja SG2 (paalun alaosa). 

Materiaaleista oli sahattu noin 20 mm x 20 mm näytteet, joiden ulkopintaa tutkit-
tiin toimitetussa tilassa. Näytteiden mahdollista oksidipintaa ei siis poistettu paitsi 
näytteiden takapinnasta, jotta sähköinen kontakti saatiin varmistettua. 
 
3,5 p-% NaCl liuos valmistettiin Merck Emsure 1.06404 –suolasta. Tutkittujen liu-
osten johtokyvyt ja happamuudet mitattiin kalibroiduilla WTW Cond 315i johto-
kykymittarilla ja VWR pH 1000 H pH-mittarilla: 

- Pohjavesinäyte: pH = 7,32,  = 2,18 mS/cm 

- Merivesinäyte: pH = 7,21,  = 8,91 mS/cm 

- Espoon talousvesi: pH = 7,64,  = 0,14 mS/cm 

- 3,5 p-% NaCl-liuos: pH = 7,07,  = 76,2 mS/cm 

 

3.1 Liuosten vertailu 
Ensimmäinen tutkimuskohde oli näytteelle SG1 tehty vertailu liuoksen vaikutuk-
sesta korroosionopeuteen.  Kuvassa 2 on esitetty mittauksen toistettavuus. Näyt-
teiden korroosiopotentiaalit vaihtelivat, mutta korroosiovirrantiheydet olivat kes-
kenään samanlaisia. Mittausten kuvaajat ovat keskenään samanlaisia. Laakea ku-
vaajan muoto korroosiopotentiaalia korkeammilla potentiaalin arvoilla viittaa suo-
jaavaan kerrokseen, eli tässä tapauksessa valussa muodostuneeseen oksidikerrok-
seen. Koska näytteiden korroosionopeudet ovat hyvin pieniä, pienikin muutos 
näytteen pinnan ominaisuuksissa ja siten sähkökemiallisten reaktioiden nopeu-
dessa voi saada aikaan suuren muutoksen korroosiopotentiaalin arvossa. Korroo-
siopotentiaalin arvosta ei voi tehdä suoraan johtopäätöksiä korroosionopeuden 
muutoksista. 
 
Kuvassa 3 on esitetty näytteen SG1 polarisaatiokäyrät eri testivesissä. Mittauksissa 
ei ole havaittavissa suuria eroja. Talousvedessä ja pohjavedessä mitatut kuvaajat 
ovat keskenään samanlaisia. Niiden korroosiovirrantiheydet ovat pienempiä kuin 
merivesinäytteessä ja 3,5 NaCl-liuoksessa mitatut virrantiheydet. 
 



Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu      8(12) Materiaalitekniikan laitos Hydrometallurgia ja korroosio RAPORTTI T10302/001/2016    

 

             

 
Kuva 2. Toistokokeet näytteelle SG1 pohjavedessä. 
 

 
Kuva 3. Näytteen SG1 polarisaatiokäyrät eri testivesissä. Polarisaatiokäyrät edus-
tavat kolmesta toistokokeesta keskimmäisen korroosiovirrantiheyden mittausta. 
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Kuvassa 4 on esitetty näytteen SG1 korroosionopeudet eri liuoksissa. Korroosiono-
peus on kolmen kokeen keskiarvo ja virhearvio on keskiarvon keskivirhe eli kokei-
den keskihajonta jaettuna näytteiden lukumäärän neliöjuurella. Kuvan 4 perus-
teella korroosionopeus kasvaa järjestyksessä pohjavesi, talousvesi, merivesi ja 3,5 
p-% NaCl-liuos. Pohjavesinäytteen korroosionopeus on yllättävän alhainen, eikä 
näytteiden pH- ja johtokykymittauksissa ollut niin suurta eroa, että se selittäisi tä-
män. 
 

Kuva 4. SG1-näytteen korroosionopeudet eri testiliuoksissa. 

