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Tiivistelmä 

Tässä diplomityössä selvitetään teräsbetonipaalujen säilyvyyttä maaperässä sekä 
paalujen ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Työssä tarkastellaan teräsbetonisten 
paalujen käyttöikäsuunnittelun periaatteita erityisesti aggressiiviseksi luokitelluissa 
olosuhteissa. Tavoite on lisätä tietoa teräsbetonipaalujen käyttöikäsuunnitteluun ja 
tarkastella nykyisen käyttöikäsuunnittelun perusteluita. Tutkimus koostuu kirjalli-
suusselvityksestä, in-situ-tutkimuksista ja laboratoriotutkimuksista. Työ oli tarkoi-
tus toteuttaa pääasiallisesti kokeellisena vanhoista paaluista kerätyistä näytteistä. 
Tutkimusaikataulun puitteissa paalunäytteitä kerättiin yhteensä kahdesta kohteesta 
Turusta ja Espoosta. Näytteitä ei löydetty aggressiiviseksi luokitelluista olosuh-
teista. Tässä tutkimuksessa esitetyt johtopäätökset säilyvyydestä aggressiivisissa 
olosuhteissa nojautuu kirjallisuudesta löytyneeseen aiempaan tutkimustietoon. 

Tutkimuksen keskeisimpiä havaintoja on, että teräsbetonipaaluilla on erinomaiset 
olosuhteet lujuudenkehitykseen ja paaluissa käytettävän betonin pitkäaikaislujuus 
on huomattavasti mitoituslujuutta korkeampi. Paalut ovat yleensä suojassa betonin 
yleisimmiltä rasitustekijöiltä, karbonatisoitumiselta, pakkasrasitukselta ja kloridira-
situkselta. Kirjallisuus- ja maastotutkimusten perusteella sulfaattien esiintyminen on 
rannikkoseudulla yleistä, mutta maaperä on vain harvoin paaluille haitallista ja ag-
gressiivista. Vaikka sulfaattiriski ei ole yleinen, on siihen suhtauduttava vakavasti 
ja maaperän todellinen happamuus on perustusrakenteiden pitkää käyttöikää ja vai-
keaa korjattavuutta ajatellen aina selvitettävä. Tutkimuksen johtopäätöksissä on esi-
tetty ohjeellinen menettelytapa suunnittelijoille maaperän aggressiivisuuden selvit-
tämiseksi. 
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Abstract 

In this thesis, the durability of reinforced concrete piles in the soil and the factors influenc-
ing the aging of the piles are investigated. The principles of the service life design of rein-
forced concrete piles are examined in the work, especially in conditions classified as ag-
gressive. The aim is to add information to the service life design of reinforced con-
crete piles and to review the rationale for the current service life design. The study 
consists of a literature review, in-situ studies, and laboratory studies. The work was 
to be carried out mainly experimentally on samples collected from old piles. Within 
the research schedule, pile samples were collected from a total of two sites in Turku 
and Espoo. No samples were found for conditions classified as aggressive. The con-
clusions presented in this study on persistence under aggressive conditions are based 
on previous research data found in the literature. 

The main findings of the study are that reinforced concrete piles have excellent con-
ditions for strength development and the long-term strength of pile concrete is con-
siderably higher than the design strength. Piles are generally protected from the most 
common stressors in concrete, carbonation, frost stress and chloride stress. Based 
on literature and in-situ studies, the presence of sulfates is common in the Coastal 
Region, but soils are rarely harmful and aggressive to concrete piles. Although the 
sulphate risk is not common, it must be taken seriously and the actual acidity of the 
soil must always be determined. An indicative approach for planners to determine 
soil aggressiveness is shown in the conclusions of the study. 
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1 Johdanto 

1.1 Työn tausta 

Paaluja on käytetty rakennusten perustamiseen jo satojen vuosien ajan. Yleisimpänä käytetty 
paalumateriaali on 1900 -luvulle asti ollut puu (esim. Venetsia). Ensimmäiset teräsbetoniset 
tukipaalut on Suomessa asennettu viime vuosisadan alkupuolella (esim. Hotelli Seurahuone 
1914). 

Rakennus- ja materiaalitekniikan kehittyessä on pääasiallisiksi paalumateriaaleiksi valikoi-
tunut teräs ja betoni. Teräsbetonipaalun etuja on edullisuus, nopeus sekä suuret tunkeutu-
missyvyydet. Teräsbetonipaalujen säilyvyyttä maaperässä, tai aggressiivisen maaperän vai-
kutusta paaluihin on Suomen olosuhteissa tutkittu vähän. Esimerkiksi Tampereen Teknilli-
nen Yliopisto on tutkinut aggressiivisen maaperän vaikutuksia betonipaaluihin Helsingin 
Arabianrannan rakentamisen yhteydessä. Tällöin tutkimus koski kolmea noin 30 -vuotiasta 
paalua. (Pentti, et al., 2003). 

Useita teräsbetonisilla tukipaaluilla perustettuja rakennuksia on tullut suunnitellun käyt-
töikänsä päähän. Viime vuosina vanhoja teräsbetonipaaluille perustettuja rakennuksia on pu-
rettu runsaasti uudisrakentamisen tieltä. Nykyisten ohjeiden mukainen betonipaalujen ylei-
sesti käytetty suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta (BY 68, 2016). Mikäli betonirakenteiden 
suunniteltu käyttöikä ylittää 100 vuotta, nykyiset ohjeet edellyttävät paalujen tapauskoh-
taista säilyvyyssuunnittelua. 

Paaluihin eivät päde samat lainalaisuudet kuin säälle alttiille maanpäällisille betoniraken-
teille. Maaperässä paalu on suojassa pakkaselta, hiilidioksidilta ja säältä. Tällöin betonira-
kenteissa normaalisti tapahtuvaa karbonatisoitumista, kastumista ja kuivumista tai jäätymis-
sulamisrasitusta ei pääse tapahtumaan samassa mittakaavassa kuin maanpäällisillä raken-
teilla. Toisaalta tietyissä olosuhteissa paalut altistuvat kemiallisille rasituksille, kuten klori-
deille ja happamille sulfaateille. 

Työn lähtökohtana oli ajatus, että Suomessa puutteelliset maaperätutkimukset ja virheelliset 
oletukset betonirakenteiden ympäristörasituksista johtavat paalujen osalta usein ylimitoitet-
tuihin rakenteisiin. Ylimitoitetulla rakenteella tarkoitetaan olosuhteisiin nähden liioiteltua 
suojabetonikerrosta, tai erikoissementin perusteettomaan valintaan. 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Tämän diplomityön tavoite on tutkia teräsbetonipaalujen säilyvyyttä maaperässä ja paalujen 
ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Työssä tarkastellaan teräsbetonisten paalujen käyt-
töikäsuunnittelun periaatteita erityisesti aggressiiviseksi luokitelluissa olosuhteissa. Tavoite 
on lisätä tietoa teräsbetonipaalujen käyttöikäsuunnitteluun ja tarkastella perusteluita nykyi-
selle käyttöikäsuunnittelulle. Lisäksi työssä tarkastellaan teräbetonirakenteen käyttäytymistä 
maaperässä ja maa-aineksen ympäröimänä. Työssä tutkitaan betonin säilyvyyttä luonnonti-
laisessa ympäristössä ja betonin altistumista luonnontilaisen maaperän rasituksille. Työssä 
ei tutkita betonin ikääntymistä meri-, tai järviympäristöissä, tai paalujen yläpuolisissa raken-
teissa. Vauriomekanismien osalta pakkasrapautumista ei ole käsitelty, sillä käytännössä paa-
luihin kohdistuva pakkasrapautuminen ei ole merkittävää, tai on hyvin poikkeuksellista. 
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Työssä keskitytään suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaisiin suunnitteluohjeisiin. Suomen 
ja eurooppalaisten CEN-standardien ulkopuolisia suunnitteluohjeita ei käsitellä. Koska te-
räsbetonisia paaluja käytetään yleensä savisissa, tai silttisissä ympäristöissä, työssä ei käsi-
tellä teräsbetonipaalujen säilyvyyttä karkearakeisessa hiekka- tai soraympäristössä. 

Tutkimus koostuu kirjallisuusselvityksestä, in-situ-tutkimuksista ja laboratoriotutkimuk-
sista. Työ on tarkoitus toteuttaa ensisijaisesti kokeellisena vanhoista paaluista kerätyistä 
näytteistä. Betoninäytteitä oli tarkoitus kerätä eri rasitusluokkia edustavista olosuhteista. Ra-
situsluokat on esitetty kappaleessa 3.2. Toissijaisesti työ toteutetaan kirjallisuustutkimuk-
sena perehtymällä vanhoihin aihetta sivuaviin säilyvyystutkimuksiin. Kirjallisuusosiossa 
esitellään aiempia säilyvyyttä koskevia tutkimuksia. 

Aluksi on käsitelty teräsbetonia materiaalina ja maaperää sekä teräsbetonipaalujen vaurio-
mekanismeja ja ikääntymiseen vaikuttavia ominaisuuksia. Kirjallisuusosion jälkeen on esi-
tetty kokeellinen osuus paalunäytteistä. Lopuksi on esitetty johtopäätelmät ja jatkotutkimus-
ehdotukset. 
 
 



10 
 

2 Teräsbetonipaalut 

2.1 Betonin ainesosat 

2.1.1 Sementti 

Betonin pääraaka-aineet ovat sementti, kiviaines ja vesi. Tärkein raaka-aine on sementti, 
joka reagoi veden kanssa aiheuttaen betonin kovettumisen. Sementtiä valmistetaan kalkki-
kiven saven ja kipsin seoksesta. Suomalaisen sementin pääraaka-aine on louhittu kalkkikivi 
ja siitä saatava kalsiumkarbonaatti (CaCO3). Kalsiumkarbonaatin lisäksi raaka-aineita ovat 
piioksidi (SiO2), rautaoksidi (Fe2O3) ja alumiinioksidi (Al2O3), joita saadaan kalkkikivi-
louheen sivukivenä ja teollisuuden sivutuotteina. 

Kalkkikivilouhe murskataan ja toimitetaan sementtitehtaalle. Tehtaalla kiviaines raakajau-
hetaan hienoksi pulveriksi. Raakajauhatuksen jälkeen kiviaines kuumennetaan noin 1400 
ºC:een ja jäähdytetän nopeasti noin 100 ºC:een. Palamisen tuotteena muodostuu: 

- trikalsiumsilikaattia (3 𝐶𝑎𝑂 · 𝑆𝑖𝑂 ) eli aliittia (𝐶 𝑆) 
- dikalsiumsilikaattia (2 𝐶𝑎𝑂 · 𝑆𝑖𝑂 ) eli beliittiä (𝐶 𝑆) 
- trikalsiumaluminaattia (3 𝐶𝑎𝑂 · 𝐴𝑙 𝑂 ) eli aluminaattia (𝐶 𝐴) 
- tetrakalsiumaluminaattiferriittiä (4 𝐶𝑎𝑂 · 𝐴𝑙 𝑂 · 𝐹𝑒 𝑂 ) eli ferriittiä (𝐶 𝐴𝐹) 

Sementin ominaisuuksia säädellään pääosin näiden neljän yhdisteen keskinäisiä suhteita 
muuttamalla. Toivottuja ominaisuuksia ovat esim. nopea lujuudenkehitys, hidas lujuuden-
kehitys, sulfaatinkestävyys. Portalndsementtiklinkkerin ainesosien vaatimuksia ja sallittuja 
määriä on esitetty standardissa SFS-EN 197-1. Lopuksi sementtiklinkkeriin lisätään seosai-
neita, kuten kalkkikiveä, kipsiä ja masuunikuonaa ja seos jauhetaan kuulamyllyssä. 

Reagoidessaan veden kanssa sementti toimii betonissa runkoainesta sitovana liimana. En-
simmäisenä veden kanssa ragoivat trikalsiumaluminaatti ja ferriitti. Sementtiin lisätään kip-
siä estämään veden ja aluminaattiyhdisteiden liian nopea reaktio. Betonimassalla pitää olla 
riittävästi työstettävyysaikaa. Sementin lujuudesta vastaavat trikalsiumsilikaatti (𝐶 𝑆) ja di-
kalsiumsilikaatti (𝐶 𝑆), jotka reagoivat veden kanssa myöhemmin muodostaen kalsiumsili-
kaattihydraatteja (𝐶𝑆𝐻). Suomessa betoninvalmistukseen käytettävän sementin tulee olla 
CE-merkittyä ja standardin SFS-EN 197-1 mukaista. (BY 201, 2018). Trikalsiumsilikaatin 
ja dikalsiumsilikaatin hydrataatioreaktiot: 

2 𝐶 𝑆 +  6 𝐻 𝑂 =  𝐶 − 𝑆 − 𝐻 +  3 𝐶𝑎(𝑂𝐻)  
2 𝐶 𝑆 +  4 𝐻 𝑂 =  𝐶 − 𝑆 − 𝐻 +  𝐶𝑎(𝑂𝐻)  

Standardin (SFS-EN 197-1, 2012) mukaan sementit on ryhmitelty viiteen päälajiin: 

- CEM I Portlandsementti 
- CEM II Portlandseossementti 
- CEM III Masuunikuonasementti 
- CEM IV Pozzolaanisementti 
- CEM V Seossementti 
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Sementin päälajit jaetaan alajajeihin käytettyjen sideaineiden ja niiden määrien mukaan. 
Suomessa käytettäviä lisäaineita ovat: 

- Granuloitu masuunikuona (S) 
o rautamalmin valmistuksessa syntyvä sivutuote, jolla on hydraulisia ominai-

suuksia 
- Silika (D) 

o Silikaa saadaan pii- ja rautasilikaattiseoksia valmistettaessa, kun sähköuu-
nissa poistetaan hiilen avulla korkean puhtausasteen kvartsia 

- Silikaattipitoinen lentotuhka (V) 
o jauhetun kivihiilen poltossa syntyvää jauhetta, jolla on pozzolaanisia ominai-

suuksia. Sisältää pääosin piioksidia (SiO2) ja alumiinioksidia (Al2O3) 
- Kalkkikivi (LL). 

Taulukko 1 Suomessa sallittujen tavallisten sementtien koostumukset (BY 201, 
2018). 

 Koostumusvaatimukset (%) 
Sementtilaji Klinkkeri Kuona Silika Lentotuhka Kalkkikivi Muut 
CEM I  95…100 -  -  -  -  0…5 
CEM II/A-S  80…94 6…20  -  -  -  0…5 
CEM II/B-S  65…79 21…35  -  -  -  0…5 
CEM II/A-D  90…94 -  6…10  -  -  0…5 
CEM II/A-V  80…94 -  -  6…20  -  0…5 
CEM II/B-V  65…79 -  -  21…35  -  0…5  
CEM II/A-LL  80…94 -  -  - 6…20 0…5 
CEM II/A-M  80…94 6…20 0…5 
CEM II/B-M  65…79 21…35 0…5 
CEM III/A  35…64 36…65  -  - - 0…5 
CEM III/B  20…34 66…80  -  - - 0…5 

Taulukossa 1 on esitetty Suomessa sallittujen sementtien koostumukset. Joissakin tilanteissa 
sementiltä vaaditaan erityisominaisuuksia kuten sulfaatinkestävyyttä. Sulfaatinkestävää se-
menttiä valmistetaan pääasiassa rajoittamalla sulfaattien kanssa reagoivan trikalsiumalumi-
naatin (𝐶 𝐴) pitoisuutta klinkkerissä. Sulfaatinkestävyyteen vaikuttaa oleellisesti betonin 
tiiveys, joka määrää sulfaatti-ionien tunkeutumisnopeuden betoniin. Sulfaatinkestävyysomi-
naisuuksia saavutetaan myös lisäämällä sementtiin esim. masuunikuonaa tai lentotuhkaa, 
jolloin hydrataatiossa muodostuu vähemmän kalsiumsilikaattihydraattia ja kalsiumhydrok-
sidia. (BY 201, 2018). Sulfaatinkestävyyttä voidaan parantaa myös käyttämällä alhaista ve-
sisementtisuhdetta (Al-Neshawy, ei pvm). 

Standardissa (SFS-EN 197-1) sulfaatinkestävät sementit on jaettu kolmeen ryhmään. Pää-
ryhmät on listattu alla ja niiden määritelmät on esitetty taulukossa 2. 

1. Sulfaatinkestävä portlandsementti: 
- CEM I-SR 0 Sulfaatinkestävä portlandsementti (klinkkerin C3A-pitoisuus = 0 %) 
- CEM I-SR 3 Sulfaatinkestävä portlandsementti (klinkkerin C3A-pitoisuus ≤ 3 %) 
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- CEMI-SR 5 Sulfaatinkestävä portlandsementti (klinkkerin C3A-pitoisuus ≤ 5 %) 

2. Sulfaatinkestävä masuunikuonasementti: 
- CEMIII/B-SR Sulfaatinkestävä masuunikuonasementti (ei klinkkerin C3A-pitoi-

suusvaatimusta) 
- CEMIII/C-SR Sulfaatinkestävä masuunikuonasementti (ei klinkkerin C3A-pitoi-

suusvaatimusta) 

3. Sulfaatinkestävä pozzolaanisementti: 
- CEMIV/A-SR Sulfaatinkestävä pozzolaanisementti (klinkkerin C3A-pitoisuus ≤ 9 

%) 
- CEMIV/B-SR Sulfaatinkestävä pozzolaanisementti (klinkkerin C3A-pitoisuus ≤ 9 

%). 

Taulukko 2. Tavallisten sulfaatinkestävien sementtien perheen seitsemän tuotetta 
(SFS-EN 197-1). 

 

Suomessa rasitusluokissa XA2 ja XA3 sallitut sementtilaadut ovat CEM I-SR0, CEM I-SR3, 
CEM III/B-SR, tai CEM III/C-SR, kun kyseessä on sulfaattirasitus. Mikäli betonissa käytet-
tävä sementtilaatu poikkeaa näistä, betonin sideaineen tulee sisältää masuunikuonaa vähin-
tään 70 % sideaineen kokonaismäärästä. 

2.1.2 Kiviaines, runkoaine 

Betonin runkoaineella tarkoitetaan rakeista materiaalia, jonka tilavuusosuus betonista on 
65…80 %. Suuren tilavuusosuuden johdosta kiviaineksen laadulla ja sen ominaisuuksilla on 
merkittävä vaikutus betonin ominaisuuksiin. Betonin runkoaineena käytetään yleensä luon-
nosta saatavia kiviaineksia, hiekkaa, soraa, kiviä, tai kalliomurskaustuotteita. Runkoaineena 
voidaan käyttää myös keinotekoisia materiaaleja, kuten savesta polttamalla tuotettavaa ke-
vytsoraa, tai uusiokiviaineksia, kuten betonimursketta. Suomessa käytettävä kiviaines on 
yleensä graniittipohjaista luonnonkiviainesta. (BY 201, 2018). 
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Suomessa betonissa käytettävän kiviaineksen tulee olla standardin (SFS-EN 12620) mu-
kaista. Standardissa on esitetty kiviainekselle geometriset, fysikaaliset ja kemialliset vaati-
mukset. Lisäksi noudatetaan kansallista standardia (SFS 7003). Tuotteistetun kiviaineksen 
tulee olla CE-merkittyä. Kiviaineksen CE-merkintävaatimus ei koske omaan käyttöön val-
mistettavaa betonia.  

Kiviaineksenvalinnalla vaikutetaan yleensä betonin lujuuteen, työstettävyyteen ja käytettä-
vyyteen liittyviin ominaisuuksiin. Kiviaineksella ei yleensä ole vaikutusta betonin kemialli-
seen kestävyyteen. Kiviaineksen sisältävät reaktiiviset ainesosat, kuten piioksidi voivat li-
sätä betonin alkalikivainesreaktiivisuutta (VTT, 2012). Huokoiset kiviaineslajit, kuten hiek-
kakivi voi alentaa betonin tiiveyttä ja edistää haitallisten kemikaalien ja yhdisteiden tunkeu-
tumista betoniin. Happamissa ympäristöissä kalkkikivilajit saattavat liueta betonin pinnalta 
kokonaan. Kiviaines voi sisältää sulfaatteja (esim. kipsi) ja muodostaa betonille haitallista 
ettringiittiä (Ca Al (SO ) (OH)  •  26H O). (Hewlett, 2019). 

2.1.3 Vesi 

Vesi on kolmas betonin tärkeimmistä ainesosista. Betoninvalmistuksessa käytettävän veden 
on oltava puhdasta. Yleisesti vesijohtoverkosta otettu vesi tai juomakelpoinen luonnonvesi 
soveltuvat hyvin betoninvalmistukseen. Muista lähteistä oleville vesille vaaditaan standardin 
SFS-EN 1008 mukaista tarkastelua. Terästen korroosion kannalta tärkeä veden ominaisuus 
on kloridipitoisuus. Kloridipitoisuutta tulee rajoittaa betonin käyttökohteen mukaan. Vesi on 
tärkeä ainesosa sementin hydrataatioreaktiossa, joka käynnistyy välittömästi vedenlisäämi-
sen jälkeen. 

2.2 Teräsbetonin ikääntymisprosessi ja betonipaalujen vaurioitu-
mismekanismit 

2.2.1 Terästen korroosio 

Teräksen korroosio on elektrokemiallinen prosessi. Korroosiota tapahtuu, kun teräksen pin-
nalle syntyy anodinen ja katodinen alue. Anodisella alueella tapahtuu hapettumisreaktio 
(2𝐹𝑒 → 2𝐹𝑒 +  4𝑒 ) ja katodisella alueella pelkistyminen (𝑂 + 2𝐻 𝑂 + 4𝑒 → 4𝑂𝐻 ) . 
Anodinen reaktio kuvaa teräksen liukenemista (Hunkeler, 2005). 

Betoni on luonnostaan alkaalinen materiaali, jonka pH on yli 12,5. Betoni muodostaa teräk-
sen pintaan korroosiota hyvin ehkäisevän passiivisen kerroksen. Niin kauan kuin betonin 
muodostama passiivinen kerros suojaa terästä, korroosiota ei tapahdu. Suojaava kerros voi 
kadota joko karbonatisoitumisen tai kloridirasituksen seurauksena. Betoniteräksissä ei voi 
tapahtua korroosiota, mikäli Taulukko 3 esitetyt ehdot eivät täyty. Taulukko 3 ehdot on ha-
vainnollistettu Kuva 1. 
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Kuva 1. Korrodoiva ympäristö (Hunkeler, 2005). 

 
Taulukko 3 Betoniterästen korroosioehdot (Hunkeler, 2005). 
 

 Ehto Ehdon täyttymiseen vaaditaan: 
1 Anodinen reaktio on mahdollinen Teräksen passiivinen suojakerros hajoaa esim: 

- karbonatisoituminen. Tällöin huokos-
veden pH laskee. 

- kloridit tunkeutuvat betoniin saavut-
taen kriittisen tason 

2 Katodinen reaktio on mahdollinen Happea on saatavilla riittävästi teräksen pin-
nalla. 

3 Ionivirta on mahdollinen anodisen 
ja katodisen reaktiokohdan välillä 

Elektrolyyttiympäristö anodisen ja katodisen 
reaktiokohdan välillä on hyvin sähköäjohtava. 

4 Elektronivirta on mahdollinen Anodisen ja katodisen reaktiokohdan välillä on 
metallinen yhteys. Teräsbetonissa tämä ehto 
yleensä täyttyy. 

 
Ympäristön suhteellinen kosteus vaikuttaa korroosionopeuteen. Korroosionopeuden on 
osoitettu olevan suurimmillaan, kun suhteellinen kosteus on välillä 91…97 %. Jos ympäris-
tön kloridipitoisuus on korkea (2 %), korroosio on voimakkaimmillaan em. kosteusskaalan 
alapäässä ja, jos kloridipitoisuus on 0,1…1,0 %, korroosio on suurimmillaan skaalan ylä-
päässä.  (Ahlström, 2015). 

Terästen korroosion haitallisuutta aiheuttaa ensisijaisesti teräksen korroosiotuotteiden suu-
rempi tilantarve. Teräs “paisuu” ruostumisen seurauksena ja halkaisee heikon vetolujuuden 
omaavan betonin. Kuva 2 havainnollistaa raudoitteen korroosion etenemistä betonira-
kenteessa. 
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Kuva 2. Teräskorroosion eteneminen raudoitetussa betonirakenteessa. 
Korroosiotuotteet halkaisevat betonia ensin teräksen ympäriltä. Myöhemmin 
halkeilu lisääntyy ja seurauksena voi olla betonin lohkeilu ja lujuuden menetys 
(kuva: https://theconstructor.org/concrete/carbonation-of-concrete-
structures/7791/). 

Luonnontilaisessa ympäristössä betonipaalujen teräkset ovat yleensä hyvin korroosiolta suo-
jassa. Paalut ovat usein kostean, tai märän maa-aineksen ympäröiminä eikä happea ole juuri 
saatavilla. Erikoisolosuhteissa maaperä voi altistaa kuitenkin kemiallisille rasituksille, kuten 
klorideille ja sulfaateille. Kloridi- ja sulfaattirasituksia on käsitelty seuraavissa kappaleissa. 

2.2.2 Kloridikorroosio 

Kloridit ovat anioneja, joissa klooriatomiin on liittynyt yksi ylimääräinen elektroni (𝐶𝑙 ), 
tai yhdiste, jossa kloridi on anionina. Kloridien aiheuttama korroosioriski johtuu pääosin 
ulkoisista kloridilähteistä, kuten merivedestä, jäänpoistoaineista tai teollisuuden proses-
seissa käytettävistä aineista. (BY 201, 2018). 

Kloridi-ionit (𝐶𝑙 ) tunkeutuvat betoniin pääosin betonin vesitäytteisten huokosten kloridi-
pitoisuuserojen eli diffusion vaikutuksesta. Tällöin viereisten huokosten kloridipitoisuudet 
pyrkivät tasaantumaan. Kloriden tunkeutumisnopeuteen vaikuttaa ensisijaisesti betoniraken-
teen tiiviys. (BY 201, 2018). Toistuva kuivuminen ja kastuminen kuitenkin kiihdyttää klo-
ridien tunkeutumista betoniin (Hunkeler, 2005). Erityisen alttiita kloridien tunkeutumiselle 
ovat esimerkiksi osittain merivedenpinnan alla olevat siltarakenteet. Alla oleva kuva esittää 
kloridipitoisuuden periaatteellista kehitystä betonipoikkileikkauksessa. 
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Kuva 3. Periaatekuva kloridien tunkeutumisesta betoniin. Pintaosassa kloridit voivat 
tunkeutua veden mukana kapillaarisesti. Diffuusiovyöhykkeellä tunkeutuminen ta-
pahtuu pitoisuuserojen vaikutuksesta (BY 201, 2018). 