3.2 Materiaalien vertailu 
Materiaaleja verrattiin keskenään mittaamalla polarisaatiokäyrät pohjavesinäyt-
teessä. Eri näytteiden polarisaatiokäyrät on esitetty kuvassa 5. Kuvan 5 perusteella 
valurautaputkinäytteissä SG1 ja SG2 on vahvempi oksidikerros kuin teräsnäyt-
teissä, koska niiden anodinen haara on selvästi laakeampi. Teräsnäytteiden kor-
roosiovirrantiheyden arvot ovat myös suurempia. 
 
Kuvassa 6 on esitetty eri näytteiden korroosionopeudet kolmen kokeen keskiar-
vona virhearvioineen. Kuvan 6 perusteella valurautaputken ylä- ja alapään korroo-
sionopeudessa ei ole eroa. Teräsputkien korroosionopeudet olivat suurempia kuin 
valurautaputken. Putken lujuuden kasvaessa korroosionopeus kasvoi, mutta näillä 
lujuusluokilla sillä ei pitäisi olla vaikutusta.  



Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu      10(12) Materiaalitekniikan laitos Hydrometallurgia ja korroosio RAPORTTI T10302/001/2016    

 

             

 
Kuva 5. Materiaalien vertailu pohjavesinäytteessä. Polarisaatiokäyrät edustavat 
kolmesta toistokokeesta keskimmäisen korroosiovirrantiheyden mittausta. 
 

Kuva 6. Eri testimateriaalien korroosionopeudet pohjavesinäytteessä. 
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4 Johtopäätökset 
Kaikkien näytteiden korroosionopeudet on koottu taulukkoon 3 ja korroosiovir-
rantiheydet taulukkoon 4. Näytteiden korroosionopeudet ovat suuruusluokaltaan 
kymmeniä tai sata mikrometriä vuodessa. Nämä vastaavat kirjallisuudessa esitet-
tyjä suuruusluokkia. Korroosionopeudet olivat selvästi pienempiä pohjavedessä 
kuin merivedessä. Epävarmaksi jäi, onko lähtötilanteessa pohjaveden korroo-
sionopeus oletettu todellista suuremmaksi. Korroosionopeuksien vastaavuuksista 
kirjallisuuden kanssa ei voi antaa tarkempaa arviota, koska maaperien ja niiden 
sisältämien vesien vaihtelu on suurta. 
 
Valurautapaalun korroosionopeudet ovat pienempiä kuin teräspaalujen, mikä joh-
tuu todennäköisesti valurautaputkien päälle olevasta vahvemmasta oksidikerrok-
sesta. Tämä oksidikerros antaa lisäsuojaa ensimmäisten vuosien aikana, mutta sen 
vaikutusta kymmenien tai sadan vuoden ajalle ei voi arvioida. 
 

Taulukko 3. Näytteiden korroosionopeudet m/vuosi. 
 

 Talousvesi Pohjavesi Merivesi 3,5 p-% NaCl 
SG1 527 111 8418 235104 
SG2  131   

S355  3719   

S550  845   

 

Taulukko 4. Näytteiden korroosiovirrantiheydet A/cm2. 
 

 Talousvesi Pohjavesi Merivesi 3,5 p-% NaCl 
SG1 4,460,64 0,980,08 7,221,53 20,38,9 
SG2  1,100,08   

S355  3,231,65   

S550  7,220,42   

 
Espoo, 13.10.2016 

 
 
 
 Jari Aromaa       
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LIITE 1. Maaperän syövyttävyyden arviointi raudalle ja teräkselle [2]. 
 