Osa klorideista on sitoutunut sementtimassaan, erityisesti aluminaatteihin, mutta vain vapaat 
huokosvedessä olevat kloridit voivat liikkua veden mukana betonissa. Myös osa sitoutu-
neista klorideista voi vapautua esim. karbonatisoitumisen seurauksena. (BY 201, 2018). 

Kloridit eivät ole suoraan betonille haitallisia. Tunkeutuessaan betoniin kloridit kuitenkin 
tuhoavat teräksiä suojaavan passiivikerroksen (Hunkeler, 1994). Mitä korkeampi kloridipi-
toisuus on, sitä suurempi on pistekorroosioriski.  Klorideilla on myös muita haitallisia vai-
kutuksia betonirakenteelle (Hunkeler, 1994):  

- Kloridit alentavat huokosveden pH-arvoa, koska ne vähentävät kalsiumhydroksidin 
(𝐶𝑎(𝑂𝐻) ) liukoisuutta. 

- Kloridit lisäävät betonin kosteuspitoisuutta, betonissa olevien suolojen (esim. CaCl2 
ja NaCl) hygroskooppisten ominaisuuksien johdosta. 

- Betonin sähkönjohtavuus lisääntyy. 

Hunkelerin mukaan kokemukset useista maista osoittavat, että kloridipitoisuuden (sementin 
massan suhteen) ja korrosioriskin välillä vallitsee seuraavanlainen suhde (Hunkeler, 2005): 

- alle 0,2 m-%, alhainen korroosioriski 
- 0,4 m-%, pieni korroosioriski 
- yli 1,0 m-%, suuri korroosioriski 

Terästen ympärille muodostunut passiivikalvo alkaa tuhoutua kloridipitoisuuden ollessa 
noin 0,03-0,07 m-% betonin massasta (BY 201, 2018). Kriittinen kloridipitoisuus vaihtelee 
betonin sideaineen kloridinsitomiskyvystä riippuen. Kuva 4 (Hunkeler, 2005) on esitetty va-
paiden ja sitoutuneiden kloridien suhteita eri sideaineilla. Kuvasta voidaan havaita, että esim. 
silikajauheella vapaiden kloridien määrä on huomattavasti suurempi kuin masuunikuonalla. 
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Kuva 4. Vapaiden ja sitoutuneiden kloridien suhde betonissa eri sideaineilla. 
FA=lentotuhka, PC=portlandsementti, MS=Silikajauhe, HS=masuunikuona 
(Hunkeler, 2005). 

Suomessa maaperän kloridipitoisuudet ovat tyypillisesti erittäin alhaisia. Vuonna 2002 teh-
dyn kaivovesitutkimuksen mukaan kloridin mediaani- ja keskiarvopitoisuudet ovat olleet 
rengaskaivojen vedessä 4,5 mg/l ja 8,6 mg/l. Porakaivoissa vastaavasti 9,5 mg/l ja 53,9 mg/l 
(Larhemo, et al., 2002). Pohjavesien kloridipitoisuuksia on esitetty myös Geologian tutki-
muskeskuksen julkaisemassa Suomen Geokemian Atlaassa (Larhemo, et al., 1990), (Kuva 
5). Tutkimuksessa pohjavesinäytteitä oli kerätty näyte / 10x10 km2:n alue. Edellä esitettyjen 
tutkimusten tulokset korreloivat keskenään hyvin ja osoittavat Suomen pohjavesien kloridi-
pitoisuuden olevan yleisesti alhainen. Suomalaisissa suunnitteluohjeissa kloridirasituksen 
XS2 -rasitusluokan raja-arvona pidetään pohjaveden kloridipitoisuutta 1000 mg/l (BY 68, 
2016). Em. raja-arvon ylittäviä kloridipitoisuuksia havaitaan luonnossa käytännössä ainoas-
taan meriveden välittömässä läheisyydessä suoraan merivedestä mitattuna. 

Tien suolauksen vaikutusta pohjaveteen on seurattu Salpausselän pohjavesialueella. Alu-
eella on tehty pohjaveden kloridipitoisuusmittuaksia tiesuolauksen alkuajoista lähtien. Ajan-
jaksolla 1955-2014 kloridipitoisuuksien trendi on ollut kasvava. Pitoisuuksien keskiarvo on 
ollut 27,7 mg / l ja mediaani 14,0 mg / l. Suurimmat pitoisuudet ovat olleet 700 mg / l. Suuria 
kloridipitoisuuksia (> 100 mg / l) on mitattu pääasiassa pohjavesiputkista, jotka sijaitsevat 
teiden läheisyydessä. Tien suolauksella on todettu olevan maaperän huokosveden kloridipi-
toisuutta nostava vaikutus. Todellisuudessa kloridipitoisuustasoon vaikuttaa useat tekijät sa-
manaikaisesti, kuten maaperän kerrosrakenteet, vedenläpäisevyysominaisuudet ja pohjave-
den virtaussuunnat. (Liikennevirasto 11/2015). 

Väylävirasto teetti vuonna 2019 tutkimuksen tiesuolauksen vaikutusta teräsputkipaalujen 
korroosioon. Tutkimuksessa oli mukana seitsemän siltapaikkaa, joista viisi sijaitsi suolatta-
villa tieosuuksilla ja kaksi suolaamattomilla rata-alueilla. Tutkimuksissa mitattiin pohjave-
sinäytteiden kloridipitoisuuksia siltojen ympäristössä. Tuloksista voitiin päätellä, että poh-
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javeden kloridipitoisuudet olivat selvästi kohonneita tiesuolauksen vaikutusalueella. Toi-
saalta tutkimuksessa oli todettu, että otos oli ollut liian kapea yleistysten tekemiseen ja epä-
varmuustekijöitä oli mm. maaperän epähomogeenisuudesta johtuen. Epävarmuustekijöinä 
mainittiin myös pohjamaan ja täyttökerrosten kemiallisten ominaisuuksien vaikutus sekä, 
että pohjaveden todellinen vaihtelualue ei ollut tiedossa. Kloridipitoisuusmittausten tuloksia 
on esitetty taulukossa 4. (Uotinen, 2020). 

Taulukko 4. Väyläviraston siltapaikkatutkimuksen kloridipitoisuusmittausten tuloksia 
(Uotinen, 2020). 

Kohde T-2436 H-2673 T-2557 O-1558 O-1684 KAS-
1139 

KAS-
1162 

Suolaus-
aika, [v] 

18 13 12 24 11 - - 

Sillan ku-
vaus 

Vt11 ris-
teyssilta, 
Pori 

Vt9, Ris-
teyssilta 

Kt40, ris-
teyssilta 

Vt20, Ve-
sistösilta 

Vt20, Ve-
sistösilta 

Radan 
ylikulku 

Radan 
ylikulku 

Pintamaa 
(paalun ylä-
päästä alas-
päin) 

0,45 m 
täyttö 
srHk, alla 
saSi  

0,45 m 
täyttö 
srHk, alla 
saSi 

0,15 m 
täyttö 
KaM, alla 
ljSa 

täyttö 
keHk, alla 
siHk 

täyttö 
keHk, alla 
siHk 

Sr, Hk 0,65 m 
KaM ja 
Hk, alla 
hHk 

Suolaus-
luokka 

Is (6,8 
t/km) 

Is (7 t/km) Is (6 t/km) Ise, 20 
t/km 

Ise, 20 
t/km 

- - 

Vesinäyt-
teen klori-
dipitoisuus, 
[mg/l] 

330 110 220 720 450 7,5 - 

 
Koska kloridien tunkeutumiseen betoniin vaikuttaa ensisijaisesti betonin huokoisuus, klori-
dinkestäyvyteen voidaan vaikuttaa betonin tiiveyttä lisäämällä. Tiiveyttä voidaan lisätä al-
haisella vesi-sementtisuhteella ja esim. silikaattijauheella. Kloridikorroosion estämisessä on 
erittäin tärkeää ehkäistä halkeamien syntymistä betoniin. Kloridien eteneminen halkeamissa 
on erittäin nopeaa. Kloridirastusympäristössä suuremmat halkeamat on injektoitava, tai 
imeytettävä. Betonipintoja on myös mahdollista pinnoittaa vedenimeytymisen estävillä ma-
teriaaleilla. (BY 42, 2019). 
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Kuva 5. Kuilukaivojen vesien kloridipitoisuuksien (mg/l) alueellinen jakautuminen. 
(Larhemo, et al., 1990). 

2.2.3 Karbonatisoituminen 

Betonin karbonatisoituminen tarkoittaa ilman hiilidioksidin (𝐶𝑂 ) reaktiota sementissä ole-
van kalsiumhydroksidin (𝐶𝑎(𝑂𝐻) ) ja CSH-geelin kanssa. Reaktiotuotteena on kalsuinkar-
bonaatti (𝐶𝑎(𝑂𝐻) ). (BY 201, 2018). Karbonatisoitumisen seurauksena betonin alkalisuus 
häviää ja pH-arvo laskee likimain tasoon 8,5 (BY 42, 2019). Karbonatisoitumisvyöhykkeen 
yltäessä raudoitteisiin, teräskorroosio käynnistyy. Karbonatisoitumisreaktio on esitetty yk-
sinkertaistettuna Kuva 6. 
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Kuva 6. Betonin karbonatisoituminen yksinkertaistettuna. Kun karbonatisoitumis-
vyöhyke tavoittaa betoniteräkset, terästen korroosioreaktio käynnistyy (BY 201, 
2018). 

Aluksi betonin kalsiumhydroksidipitoisuus on korkeampi, kuin mitä huokosveteen voi 
liueta. Tämä auttaa säilyttämään betonin korkean pH-arvon karbonatisoitumisreaktion ai-
kana. Lopulta kalsiumhydroksidi”varasto” on käytetty loppuun ja karbonatisoitumisvyöhyke 
etenee betonissa. Karbonatisoituminen vaatii aina huokosvettä eikä sitä tapahdu täysin kui-
vissa olosuhteissa. Toisaalta reaktio hidastuu märissä olosuhteissa, koska hiilidioksidikaasu 
voi tunkeutua ainoastaan betonin ilmatäytteisten huokosten läpi. (Köliö, 2016). 

Ympäristöolosuhteista karbonatisoitumisnopeuteen vaikuttavat eniten hiilidioksidipitoisuus 
ja kosteusolosuhteet. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat rikkidioksidipitoisuus ja lämpötila. 
(BY 201, 2018). Kiinalaisen artikkelin mukaan lämpötila on merkittävä tekijä karbonatisoi-
tumisen etenemisessä. 28 vuorokauden altistuskokeessa etenemisnopeus oli yli kaksinker-
tainen lämpötilan kohotessa 10 ºC:sta 30 ºC:seen (Kuva 7), (Chen, et al., 2018). Artikkelissa 
havaittiin karbonatisoitumisnopeuden olevan suurimmillaan suhteellisen kosteuden ollessa 
70 % ja laskevan huomattavasti, kun RH = 90 % (Kuva 8). (Chen, et al., 2018). Olosuhteiden 
vaikutusta karbonatisoitumisnopeuteen on arvioitu Taulukko 55. 
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Kuva 7. Lämpötilan vaikutus karbonatisoitumisnopeuteen eri sementtilaaduilla 
(Chen, et al., 2018). 

 
Kuva 8. Suhteellisen kosteuden vaikutus karbonatisoitumisnopeuteen eri sementti-
laaduilla (Chen, et al., 2018). 

Taulukko 5. Olosuhteiden vaikutus betonin karbonatisoitumisnopeuteen (BY 201, 
2018). 

Betonin säilytysolosuhde Suhteellinen karbonatisoitumisnopeus 
Ulkona sateelta suojassa 1 
Sateelle alttiina 0,25 
Suhteellinen kosteus RH=70 % 1,60 
Suhteellinen kosteus RH=45 % 1,80 

 
Betonin ominaisuudet vaikuttavat karbonatisoitumisnopeuteen. Vaikuttavia ominaisuuksia 
ovat rakenteen lujuus ja ikä, betonin kosteuspitoisuus, betonipinnan laatu ja sementin hie-
nous (BY 201, 2018). Eniten karbonatisoitumisnopeuteen vaikuttavat kuitenkin: 

 vesi-sementtisuhde 

 sementin määrä ja laatu 

 betonin huokoisuus ja betonin tiiviys. (BY 201, 2018). 
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Etelä-Afrikkalaisen raportin mukaan sementtilaaduista erityisesti tavallisessa portland-se-
mentissä on suhteellisesti eniten karbonatisoituvaa kalsiumhydroksidia. Lisäämällä sement-
tiin sideaineita esim. lentotuhkaa, masuunikuonaa, tai silikajauhetta, karbonatisoitumisno-
peus kiihtyy, koska betonissa on tällöin vähemmän karbonatisoituvaa ainetta. Silikajauhe ja 
lentotuhka toisaalta lisäävät betonin tiiveyttä, joka hidastaa karboantisoitumisen etenemistä. 
Alla on vertailtu laskennallista kalsiumhydroksidin määrää eri sementtilaatujen ja vesise-
menttisuhteiden välillä (Kuva 9). (Salvoldi, et al., 2015). 

 
Kuva 9. Kalsiumhydroksidin laskennallinen määrä eri vesi-sementtisuhteilla 28 päi-
vän kovettumisajan jälkeen. OPC=Portlandsementti, FA=Lentotuhka, GGBS=Ma-
suunikuona, SF=Silikajauhe. (Salvoldi, et al., 2015). 
 
Karbonatisoituminen ei ole visuaalisesti havaittavissa betonin pinnalta. Betonin karbonati-
soituneen osan pH on laskenut, jollion karbonatisoitumissyvyys voidaan todeta koekappa-
leesta fenoliftaleiiniliuoksella. Liuos toimii pH-indikaattorina muuttaen karbonatisoitumat-
toman betonipinnan punaiseksi (Kuva 10). Perinteinen ja yksinkertaisin tapa määritellä ma-
temaattisesti karbonatisoitumisen eteneminen betonissa on neliöjuurimalli (Tuutti, 1982). 

𝑋 = 𝑘 ∙ √𝑡 
 

jossa X = karbonatisoitumissyvyys 
 t = altistusaika [a] 

k = hiilidioksidin imeytymispotentiaalista, pitoisuuserosta ja määrästä riip-
puva vakio. (Tuutti, 1982). 

Kuten edellä on osoitettu, karbonatisoitumisnopeus riippuu monesta tekijästä eikä täysin 
tarkkaa matemaattista mallia etenemiselle ole olemassa. Maaperässä karbonatisoituminen 
on tyypillisesti erittäin hidasta ja oletettavasti vähäistä. Karbonatisoitumisriskiä maaperässä 
vähentää vähäinen hiilidioksidipitoisuus, maaperän suhteellinen kosteuspitoisuus (RH ≈ 100 
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%) ja alhainen lämpötila. Maaperässä lämpötila pysyy tasaisen alhaisena laskematta kuiten-
kaan pakkasen puolelle. Jo kahden metrin syvyydessä lämpötila pysyy noin 0…10 ºC:een 
välillä (Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto, Geotekninen osasto, 2017). 

 
Kuva 10. Karbonatisoitumissyvyyden havaitseminen fenoliftaleiiniiuosta käyttäen. 
Karbonisoitunut osa näkyy leikkauspinnalla värjääntymättömänä (lähde: Tutkijan 
kotialbumi). 
 

2.2.4 Sulfidirasitus 

Ympäristöstä betonille aiheutuva sulfidirasitus johtuu yleensä maaperässä olevista sulfaa-
teista. Tällöin puhutaan happamasta sulfaattimaasta, eli sulfidirikkipitoisesta maaperästä, 
jonka rikkipitoisuus on yleensä yli 0,2 % (Auri, et al., 2018). Sulfaatit ovat erilaisten yhdis-
teiden sulfaatti-ioneja (𝑆𝑂 ). Ympäristöministeriön julkaiseman uuden rakennushankkei-
siin tarkoitetun sulfaattimaaoppaan mukaan happamat sulfaattimaat luokitellaan kahteen 
ryhmään (Ympäristöministeriö, 2022): 

1. Hapan sulfaattimaa: 
a. maasto tai inkubaatio-pH on mineraalimaissa < 4,0 tai orgaanisessa materi-

aalissa < 3,0 
2. Pseudo hapan sulfaattimaa: 

a. maasto- tai inkubaatio-pH =4,0…4,5 mineraalimaissa tai pH = 3,0…3,5 or-
gaanisissa materiaaleissa 

Maaperä, joka luokitellaan sulfaattimaaksi ja, jossa hapettuminen on jo tapahtunut, kutsu-
taan aktiiviseksi happamaksi sulfaattimaaksi (ts. todellinen hapan sulfaattimaa, THS 
(Suikkanen, et al., 2018)). Tällaista sulfaatteja sisältävää hapettunutta maa-ainesta kutsutaan 
sulfaattimateriaaliksi, tai pseudosulfaattimateriaaliksi edellä esitettyjen pH-arvojen ra-
jojen mukaisesti. Mikäli maaperä sisältää hapettumattoman sulfidipitoisen kerroksen, jonka 
pH hapettumisen seurauksena laskee edellä esitettyihin viitearvoihin, on kyseessä potenti-
aalinen hapan sulfaattimaa. Potentiaalisen happaman sulfaattimaan maa-ainesta kutsutaan 
hypersulfidimateriaaliksi, mikäli inkubaatio-pH on alle 4,0 mineraalimaissa ja alle 3,0 or-
gaanisessa materiaalissa. Vastaavasti maa-ainesta kutsutaan pseudohypersulfidimateriaa-
liksi, mikäli inkubaatio-pH-arvot ovat välillä 4,0…4,5 / 3,0…3,5. (Ympäristöministeriö, 
2022). 

Mikäli maa-aines sisältää sulfidimuotoista rikkiä (esim. rautasulfidi, FeS) yli 0,01 %, maa-
ainesta kutsutaan sulfidimateriaaliksi. Mikäli sulfidimateriaalin pH ei laske inkubaation 
seurauksena alle edellä esitettyjen viitearvojen (mineraalimaat 4/3, 4…4,5 / orgaaniset maat 
3…3,5), kyseessä on hyposulfidimateriaali.  (Ympäristöministeriö, 2022). 
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Edellä esitetyt määritelmät ja termit ovat yhteneväiset Suomen ja Ruotsin geologisten tutki-
muskeskusten (SGU ja GTK) yhdessä julkaistussa kansallisessa ohjeessa esitettyjen määri-
telmien kanssa (Ympäristöministeriö, 2022). 

Hapanta sulfaattimaata esiintyy Suomen rannikkoseudulla (Suikkanen, et al., 2018). Sulfaat-
tipitoiset alueet ovat syntyneet Litorinamerivaiheessa 4000-8000 vuotta sitten (Kuva 11). 
Meren pohjalla eläneet pieneliöt ovat käyttäneet pohjalle kerrostunutta orgaanista ja rikkipi-
toista ainesta ravintonaan. Seurauksena pohjan sulfaatit ovat pelkistyneet sulfideiksi. Sulfidit 
ovat edelleen reagoineet maaperästä liuenneen raudan kanssa muodostaen esim. rauta-
monosulfidia (FeS) ja pyriittiä (FeS2). (Hämäläinen, 2018). Happamia sulfaattimaita voi 
esiintyä myös sisämaassa kallioperästä, tai moreenista vapautuneen rikin johdosta (Auri, et 
al., 2018). 

Jääkauden jälkeisen maankohoamisen seurauksena Litorinanmeren pohjassa muodostuneet 
sulfaattimaat ovat tulleet esiin meren alta muodostaen nykyisen rannikkoseudun (Vertanen, 
2016). Sulfidisedimentit ovat tyypillisesti hienorakeista ja liejuista savea tai silttiä. Etelä-
Suomessa vanha Litorinameren pohja ulottuu ylimmillään noin 20-40 metrin korkeuteen 
merenpinnantasosta. Litorinanmeren peittämä alue on esitetty Kuva 11. 

Geologian tutkimuskeskuksella (GTK) on käynnissä happamien sulfaattimaiden kartoitus-
projekti. Tutkimustulosten perusteella GTK laatii aluekohtaisen kartan happamien sulfaatti-
maiden esiintymistodennäköisyydestä. Kartta päivittyy projektin edetessä ja on nähtävissä 
osoitteessa https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html (Geologinen tutkimuskeskus) 

Useista tutkimuksista koottujen tietojen perusteella yli 0,2 % rikkipitoisuuksia on havaittu 
yleensä 1-5 metrin syvyydellä. Pohjavedenpinnan alapuolella hapettomissa olosuhteissa ole-
vat sulfidikerrokset saattavat hapettua rakentamisen seurauksena, kun yläpuolinen savimaa 
korvataan kiviainestäytöillä, tai pohjavedenpinta alenee. Suomessa maaperä on tyypillisesti 
hieman hapanta. Hapettomissa olosuhteissa, pohjaveden alapuolisissa kerroksissa maaperän 
pH on tyypillisesti yli 6,0 myös happamilla sulfaattialueilla. Hapettuessan maaperän pH saat-
taa laskea kuitenkin reilusti alle 4,0. (Suikkanen, et al., 2018). 
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Kuva 11. Litorinameren peittämä alue. (Auri, et al., 2018). 

Suomalaisessa koko maan kattavassa kaivovesitutkimuksessa (Larhemo, et al., 2002) tutkit-
tiin kaivovesien sulfaattipitoisuuksia. Rengaskaivoista otettujen näytteiden sulfaattipitoi-
suuksien (𝑆𝑂 ) keskiarvo oli 14,6 mg/l, suurimman arvon ollessa 400 mg/l. Eniten korkeita 
pitoisuuksia havaittiin rannikkoalueella (Litorinameren peittämällä alueella). Suurimmat pi-
toisuudet havaittiin Satakunnan ja Peräpohjan välisellä alavalla rannikolla (Kuva 12). Ete-
läisellä rannikkoalueella pitoisuudet olivat pääosin alle 100 mg/l (arvioitu Kuva 12). 98 % 
kaikista tuloksista oli alle 54 mg/l. Yhteenveto tuloksista on esitetty Taulukko 66. Pohjave-
sien sulfaattipitoisuuksia on esitetty myös Suomen Geokemian Atlaassa (Larhemo, et al., 
1990) (Kuva 13). Tutkimuksessa pohjavesinäytteitä oli kerätty näyte / 10x10 km2:n alue. 
Edellä esitetyistä tutkimuksista pääteltynä Suomen maaperän sulfaattipitoisuudet ovat ylei-
sesti hyvin alhaisia. 

Taulukko 6. Tuhannen kaivon tutkimuksessa mukana olleiden rengaskaivojen sul-
faattipitoisuudet. N = näytteiden lukumäärä. 2 %:n ja 98 %:n percentiilit. (Larhemo, 
et al., 2002). 

Muut-
tuja 

yksikkö N 2 % Medi-
aani 

Kes-
kiarvo 

Keski-
hajonta 

98 % Suurin 

(𝑆𝑂 ) mg/l 739 1,58 10,4 14,6 20,9 53,9 400 
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Kuva 12. Tuhannen kaivon tutkimuksessa mukana olleiden kaivojen sulfaattipitoi-
suuksia kartalla (Larhemo, et al., 2002). 

Happamien sulfaattimaiden haitalliset vaikutukset betoniin on tunnettu jo kauan. Sulfaatti-
ionit reagoivat sementissä olevan trikalsiumaluminaatin (𝐶 𝐴) ja hydrataatiotuotteiden, ku-
ten kalsiumhydroksidin (𝐶𝑎(𝑂𝐻) ) kanssa. Reaktiotuetteena syntyy ettringiittiä 
(𝐶𝑎 𝐴𝑙 (𝑆𝑂 ) (𝑂𝐻) · 26𝐻 𝑂), jonka tilavuus on alkuperäistä reaktiotuotetta suurempi. 
Paisumisen määrä riippuu betonin kovettumisasteesta ja reaktioaineista. (Kettunen, 2018). 

Eri sulfaattityypit vaurioittavat betonia eri asteisesti ja eri vauriomekanismeilla. Luonnossa 
esiintyvistä sulfaateista haitallisin on magnesiumsulfaatti, joka hajottaa sementin lujuudesta 
vastaavan CSH-geelin rakenteen (Kettunen, 2018). CSH-geeli on sementin pääreaktiotuote 
ja sitä syntyy, kun 𝐶 𝑆 ja 𝐶 𝑆 reagoivat veden kanssa (Betonitieto ry, 2022). CHS-geelin 
hajoamisen seurauksenta muodostuu kipsiä, jonka sitoutumisominaisuudet ovat hyvin hei-
kot. Tavallisessa portlandsementissä reaktiot tapahtuvat sulfaattien ja trikalsiumaluminaatin 
(𝐶 𝐴) välillä. Korkea sulfaatinkestävyys on havaittu betonilla, kun sementin trikalsiuma-
luminaattipitoisuus on pidetty alhaisena (Building Research Establishment, 1996). Standar-
din SFS-EN 197-1 mukaiset tavalliset sulfaatinkestävät sementit on esitetty kappaleessa 
2.1.1. Betoniyhdistyksen käyttöikäsuunnittelun oppaassa on ohjeistettu rasitusluokan valin-
taa pohjaveden sulfaattipitoisuuden ja kloridipitoisuuden mukaan (BY 68, 2016). Rasitus-
luokat on esitetty kappaleessa 3. 
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Kuva 13. Kuilukaivojen vesien sulfaattipitoisuuksienn (mg/l) alueellinen jakautumi-
nen. (Larhemo, et al., 1990). 

Sulfidirasitus voi johtua myös betonin sisäisistä sulfaatinlähteistä. Sulfaattipitoisuudet voi-
vat olla korkeita sementin yksittäisillä ainesosilla, kuten hydraulisementillä, lentotuhkalla, 
runkoaineella ja lisäaineilla. (Al-Neshawy, ei pvm). Sementeille on esitetty enimmäispitoi-
suusrajat standardissa (SFS-EN 197-1, 2012). Betonin sulfaatinkestävyyttä voidaan parantaa 
käyttämällä alhaista vesisementtisuhdetta ja pitämällä sementin trikalsiumaluminaattipitoi-
suus (𝐶 𝐴) alhaisena. Kirjallisuudessa on määritetty raja-arvoja maaperän aggressiivisuu-
delle sulfaattipitoisuuden mukaan (Taulukko 77, Taulukko 8). 
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Taulukko 7. Luonnon maaperän ja pohjaveden aiheuttaman kemiallisen rasituksen 
rasitusluokkien raja-arvot (BY 65, 2016). 