1. Maalaji Kalkkimaa, kalkkimerkeli, hiekkamerkeli, hiekka 
Siltti, silttimerkeli, silttinen tai savinen hiekka 
(liettyvä aines < 75%) 
Savi, savimerkeli, humusmaa 
Turve, kuona, marskimaa 

+2 
0 
 
-2 
-4 

2. Pohjavesi Rakenne ei ole pohjavedessä 
Rakenne on jatkuvasti pohjavedessä 
Upotus pohjavedessä vaihtelee 

0 
-1 
-2 

3. Rakenne Luonnollinen häiriintymätön maa 
Häiriintynyt maa 

0 
-2 

4. Homogeenisuus Rakenne kosketuksissa samaan maalajiin 
Rakenne kosketuksissa eri maalajeihin 

0 
-3 

5. Ominaisvastus yli 100 Sm 
50-100 Sm 
23-50 Sm 
10-23 Sm 
alle 10 Sm 

0 
-1 
-2 
-3 
-4 

6. Vesipitoisuus alle 20% 
yli 20% 

0 
-1 

7. pH pH>6 
pH<6 

0 
-1 

8. Kokonaishappamuus 
pH=7 
 

<2,5 mval/kg 
2,5-5 mval/kg 
>5 mval/kg 

0 
-1 
-2 

9. Redox-potentiaali pH=7, 
mV vs. SHE 

>400 mV, voimakkaasti ilmastettu 
200-400 mV, ilmastettu 
0-200 mV, heikosti ilmastettu 
<0 mV, ei ilmastettu 

+2 
0 
-2 
-4 

10. Ca- ja Mg-karbonaatit 
tai kokonaisalkaliteetti pH- 
arvoon4,8 

>5% >1000 mval/kg 
1-5% 200 -1000 mval/kg 
<1% <200 mval/kg 

+2 
+1 
0 

11. Rikkivety ja sulfidit ei ole 
<0,5 mg/kg S2- 

>0,5 mg/kg S2- 

0 
-2 
-4 

12. Hiili ja koksi ei ole 
esiintyy 

0 
-4 

13. Kloridit <100 mg/kg 
>100 mg/kg 

0 
-1 

14. Sulfaatit <200 mg/kg 
200-500 mg/kg 
500-1000 mg/kg 
>1000 mg/kg 

0 
-1 
-2 
-3 

 



      

 

  



Liite 8 (1/1)      

 

Liite 8. Korroosiokysely.  Korroosiokysely teräspaalujen suunnittelijoille:   Kysely on tarkoituksella lyhyt ja yksinkertainen ja diplomityössäni en käytä vastanneiden nimiä, ainoastaan yritysten ja vastanneiden lukumäärää.   1. Korroosiotutkimusohjelma. Kuinka usein sisällytät paalutettavan alueen pohjatutki-musohjelmaan korroosiotutkimuksia tai ohjelmoit erikseen korroosiotutkimusohjelman, jotta voidaan arvioida maaperän tavanomaisia tai aggressiivisia olosuhteita? (PO-2011, 2. painos, liite 3, s. 130-131) a) Vastaa usein/säännöllisesti/harvoin/en ollenkaan. b) Jos vastasit harvoin/en ollenkaan, johtuuko se siitä, että suunnittelet paaluja lähinnä alueille, joissa vallitsevat tavanomaiset olosuhteet?  2. Korroosiomitoitus. Käytätkö korroosion arvioimisessa muita menetelmiä kuin Euro-koodissa ja Paalutusohjeessakin esitettyjä korroosiomitoitustaulukkoja, joissa arvioidaan pinnan syöpymää 5-100 vuoden ajalle? (PO-2011, 2. painos, taulukot 4.23 ja 4.24, s. 115-116) a. Vastaa kyllä/en. b. Jos vastasit kyllä, niin mitä muita menetelmiä? Esimerkiksi korroosiokaavoja, kuten Törnqvistin julkaisuissa esitetyt sd = (1+B) x stas + 0,2 tai sd = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x s0.  3. Korroosiosuojausmenetelmät. Käytätkö korroosion huomioimisessa muita menetel-miä kuin seinämäpaksuuden lisäämistä? a. Vastaa kyllä/en. b. Jos vastasit kyllä, niin mitä muita menetelmiä? Esimerkiksi katodinen suojaus, pin-noitteet (maalit, sinkitys, suojaputket), peitteet (injektointiaine, juotoslaasti, betoni). 