 XA1 XA2 XA3 
𝑆𝑂  (pohjavesi, mg/l) ≥ 200 ja ≤ 600 > 600 ja ≤ 3000 > 3000 ja ≤ 6000 

𝑆𝑂  (maaperä, mg/kg) ≥ 2000 ja ≤ 3000 > 3000 ja ≤ 12000 > 12000 ja ≤ 24000 

 
Taulukko 8. Maaperän aggressiivisuuden raja-arvot sulfaattipitoisuuden mukaan 
saksalaisessa standardissa (DIN 4030-1, 2008). 

 Weak attack Strong attack Very strong attack 
𝑆𝑂  (pohjavesi, mg/l) ≥ 200 ja ≤ 600 > 600 ja ≤ 3000 > 3000 ja ≤ 6000 

𝑆𝑂  (maaperä, mg/kg) ≥ 2000 ja ≤ 5000 > 5000  

Raja-arvona kohtalaiselle sulfaattirasitukselle voidaan pitää yli 600 mg/l sulfaattipitoisuuk-
sia pohjavedestä mitattuna ja yli 3000 mg/kg sulfaattipitoisuuksia maaperästä mitattuna. 
Kun pitoisuudet ovat yli 3000 mg/l pohjavedestä mitattuna, voidaan puhua jo hyvin voimak-
kaasta sulfaattirasituksesta. 

2.2.5 Myöhäinen ettringiittireaktio 

Ettringiittiä (𝐶𝑎 [𝐴𝑙(𝑂𝐻) ] ∙ (𝑆𝑂 ) ∙ 26𝐻 𝑂) syntyy tavallisesti portlandsementin hydra-
taatiotuotteena betonin kovettuessa. Hydrataatiotuotteena ettringiitillä on tärkeä rooli beto-
nin lujuudenkehityksessä (BY 42, 2019).  Kovettuneessa sementtikivessä tapahtuva myö-
häinen ettringiitin muodostuminen aiheuttaa betonissa sisäisiä tilavuudenmuutoksia (paisu-
mista). Betonin huonon vetolujuuden johdosta, reaktioista aiheutuvat tilavuudenlisäykset 
johtavat kovettuneen betonin halkeiluun. (Lubej, et al., 2012). Myöhäisen ettringiittireaktion 
esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Yhtenä syynä myöhäisen ettringiitin muodos-
tumiseen on pidetty betonin kovettumisen aikana esiintyvää korkea lämpötilaa esim. liian 
voimakkaan lämpökäsittelyn seurauksena. Useissa lähteissä kriittisenä pisteenä on pidetty 
70 ºC:n lämpötilaa. (Taylor, et al., 2001), (BY 201, 2018), (Lubej, et al., 2012). Myöhäisen 
ettringiitin muodostumiseen tarvitaan kuitenkin aina joko sisäinen tai ulkoinen sulfaatin-
lähde (BY 201, 2018). Ettringiitin muodostuminen tapahtuu calsiumsilikaattihydraatin, 
monosulfaatin ja huokosveden välisessä reaktiossa, jonka kemiallinen yhtälö on kuvattu alla 
olevassa kaavassa. 

6𝐶𝑎 + 2𝐴𝑙(𝑂𝐻) + 4𝑂𝐻 + 3𝑆𝑂 + 26𝐻 𝑂 → 𝐶𝑎 [𝐴𝑙(𝑂𝐻) ] ∙ (𝑆𝑂 ) ∙ 26𝐻 𝑂 

Myöhaisen ettringiitinmuodostumisesta aiheutuvan paisumisen määrä riippuu sementin ja 
betonin mikrorakenteesta sekä betonin kemiallisesta koostumuksesta. Clifton ja Pom-
mersheim (1994) ovat tarkastelleet ettringiitinmuodostumisessa tapahtuvia tilavuusmuutok-
sia. Esimerkiksi monosulfaatin (𝐶 𝐴 ∙ 𝐶𝑆̅ ∙ 12𝐻) muuttuessa ettringiitiksi, sen tilavuus kas-
vaa 55 %. Jos reaktiossa ei ole mukana kipsiä (𝐶𝑆̅𝐻 ), tilavuus kasvaa 129 % (Clifton & 
Pommersheim, 1994). 

Ettringiittikiteet muodostuvat yleensä sementin mikrohuokosiin. Ettringiitin aiheuttama vau-
rioituminen tapahtuu joko pakkasrapautumisena tai laajenemisesta aiheutuvien jännitysten 
rikkoessa betonin rakennetta (BY 201, 2018).  Mikäli betonin huokostilavuus on suuri ett-
ringiitillä on tilaa laajeta, eikä betoniin synny haitallisia jännityksiä (Taylor, et al., 2001). 
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Toisaalta ilmahuokosten täyttymisellä on heikentäviä vaikutuksia betonin pakkasenkestä-
vyyteen, sillä betonissa oleva jäätyvä huokosvesi tarvitsee tilaa laajetakseen (Portland 
Cement Association, 2001). 
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3 Teräsbetonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu 
Suomessa 

3.1 Yleistä käyttöikäsuunnittelusta 

Kantavien rakenteiden käyttöikäsuunnittelun lähtökohtana Suomessa on Ympäristöministe-
riön asetus kantavista rakenteista 477/2014, jonka momentissa 8§ suunniteltu käyttöikä mää-
ritellään seuraavasti: 

”Suunnittelijan on määritettävä rakenteen suunniteltu käyttöikä, 
joka on suunnittelussa oletettu ajanjakso, jolloin rakennetta tai 
sen osaa käytetään suunniteltuun tarkoitukseensa ennakoiduin 
kunnossapitotoimenpitein, ja ympäristö-olosuhteita kuvaavat ra-
situsluokat. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakenne 
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että rakenne ja sen valmistami-
seen käytetyt rakennusaineet säilyttävät suunnitelmissa edellyte-
tyt ominaisuutensa koko suunnitellun käyttöiän ajan.” 

Eurokoodissa (SFS-EN 1990) on todettu säilyvyyssuunnittelun osalta, että: ”Rakenne tulee 
suunnitella siten, että sen kunnon heikkeneminen suunnitellun käyttöiän aikana ei heikennä 
rakenteen toimivuutta aiottua huonommaksi, kun otetaan asianmukaisesti huomioon raken-
teen ympäristö ja odotettavissa oleva ylläpidon taso.” Laadukas rakenteiden käyttöikäsuun-
nittelu edellyttää materiaalin ominaisuuksien sekä vauriomekanismien riittävää tuntemusta. 
Vauriomekanismeista on tunnettava myös niiden aikariippuvuus. Rakennusmateriaalin omi-
naisuuksien lisäksi tiedossa on oltava rakenteen käytönaikaiset ympäristöolosuhteet ja vau-
rioitumisen etenemisnopeuteen vaikuttavat ympäristötekijät. 

Käyttöikäsuunnittelun pohjana on työn tilaajan määrittämä rakennuksen, tai rakenteen ta-
voitekäyttöikä. Tavoitekäyttöiän pohjalta suunnittelija määrittelee suunnittelukäyttöiän, 
joka perustuu perinteisesti todennäköisyyslaskentaan. Yleisesti käytetyn mallin mukaan ra-
kenne suunnitellaan 95 % varmuustasolla niin, että tilastollisesti 5 % suunniteltavista raken-
teista voivat vaurioitua ennen suunnittelukäyttöiän täyttymistä. Apuna käytetään log-nor-
maalista jakaumaa, jonka mukaan esim. suunnittelukäyttöiän ollessa 50 vuotta, 5 % raken-
teista voivat vaurioitua 50 vuoden aikana ja 50 % rakenteista säilyy vaurioitumattomana 
lähes 150 vuotta. Tilastollisesti osa rakenteista säilyy yli 300 vuotta (Kuva 14). (BY 68, 
2016). 
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Kuva 14. Esimerkki käyttöiän jakautumakäyrästä, kun suunnittelukäyttöikä on 50 
vuotta. (BY 68, 2016). 

Käyttöiän valinnassa huomioidaan rakennuksen käyttötarkoitus. Rakennukset ja muut tavan-
omaiset rakenteet suunnitellaan yleisesti 50 vuoden käyttöiälle. Sillat ja muut maa- ja vesi-
rakennuskohteet sekä pohjarakenteet ovat yleisesti suunniteltu 100 vuoden käyttöiällä, mutta 
esim. kansallisesti merkittävä julkinen rakennus (esim. kirjastot) voidaan suunnitella 200 
vuoden käyttöiälle (Häkkinen, et al., 2004). Joissakin tapauksissa rakenteet voidaan suunni-
tella 25 vuoden käyttöiälle. Tällöin rakenteen on oltava väliaikainen tai helposti uusittavissa 
ja korjattavissa, esim. törmäyskaide. Rakennuksen eri osien suunnittelukäyttöiät voivat kui-
tenkin poiketa toisistaan. Suunnittelukäyttöikä valitaan yleensä rakennusosan korjattavuu-
den mukaan. Mitä vaikeampi rakennusosa on korjata, sitä pidempi suunnittelukäyttöikä va-
litaan. Perustusrakenteet kuuluvat tavallisesti pisimmän käyttöikävaatimuksen luokkaan vai-
kean korvattavuuden johdosta. Rakennuksen käyttöikä jatkuu vielä osanvaihdon jälkeen. 
Käyttöikälaskelmille ominaisesta tulosten suuresta hajonnasta johtuen käyttöikäsuunnittelu 
kannattaa tehdä hyvin karkealla tarkkuustasolla (50 / 100 / 200 vuotta). 

Rakennusten käyttöikäsuunnittelussa on otettava huomioon ilmastonmuutoksen tuomat 
haasteet, joita ovat esim. kosteuskuorman lisääntyminen, ilman hiilidioksidin lisääntyminen, 
tulvariskit, tuulikuorman lisääntyminen (Ala-Outinen, et al., 2004). 

3.2 Teräsbetonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu 

Eri rakennusmateriaaleilla on omat ominaispiirteensä, jotka tulee huomioida käyttöikäsuun-
nittelussa. Betonirakenteiden laadukas käyttöikäsuunnittelu edellyttää betonin ja rakennete-
rästen toiminta- ja vauriomekanismien tuntemista. Betonirakenteiden vauriomekanismeja on 
esitetty kappaleessa 2.2. Käyttöikäsuunnittelussa materiaalin ominaisuuksien lisäksi on tun-
nettava ympäristöolosuhteet ja betonin vaurioitumiselle altistavat tekijät. Standardissa (SFS-
EN 206:2014) on esitetty ympäristöolosuhteista riippuvat betonirakenteiden rasitusluokat 
(Taulukko 99) ja luonnon maaperän ja pohjaveden aiheuttaman kemiallisen rasituksen ja 
rasitusluokkien raja-arvot (Taulukko 10). 
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Teräsbetonirakenteiden käyttöikäsuunnittelussa huomioitavia asioita on listattu alla (BY 68, 
2016): 

- rasitusluokat ja rakenteen suunniteltu käyttöikä 
- betonipeitteen nimellisarvo ja sen sallittu mittapoikkeama 
- betonin lujuusluokka 
- erityisvaatimukset sideaineelle 
- betonin koostumukseen liittyvät vaatimukset 
- kiviaineksen maksimiraekoko 

Taulukko 9. Ympäristöolosuhteisiin liittyvät betonirakenteiden rasitusluokat standar-
din (SFS-EN 206:2014) mukaan. 

Luokan merkintä  Ympäristön kuvaus  Opastavia esimerkkejä pai-
koista, joissa rasitusluokka 
voi esiintyä  

1 Ei korroosion tai syöpymisrasituksen riskiä  
X0  Raudoittamaton tai metalliosia 

sisältämätön betoni: Kaikkiin 
ympäristöihin lukuun ottamatta 
niitä, joissa esiintyy jäädytyssu-
latus tai kulutusrasitusta tai ke-
miallista rasitusta.  
Raudoitettu tai metallia sisäl-
tävä betoni: Hyvin kuiva  

Betoni sisätiloissa, joissa ilman 
kosteus on hyvin alhainen  

2 Karbonatisoitumisen aiheuttama korroosio  
Jos raudoitusta tai muita metalliosia sisältävä betoni on alttiina ilmalle ja kosteudelle, rasitus luokitel-
laan seuraavasti:  
XC1  Kuiva tai jatkuvasti märkä  Betoni sisätiloissa, joissa ilman 

kosteus on alhainen  
Pysyvästi vedenalainen betoni  

XC2  Kostea, harvoin kuiva  Betonipinnat, jotka ovat pitkään 
kosketuksissa veden kanssa  
Usein perustukset  

XC3  Kohtalaisen kostea  Betoni sisätiloissa, joissa ilman 
kosteus on kohtalainen tai suuri  
Ulkona oleva sateelta suojattu 
betoni  

XC4  Jaksollinen kastuminen ja  
kuivuminen  

Betonipinnat, jotka ovat koske-
tuksissa veden kanssa, mutta ei-
vät kuulu rasitusluokkaan XC2  

3 Kloridien aiheuttama korroosio, kloridit muualta kuin merivedestä  
Jos raudoitusta tai muita metalliosia sisältävä betoni on kosketuksissa veden kanssa, joka sisältää 
muista lähteistä kuin merivedestä peräisin olevia klorideja (kloridilähde voi olla myös jäänpoistoaine), 
rasitus luokitellaan seuraavasti:  
XD1  Kohtalaisen kostea  Betonipinnat, jotka ovat alttiina 

ilman sisältämille klorideille  
XD2  Kostea, harvoin kuiva  Uimaaltaat  

Betoni on alttiina kloridipitoi-
sille teollisuusvesille  

XD3  Jaksollinen kastuminen ja  
kuivuminen  

Sillan osat, jotka ovat alttiina 
kloridipitoisille roiskeille  
Jalkakäytävät. Paikoitustalojen 
laatat  

4 Kloridien aiheuttama korroosio, kloridit merivedestä  
Jos raudoitusta tai muita metalliosia sisältävä betoni on alttiina klorideille, jotka ovat peräisin merive-
destä tai ilman kuljettamasta merivedestä peräisin olevasta suolasta, rasitus luokitellaan seuraavasti:  
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XS1  Kosketuksissa ilman kuljetta-
man suolan kanssa, mutta ei 
suorassa kosketuksessa merive-
teen  

Lähellä rannikkoa tai rannikolla 
olevat rakenteet  

XS2  Pystyvästi meriveden alla  Merirakenteiden osat  
XS3 Meriveden vesirajassa ja 

roiskevyöhykkeellä 
Merirakenteiden osat 

5 Jäädytys-sulatusrasitus jäänsulatusaineilla tai ilman niitä 
Jos betoni on märkä ja siihen kohdistuu kosteuden lisäksi merkittäviä jäädytys-sulatusrasituksia, rasi-
tus luokitellaan seuraavasti: 
XF1 Kohtalainen vedellä kyllästymi-

nen ilman jäänsulatusaineita 
Sateelle ja jäätymiselle alttiit 
pystysuorat betonipinnat 

XF2 Kohtalainen vedellä kyllästymi-
nen ja jäänsulatusaineet 

Tierakenteiden pystysuorat be-
tonipinnat, jotka ovat alttiina 
jäätymiselle ja ilman kuljetta-
mille jäänsulatusaineille 

XF3 Suuri vedellä kyllästyminen il-
man jäänsulatusaineita 

Sateelle ja jäätymiselle  

XF4 Suuri vedellä kyllästyminen ja 
jäänsulatusaineet tai merivesi 

Jäänsulatusaineille alttiit tiet 
ja siltojen kannet 
Suoralle jäänsulatusainerois-
keelle ja jäätymiselle 
alttiit betonipinnat 
Roiskevyöhykkeellä olevat 
jäätymiselle alttiit 
merirakenteet 

6 Kemiallinen rasitus 
Jos betoniin kohdistuu luonnon maaperästä ja pohjavedestä aiheutuva kemiallinen rasitus, rasi-
tus luokitellaan seuraavasti: 
XA1 Kemiallisesti heikosti aggres-

siivinen 
ympäristö 

Betoniin kohdistuu luonnon 
maaperästä ja pohjavedestä 
aiheutuva kemiallinen rasitus 
ks. Taulukko 1010  
 

XA2 Kemiallisesti kohtalaisesti ag-
gressiivinen 
ympäristö 

Betoniin kohdistuu luonnon 
maaperästä ja pohjavedestä 
aiheutuva kemiallinen rasitus. 
ks. Taulukko 1010   
 

XA3 Kemiallisesti voimakkaasti ag-
gressiivinen 
ympäristö 

Betoniin kohdistuu luonnon 
maaperästä ja pohjavedestä 
aiheutuva kemiallinen rasitus. 
ks. Taulukko 1010 
 

Betonirakenteiden käyttöikämitoitus voidaan betoninormien (BY 65, 2016) mukaan tehdä 
joko taulukkomitoituksella, tai laskennallisella mitoituksella. Taulukkomitoitus soveltuu 
käytettäväksi kaikissa rasitusluokissa, mutta johtaa korkealujuuksisilla betoneilla usein yli-
mitoitukseen. Yksinkertaisuudessaan taulukkomitoituksessa betonin koostumukselle on an-
nettu vähimmäis- ja enimmäisarvot eri rasitusluokissa (SFS 7022). Raja-arvot on annettu 
vesi-sementtisuhteelle, betonin lujuusluokalle, sementtimäärälle, ilmamäärälle. Erikoista-
pauksena rasitusluokassa XF1…XF4 kiviaineksella on oltava riittävä jäädytys-sulatuskestä-
vyys. Rasitusluokissa XA2…XA3 on käytettävä sulfaatinkestävää sementtiä, mikäli em. ra-
situsluokat johtuvat ympäristön sulfaattipitoisuudesta.  
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Taulukko 10. Luonnon maaperän ja pohjaveden aiheuttaman kemiallisen rasituksen 
ja rasitusluokkien raja-arvot (SFS-EN 206:2014). 

 

Laskennallinen ns. kerroinmenetelmä pohjautuu standardin ISO 15686 periaatteelle. Mene-
telmä tomii hyvin ulkorakenteilla, joihin kohdistuu pakkasrasitus, mutta ei kloridirasitusta. 
Kerroinmenetelmässä mitoitus kohdistuu betonin pakkasenkestävyyteen, karbonatisoitumi-
seen ja terästen korroosioon. Pakkasenkestävyys määritetään ilmapitoisuuden ja vesi-se-
menttisuhteen avulla. Karbonatisoitumiseen ja terästen korroosionopeuteen voidaan vaikut-
taa suojabetonin paksuudella ja betonin lujuudella. Terästen korroosioriskiä voidaan hallita 
myös käyttämällä ruostumattomia ja haponkestäviä teräksiä. 

Pakkas-suolarastitettujen rakenteiden säilyvyyssuunnitteluun on kehitetty P-lukumenetelmä 
(Väyläviraston ohjeita 41/2020), joka perustuu useiden laboratorio- ja kenttäkokeiden tulok-
siin. Pakkasrasitetuille rakenteille on lisäksi oma F-lukumenetelmä. Betoniyhdistyksen käyt-
töikäsuunnitteluoppaassa (BY 68, 2016) on esitetty rakennetyypeittäin suositukset rasitus-
luokan, betonilaadun, betonipeitteen ja vesi-sementtisuhteen valintaan. 

Yhteenveto teräsbetonirakenteen käyttöikäsuunnittelun vaiheista: 
- rakennuksen käyttötarkoitus ja laatutason määritys 
- suunnitellun käyttöiän valinta eri rakennusosille 
- rasitusluokan / rasitusluokkayhdistelmän määrittäminen 
- taulukkomitoitus: 

o betonin koostumuksen ja ominaisuuksien raja-arvot valitaan taulukosta (SFS 
7022) 

o raudoitusten betonipeitteen minimiarvot on esitetty standardissa (SFS-EN 
1992-1-1, p. 49)  

- Laskennallinen mitoitus (kerroinmenetelmä) 
o Pohjautuu kansainväliseen ISO 15686-1 standardiin 
o pakkas-suolarasitetut rakenteet mitoitetaan P-lukumenetelmällä ja pakkasra-

sitetut rakenteet F-lukumenetelmällä 
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3.3 Teräsbetonipaalujen käyttöikäsuunnittelu 

Maahan asennetut teräsbetonipaalut ovat lähes aina suojassa betonin tavallisimmilta rasitus-
tekijöiltä (pakkasrasitus, ilman hiilidioksidi, kloridit). Etenkin rannikkoseudulla paalut jää-
vät enimmäkseen pohjavedenpinnan alapuolelle, jolloin karbonatisoitumisen voidaan olettaa 
olevan hyvin vähäistä. Tie- ja siltarakenteissä käytettyihin paaluihin kohdistuu tien suolauk-
sesta johtuen lievää kloridirasitusta. Kloridipitoisuuden nouseminen tiesuolauksen johdosta 
yli 1000 mg/l on epätodennäköistä, mutta mahdollista esimerkiksi saveen kaivettujen paalu-
laattojen kohdalla. Paalulaatta kiviainestäyttöineen voi muodostaa tiealueelle ”orsivesial-
taan”, jossa vesi ei pääse juurikaan vaihtumaan saven huonon vedenläpäisevyyden johdosta. 
Karkearakeisessa hiekka- tai soraympäristöissä, joissa pohjavedenvirtaus on kohtalaista, 
huokosveden kloridipitoisuuden merkittävä nouseminen on erittäin epätodennäköistä 
(Liikennevirasto 11/2015). 

Teräsbetonipaalujen käyttöikäsuunnittelussa erityisasemassa ovat ulkoinen maa-
perästä aiheutuva sulfaattirasitus ja meriveden aiheuttama kloridirasitus. Erikoista-
pauksissa on huomioitava myös esim. teollisuudentoiminnasta aiheutuvat kemialli-
set rasitukset. Betoniyhdistyksen käyttöikäsuunnitteluohjeessa on esitetty ohjeelli-
set rasitusluokkayhdistelmät pohjaveden kloridi- ja sulfaattipitoisuuksien mukaan 
(Taulukko 111). Erityisen tärkeää betonipaalujen käyttöikäsuunnittelussa onkin hap-
pamien sulfaattimaiden tunnistaminen, mitä on käsitelty tutkimuksen lopussa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 122 on esitetty Betoniyhdistyksen suositukset teräsbetonipaalujen ominaisuuksille 
eri rasitusluokissa. 
 
Taulukko 11. Paalujen rasitusluokkayhdistelmä pohjaveden sulfaatti- ja/tai kloridipi-
toisuuden mukaan (BY 68, 2016). 

Pohjaveden sulfaattipitoisuus Pohjaveden kloridipitoisuus 

Kloridipitoisuus ≤ 1000 mg/l Kloridipitoisuus > 1000 mg/l 

Sulfaattipitoisuus ≤ 200 mg/l XC2 XC2; XS2 

Sulfaattipitoisuus  200…600 mg/l XC2; XA1 XC2; XS2; XA1 

Sulfaattipitoisuus  600…3000 mg/l XC2; XA2 XC2; XS2; XA2 
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Taulukko 12. Betonin koostumukselle ja kovettuneen betonin ominaisuuksille ase-
tettavat vaatimukset, kun rakenteen suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta ja käytetään 
normaaleja betoniteräsraudoitteita (BY 68, 2016). 

Rasitusluokkayhdis-
telmä 

XC2 XC2+XA1 XC2+XA2 XC2+XS2 
XC2+XS2+XA1 
 

XC2+XS2+XA2 

vähimmäis- 
lujuusluokka C35/45 C35/45 C35/45 C35/45 C35/45 

Betonipeitteen nimel-
lisarvo, [mm] (1 25 25 25 45(4 45(4 

w/c enintään - 0,50 0,45 0,40 0,40 
Sementtityyppi -(2 -(2 SR(3 -(2 SR(5 

1) Sallittu mittapoikkeama ulospäin on 5 mm ja sisäänpäin 10 mm. 
2) Ei erityisvaatimusta sementtityypille 
3) Käytettävä sulfaatinkestävää SR-sementtiä (CEM I – SR0, CEM I – SR3, CEM III/B-SR, tai CEM III/C-SR) tai 

sideaineen tulee sisältää masuunikuonaa vähintään 70 % sideaineen kokonaismäärästä, kun rasitusluokka XA aiheu-
tuu sulfaattirasituksesta 

4) Paalun minimikoko on 300x300 mm2 
5) Sideaineen tulee sisältää masuunikuonaa vähintään 70 % sideaineen kokonaismäärästä tai, jos käytetään sulfaatin 

kestävää SR-sementtiä (CEM I – SR0, CEM I – SR3, CEM III/B-SR, tai CEM III/C-SR), sideaineen täytyy sisältää 
3…5 % silikaa, kun rasitusluokka XA aiheutuu sulfaattirasituksesta. 
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4 Aikaisempia tutkimuksia paalujen säilyvyydestä ja be-
tonin sulfidikestävyydestä 

4.1 Toukorannan paalujen kuntotutkimus 

Toukorannan paalujen kuntotutkimus (Pentti, et al., 2003) on Helsingin kaupungin teettämä 
tutkimus Arabianrannan asuinalueen rakentamista varten. Tutkimuksen tavoitteena on ollut 
selvittää aggressiivisen maaperän vaikutuksia betonipaalujen säilyvyyteen. Purettavat raken-
nukset olivat sijainneet Kotisaarenkadun ja Mertakadun (nyk. Pariisinkuja) kulmassa (Kuva 
15). Kohteen maaperä on pintaosasta täyttöä noin 3 metriä. Täytön alla on savea noin 10 
metriä. Tutkimusten perusteella maaperä on hapanta sulfaattimaata. Kuva 16 on esitetty yh-
den häiriintyneen savinäytepisteen laboratoriokoetuloksia. Tutkimuspisteen sijainti ei ole 
tiedossa. Savesta mitatun pH on vaihdellut likimain välillä 4…7. Paaluja oli nostettu 3 kpl. 
Paalujen yleistiedot on esitetty Taulukko 1313. (Pentti, et al., 2003). 

 

Kuva 15. Toukorannan tutkimuskohteiden sijainnit (Ilmakuva 2001. 
https://kartta.hel.fi) 
 
Paaluille oli tehty kenttätutkimuksia seuraavasti (Pentti, et al., 2003): 

- silmämääräinen katselmus ja vauriokartoitus 
- paalujen käyryyden mittaus 
- betonin pintarapautumisen selvittämistä vasaroimalla ja kimmovasarakokeella 
- betoniterästen korroosioasteen ja laajuuden arviointi silmämääräisesti 
- materiaalinäytteenotto timanttiporalla (9 kpl, d=69 mm) ja piikkaamalla (6 kpl). 

Paalut olivat käyristyneitä ja paaluissa oli halkeamia etenkin paalujen yläpäissä. Raportissa 
ei olla otettu kantaa käyristymisen syihin. Paalujen vasarointikokeissa ei havaittu merkkejä 
pintarapautumasta. Kimmovasarakokeessa havaittiin suhteessa heikompia tuloksia paalujen 
P2 ja P3B yläosissa (Taulukko 144). (Pentti, et al., 2003). 
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Kuva 16. Toukorannan saven ominaisuuksia (Törnqvist, 2003). 
 
Taulukko 13. Toukorannan paalujen yleistiedot (Pentti, et al., 2003). 

Paalu Koko, [mm2] Pituus, [m] Paalun ikä 
likimain, [a] 

P1 300x300 12,76 35 
P2 260x260 14,47 35 
P3 260x260 11,46 35 

 
Taulukko 14. Toukorannan paalujen kimmovasarakokeiden tulokset (Pentti, et al., 
2003). 

 
 
Esiinpiikatuissa raudotteissa ei pääsääntöisesti havaittu korroosiota. Alkavaa pintakorroo-
siota oli havaittu ainoastaan halkeamien kohdilla. Suojabetonin paksuus oli ollut yli 20 mm 
myös hakojen kohdilla. Korroosiotarkastelun perusteella ainakin osa paalun halkeamista oli-
vat olleet aikaisemmin syntyneitä.  

Paaluista otetuista näytteistä oli tutkittu laboratoriossa: 
- betonin puristuslujuus (5 koekappaletta) ja vetolujuutta (9 koepistettä) 
- betonin huokoisuus 
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- betonin kloridi- ja sulfaattipitoisuus 
- mikrorakenne 

Betonin puristuslujuuksien keskiarvo oli ollut 77,25 MPa, kun ei otettu huomioon suuren 
kiven takia hylättyä koetulosta. Vetolujuuskokeiden tulokset olivat välillä 1,68…4,63 MPa 
ja keskiarvo 2,98 MPa. Murtotavat eivät viitanneet betonin rapautumiseen. Näytteistä mita-
tut kapillaarihuokosarvot vaihtelivat välillä 4,71…8,48 p-%. Yhtä tulosta lukuun ottamatta 
kapillaarihuokosarvot olivat alle 6,4 p-%. Betonin kloridi- ja sulfaattipitoisuudet olivat osit-
tain korkeita. Tosin tuloksissa oli huomattavaa vaihtelua (Taulukko 155). (Pentti, et al., 
2003). Betonitekniikan oppikirjassa (BY 201, 2018) kloridikorroosion kriittisenä kynnysar-
vona pidetään 0,03…0,07 p-%:n pitoisuuksia betonissa. Sulfaattipitoisuudet ovat lähellä ny-
kyisten sementtilaatujen sallittuja pitoisuuksia (SFS-EN 197-1, 2012). (Pentti, et al., 2003). 

Taulukko 15. Toukorannan paalujen betonin kloridi- ja sulfaattipitoisuudet (Pentti, et 
al., 2003). 

 

Mikrorakennetutkimus tehtiin ainoastaan paalulle P2. Ohuthietutkimuksen tuloksia olivat: 
- V/S -suhde oli ollut alhainen. 
- karbonatisoitumista ei ollut havaittavissa 
- Näytteissä oli havaittu ettringiitinkaltaista kiteytymistä ja oletettavasti kipsiä, mikä 

viittaa sulfaattirasitukseen. 
- Näytteissä oli havaittu sulfaattirasitukseen viittaavia kipsi- ja ettringiittitäytteisiä 

mikrohalkeamia. Sideaineen pehmenemiseen viittaavaa vyöhykkeellisyyttä ei kui-
tenkaan ollut havaittu. (Pentti, et al., 2003). 

Toukorannan paaluissa oli havaittu taipumista ja halkeilua. Tarkemman tarkastelun perus-
teella voidaan todeta, että betoni ja rakenneteräkset olivat pientä alkavaa korroosiota ja ra-
pautumista lukuun ottamatta varsin hyvässä kunnossa. Koska tiedot maaperästä olivat puut-
teellisia, pitkälle vietyjä päätelmiä paalujen säilyvyydestä ei tutkimuksen perusteella tehdä. 
(Pentti, et al., 2003). 
 

4.2 Leppävaaran Maxin ylösnostettujen betonipaalujen kohden-
tavat tutkimukset 

Leppävaaran Maxi-market purettiin 2003 Sellon kauppakeskuksen tieltä. Rakennus sijaitsi 
nykyisen Leppävaaran aseman eteläpuolella (Kuva 17). Puretun rakennuksen pohjalta nos-
tettiin paalujen turmeltumistutkimusta varten kolme paalua (Taulukko 166). Maaperä on ol-
lut pinnasta hiekkaa noin metri. Hiekan alla on ollut savea ja saven alla moreenia / kallio. 
Paalut olivat alapäästään moreenissa, tai kalliossa. Paalujen yläpäiden korkeusasemasta, tai 
lujuudesta ei ole tietoa. Maaperästä ei ole selvityksessä tarkempaa kuvausta. (Juvankoski, 
2003). 
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Kuva 17. Leppävaaran Maxi marketin sijainti nyky-ympäristöön nähden (opaskartta: 
https://kartat.espoo.fi). 
 
Taulukko 16. Leppävaaran Maxi-marketin paalujen yleistiedot (Juvankoski, 2003). 

Paalu paalun koko, 
[mm2] 

paalupi-
tuus, [m] 

paalun ikä li-
kimain, [a] 

A 300x300 6,40 32 
B 300x300 6,53 32 
C 300x300 3,30 32 

 
Paaluille tehtiin kohdentavia tutkimuksia seuraavasti (Juvankoski, 2003): 

- Näkyvät halkeamat kartoitettiin 
- Pintalujuudet määritettiin kimmovasaralla 
- Paaluterästen korroosioaste määritettiin 
- Karbonatisoitumissyvyydet mitattiin 

Paaluissa näkyvistä halkeamista tutkimuksessa oli todettu, että ne näyttivät tuoreilta. Kim-
movasaratesteissä havaittiin hajontaa ja niitä oli vaikea tulkita. Tutkimuksessa todettiin, että 
todellisen lujuuden selvittämiseksi olisi tarvittu koekappaleiden puristuskoelujuustietoja. 
Karbonatisoitumissyvyyskokeiden ja terästen korroosiohavaintojen tulokset on esitetty alla 
(Kuva 18). Korroosioluokitus tehtiin asteikolla -3…0 seuraavasti: 

-3, ruostetäpliä / vähäisen syvyyden omaava pistekorroosio 
-2, astetta lievempi kuin edellinen 
-1, ruosteen väriä paikoitellen 
0, ei korroosiota silmämäärin eikä ruosteen väriä. (Juvankoski, 2003). 



41 
 

 
Kuva 18. Leppävaaran Maxin karbonatisoitumissyvyyskokeiden ja terästen korroo-
siohavaintojen tulokset (Juvankoski, 2003). 

Tuloksista nähdään, että karbonatisoituminen oli erittäin vähäistä. Karbonatisoitumissyvyy-
den paalukohtaiset keskiarvot olivat alle 2 mm (Juvankoski, 2003). Tulokset tukevat kohdan 
5.1.5 oletusta, että maaperässä betonin karbonatisoituminen on erittäin hidasta ja vähäistä. 
Korroosiotarkastelussa havaittiin jonkin verran alkavaa korroosiota (Juvankoski, 2003). Te-
räsbetonipaaluissa ei pitäisi teräskorroosiota olla vielä 32 v jälkeen havaittavissa, mikäli paa-
lut ovat olleet neutraaleissa olosuhteissa. Selvityksessä ei otettu kantaa korroosion syntysyi-
hin. Mahdollisia syntysyitä ovat: 

- korroosio on syntynyt ennen betonipaalun valmistusta 
- paalussa on ollut merkittäviä halkeamia 
- kemiallinen rasitus esim. sulfidirasitus 

Leppävaaran Maximarket on sijainnut alueella, jossa sulfidisavien esiintyminen on erittäin 
todennäköistä (Saresma, et al., 2020). Tutkittavien paalujen sementtilaadusta, tai maaperästä 
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ei ollut riittävästi tietoa paalujen sulfaatinkestävyydestä tehtäviin päätelmiin. Paaluselvitys 
tuki kuitenkin ajatusta siitä, että teräsbetonipaaluilla on maaperässä hyvät säilyvyysominai-
suudet. 

4.3 Teräsbetonin hajoaminen ja korroosio happamassa sulfaatti-
maassa. Japanilainen in-situ tutkimus. 

Japanilaisessa Kyushun yliopiston tutkimuksessa on testattu teräsbetonin karbonatisoitu-
mista, rikkiyhdisteiden tunkeutumista ja korroosiota happamassa sulfaattimaassa. Kokeissa 
tutkittiin vesisementtisuhteen, suojabetonin paksuuden ja halkeamien vaikutusta terästen 
korroosioon. (H. Matsushita, ei pvm). 

Kokeessa valmistettiin yhteensä 18, kooltaan 10x10x40 cm3 koekappaletta. Koekappaleisiin 
oli asennettu pitkittäissuuntaisia teräksiä eri syvyyksiin (Kuva 19). Osaan kappaleista oli 
tehty halkeamia taivutusjännityksellä (Kuva 20). Valubetontin vesisementtisuhteina oli käy-
tetty 0,45, 0,55, 0,65. Kappaleet oli haudattu Myoban span, erittäin sulfaattipitoiseen maa-
perään niin, että puolet kappaleesta oli kosketuksissa maaperään ja puolet ilmaan (Kuva 21). 
Maaperän ominaisuuksia on esitetty Taulukko 177. Taulukosta nähdään, että koepaikan 
maaperä on pintaosasta Suomen olosuhteisiin nähden poikkeuksellisen sulfaattipitoinen ja 
hapan. (H. Matsushita, ei pvm) Maaperä on pH-arvoltaan Suomessa käytettävien rasitus-
luokkien taulukkoarvojen ulkopuolella. Korkeimmassa kemiallisessa rasitusluokassa XA3 
maaperän pH on välillä 4,0…4,5.  Vastaavsti sulfaattipitoisuudeltaan maaperä on pinnasta 
taulukkoarvojen ulkopuolella ja alapuolisissa kerroksissa maaperä luokitellaan kemiallisesti 
kohtalaisesti aggressiiviseksi ympäristöksi (XA2). Koekappaleiden hajoamisen etenemistä 
ja terästen korroosiota seurattiin kolmen vuoden ajan. Eroosion syvyys ja sulfaattien tunkeu-
tumissyvyydet mitattiin 0,5, 1,5 ja 3 vuoden kuluttua kokeen alkamisesta. (H. Matsushita, ei 
pvm), (SFS-EN 206:2014, 2019). 
 
 

  
Kuva 19. Koekappaleiden dimensiot ja 
terästen sijainnit   (H. Matsushita, ei 
pvm)

 

 
Kuva 20. Koekappaleiden dimensiot ja 
halkeamien muodostaminen (H. 
Matsushita, ei pvm)
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Kuva 21. Koekappaleiden dimensiot ja asettelu (H. Matsushita, ei pvm) 

 
Taulukko 17. Myoban Span koelokaation maaperän ominaisuuksia (H. Matsushita, 
ei pvm). 

 
Taulukko 18. Koekappaleiden betonin ominaisuuksia (H. Matsushita, ei pvm). 

 
Kuva 22 ja Taulukko 199 on esitetty fenoliftaleiiniliuoksella mitatut eroosion ja elektroni-
mikroanalysaattorilla (EPMA) mitatut sulfaattiyhdisteiden tunkeutumissyvyydet. Tuloksista 
on jätetty pois taivutushalkeamilla varustetut koekappaleet, joiden tuloksissa oli suurta vaih-
teleua. Vaihtelun arveltiin johtuvan halkeamien syvyyden ja leveyden heikosta kontrollista. 
(H. Matsushita, ei pvm). 
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Taulukko 19. Ehjien koekappaleiden eroosion ja sulfaattiyhdisteiden tunkeutumis-
syvyydet sekä 15 mm:n syvyydellä sijaitsevien terästen korroosion pinta-ala (H. 
Matsushita, ei pvm). 

v/s  0,5 v 1,5 v 3,0 v 
0,45 eroosion syvyys, [mm] 1,6 4,2 12,0 

0,45 sulfaattien tunkeutu-
missyvyys, [mm] 

3,1 4,3 14,3 

0,45 terästen korrosoitunut 
pinta-ala, [cm2] 

0 0 0,2 

0,55 eroosion syvyys, [mm] 5,4 6,2 17,8 

0,55 sulfaattien tunkeutu-
missyvyys, [mm] 

9,1 7,6 17,8 

0,55 terästen korrosoitunut 
pinta-ala, [cm2] 

0 0 1,7 

0,65 eroosion syvyys, [mm] 5,0 10,7 17,4 

0,65 sulfaattien tunkeutu-
missyvyys, [mm] 

7,5 15,5 24,6 

0,65 terästen korrosoitunut 
pinta-ala, [cm2] 

0 4,1 7,1 

 

 
Kuva 22. Ehjien koekappaleiden eroosion ja sulfaattiyhdisteiden tunkeutumissyvyy-
det (H. Matsushita, ei pvm). 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

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

Su
lfa

at
tie

n 
ja

 e
ro

os
io

n 
tu

nk
eu

tu
m

is
sy

vy
yd

et
, 

[m
m

]

Aika, [v]

45 eroosio

45 sulfaatit

55 eroosio

55 sulfaatit

65 eroosio

65 sulfaatit



45 
 

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että vesi/sementti-suhde vaikuttaa huomattavasti beto-
nin hajoamiseen happamassa sulfaattiympäristössä. Vähiten hajoamiselle altista oli alhai-
simman vesisementtisuhteen (v/s = 0,45) betoni. Eroosion tunkeutumissyvyydet olivat kes-
kimäärin 45 % alhaisemmat kuin v/s = 0,55 betonilla ja 53 % alhaisemmat kuin v/s = 0,65 
betonilla. Sulfaattien tunkeutumissyvyydet olivat keskimäärin 43 % alhaisemmat kuin v/s = 
0,55 betonilla ja 58 % alhaisemmat kuin v/s = 0,65 betonilla. Eri v/s -suhteilla esiintyvät 
tunkeutumissyvyyksien väliset erot tosin vähenivät ajan suhteen. Hajoamisasteen voidaan 
todeta lisääntyvän huomattavasti vesisementtisuhteen ollessa yli 0,55. (H. Matsushita, ei 
pvm). Tulokset ovat linjassa suomalaisen standardin SFS 7022-2019 kanssa, jossa on an-
nettu suositukset vesisementtisuhteen enimmäisarvoille eri rasitusluokissa. Rasitusluokat on 
esitetty kappaleessa 3.2. 
 
Tulokset osoittavat, että sulfaatti-ionit voivat vaikuttaa teräksiin korrodoivasti jo ennen kuin 
karbonatisoituminen on saavuttanut teräksen pinnan. Rikkiyhdisteiden tunkeutumissyvyy-
den pääteltiin olevan karkeasti 1,4 kertaa karbonatisoitumissyvyys, kun karbonatisoituminen 
on tapahtunut sulfaattien vaikutuksesta. (H. Matsushita, ei pvm). 
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5 Kokeellinen osio 

Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan, työ oli tarkoitus toteuttaa pääosin kokeellisena 
maastosta kerätyistä tutkimusnäytteistä. Tutkimuksen pohjaideana oli paalujen kestävyyden 
tutkiminen sulfidisavialueella ja aggressiivisissa olosuhteissa. Sopivia tutkimuskohteita ei 
työn aikataulun puitteissa löydetty. Lopulta tutkimuskohteiksi valikoitui kaksi kohdetta ta-
vanomaiseksi luokiteltavista olosuhteista. Molemmissa kohteissa tutkimustavat ja periaat-
teet ovat olleet samat. Tutkimustavat on esitetty seuraavissa kappaleissa. 

5.1 Tutkimustavat 

5.1.1 Paalujen nosto 

Paalujen nosto oli suunniteltu toteutettavaksi kaivinkoneella kaivamalla ja vetämällä. Sa-
vessa esiintyvien koheesiovoimien johdosta paalut olivat tarttuneet ympäröivään saveen hy-
vin voimakkaasti. Paaluja jouduttiin osittain repimään niin voimakkaasti, että osa paaluista 
vaurioitui huomattavasti nostojen yhteydessä (Kuva 23). Paaluissa oli kuitenkin riittävästi 
ehjää pintaa näytteiden ottamiseen ja lujuuden sekä karbonatisoitumissyvyyden selvittämi-
seen. Noston jälkeen paaluista pestiin pois ylimääräinen maa-aines. 

 

Kuva 23: Metropolian työmaalta nostetun paalun, P2 vaurioita. 

5.1.2 Visuaalinen tarkastelu 

Noston ja pesun jälkeen paaluille tehtiin visuaalinen kuntotarkastus. Noston aikana 
syntyneet vauriot huomioitiin ja kirjattiin ylös. Lisäksi paalujen pääteräksiä piikattiin 
esiin ja terästen korroosioaste tarkistettiin. Betoniraudoitte korroosioasteen määrit-
tämisessä käytettiin Tiehallinnon (nyk. Liikennevirasto) laatimassa selvityksessä 
(Räsänen, 2003) esitettyä asteikkoa 0-4. Asteikko on tarkoitettu työmaalla ja beto-
nielementtitehtaalla tehtävään betoniterästankojen korroosioasteen määrittämi-
seen. Menetelmässä teräksen korroosioaste määritetään mallikuvan (Kuva 24) 
avulla seuraavasti: 

0 lähes ruosteeton ja hyväksyttävä (ei tarvitse puhdistaa) 
1 kevyttä pintaruostetta, mutta hyväksyttävä (ei tarvitse puhdistaa) 
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2 pinnassa on lohkeilevaa, irtonaista ruostetta, mutta tanko on puhdistamisen jäl-
keen hyväksyttävä 

3 pinnassa on runsaasti irtonaista ruostetta, hylättävä (syöpymissyvyys on yli 2,5 
% tangon nimellishalkaisijasta) 

4 runsaasti irtonaista ruostetta, hylättävä. (Räsänen, 2003). 

 

 

Kuva 24. Betoniterästankojen mallikuvat ennen ja jälkeen teräsharjauksen. Tankoja, 
joiden korroosioaste on 0 tai 1, ei tarvitse harjata tarkastusta varten. (Räsänen, 
2003). 

5.1.3 Kimmovasaratesti 

Paalun ehjille pinnoille tehtiin kimmovasaratestit paalun yläpäästä lähtien 25 cm:n välein. 
Mittauslaitteena käytettiin Original Schmidt N-mallin kimmovasaraa, jonka iskuenergia on 
2,207 Nm. Vasaran kalibrointipäivä 26.4.2016. Kimmovasarakoe tehtiin ehjältä muottipin-
nalta kohtisuoraan ja iskusuunta oli alaspäin. Liikenneviraston ohjeessa kimmovasaran käyt-
täjälle (Liikenneviraston ohjeita 21/2016) on esitetty diagrammi kimmovasaralukeman ja 
betonin puristuslujuuden välisestä korrelaatiosta (Kuva 26). Kun kokeissa saatuja tuloksia 
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verrattiin diagrammiin koepaalujen kuutiopuristuslujuudet ovat keskimäärin olleet yli 50 
MPa. 

 

 
Kuva 25. Kimmovasaran käyttöä. 

 
Kuva 26. Testauskohdan puristuslujuuden ja kimmovasaralukeman välinen yleinen 
riippuvuus. (Liikenneviraston ohjeita 21/2016). 
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Kimmovasaramenetelmää tulee käyttää ainoastaan, kun betonipinta on hyvänlaatuinen ja 
märkä. (Liikenneviraston ohjeita 21/2016). Koekappaleiden betonipinta ei ollut kaikilta osin 
hyvänlaatuinen. Kimmovasaratestien tarkoitus oli kuitenkin pintabetonin lujuudessa olevien 
laatuvaihteluiden havaitseminen. 

5.1.4 Näytteiden poraus 

Paaluista porattiin näytteet puolen metrin välein paalun yläpäästä lähtien (Kuva 27). Näytteet 
porattiin paalun läpi standardin (SFS-EN 12504-1) mukaisella timanttiporalla. Terän sisä-
halkaisija oli likimain 84 mm. Porauskohdat tarkistettiin silmämääräisesti paalun ehjiin 
osiin. Koekappaleet nimettiin tutkimuskohteen, paalunron ja porauskohdan syvyyden mu-
kaan (Kuva 28). 

 
Kuva 27. Paalunäytteiden porauskohdat. Periaatepiirustus. 

 
Kuva 28. Poranäytteen nimeäminen. 
 

5.1.5 Karbonatisoitumissyvyys 

Paalujen pinnalla edennyt karbonatisoitumissyvyys mitattiin fenolftaleinimenetelmällä stan-
dardin (SFS-EN 14630) mukaisesti. Näytekappaleet halkaistiin ja koepinnat puhdistettiin 
pölystä ja irtoaineksesta. Välittömästi puhdistuksen jälkeen halkaistuun pintaan siveltiin 
standardinmukaista fenolftaleiniliuosta. Karbonatisoitumissyvyys mitattiin työntömitalla. 
Kuva 29 on mittausvalmis näytekappale Sofiankadun päiväkodin paalusta A3. Näytekappa-
leen yläosassa on havaittavissa karbonatisoitumista noin 4 mm:n matkalta. 
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Kuva 29: Sofiankatu, paalu A3, karbonatisoitumissyvyys, syvyydestä 1 m. 

5.1.6 Puristuslujuus 

Paaluista poratuista näytteistä valmistettiin timanttisahalla kaksi puristuskoekappaletta. 
Koekappaleiden päät hiottiin tasaiseksi. Koekappaleet nimettiin ja nimen perään lisättiin jär-
jestysnumero esim. A1-250-1. Kuutiolujuuden määrittämiseksi koekappaleiden halkaisijan 
ja korkeuden suhde oli 1:1 (SFS-EN 12504-1) mukaisesti. Koekappaleiden dimensiot mitat-
tiin (SFS-EN 12504-1) mukaisesti. Porauksen jälkeen koekappaleita säilytettiin koestuspäi-
vään asti laboratorion säähuoneessa, jonka lämpötila on 20±2 ºC. 

Koestus toteutettiin Aalto Yliopiston rakennustekniikan laitoksen betonilaboratoriossa. Koe-
järjestelyt ja laitteisto olivat standardin (SFS-EN 12390-3) mukaisia. Koestuslaitteistona oli 
Toni Technicin hydraulinen puristin, jonka suurin puristuskapasiteetti on 5000 kN (Kuva 
30). Digitaalinen voima- ja siirtymämittaus tehtiin ToniTROL II -laitteistolla. 

Kappaleiden puristuslujuuden määrityksessä on noudatettu Suomen Betoniyhdistys ry:n laa-
timaa ohjetta (Suomen Betoniyhdistys ry, 2017). Lieriöllä kokeellisesti määritetty puristus-
lujuus muunnetaan kuutiolujuudeksi standardin (SFS 7022) muunnoskerteimella 1,1. Beto-
ninormeissa (BY 65, 2016) on esitetty betonirakenteen vertailulujuuden laskentaohje, kun 
koekappaleita on vähemmän kuin 15, mutta vähintään 3. Vertailulujuus 𝐾𝑘  on pienempi 
seuraavista arvoista:  

𝐾𝑘 =  𝑓𝑐𝑚 –  𝑓𝑘       ,  tai  
𝐾𝑘 =  𝑓𝑐𝑚𝑖𝑛 +  4  

missä  𝑓𝑐𝑚 on puristuslujuustulosten keskiarvo  
𝑓𝑐𝑚𝑖𝑛 on pienin puristuslujuustulos 

Taulukko 20 valitaan koekappaleiden lukumäärästä riippuvainen 𝑓𝑘  

Taulukko 20. Puristuslujuuden vähennysarvo, fk vertailulujuuden arvioimisessa. 
n 𝑓𝑘 

10…14 5 
7…9 6 
3…6 7 

 



51 
 

 
Kuva 30. Koestustilanne. Koekappale B2-200-1 asetettuna koestuslaitteen leukojen 
väliin. 

5.2 Tutkimuskohteet in-situ 

5.2.1 Metropolia 

Vuonna 1988 valmistuneen Metropolian kampuksen alue sijaitsee Espoon Leppävaarassa 
Turku-Helsinkiradan ja Turuntien pohjoispuolella. Leppävaaran kampus suljettiin 4.3.2019 
turvallisuussyistä perustuksissa havaitun liikkumisen johdosta. Kampusrakennus purettiin 
kevään ja kesän 2020 aikana. Alueella on tehty runsaasti maaperätutkimuksia eri aikoina. 
Tutkimuksia on tehty viimeksi 2019 tontin tulevaa rakentamista varten. Tällöin tehtiin mm. 
porakonekairauksia, painokairauksia ja otettiin häiriintyneitä maanäytteitä. Alustavan perus-
tamistapaselvityksen mukaan maaperän sulfidisuutta ei ole tutkittu (Lahdenperä, 2019). 

Geologian tutkimuskeskuksen laatiman raportin mukaan Metropolian savialue on erittäin 
todennäköisesti sulfidisaven esiintymisalue (Saresma, et al., 2020). Sulfidisavien selvittä-
miseksi tätä tutkimusta varten kohteesta otettiin häiriintyneitä maanäytteitä kahdesta pis-
teestä. Häiriintyneistä maanäytteistä tutkittiin vesipitoisuudet standardin (SFS-EN ISO 
17892-1) mukaan ja maaperän pH standardin (SFS-ISO 10390) mukaan. Savinäytepisteiden 
sijainnit ja tulokset on esitetty liitteessä 1. Otettujen savinäytteiden lisäksi lähtötietoaineis-
tona käytössä oli: 

- purkutyön jälkeistä tontinkäyttöä varten laadittu alustava perustamistapaselvitys 
(Ramboll Oy, 2019) 

- purkutyön kaivusuunnitelma (kartta) 
- paalukartta (Heimo Kakko & Co Ky, 1987) 
- vanhoja maaperätutkimustietoja 
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Kuva 31. Metropolian kampus, tutkimuskohteen sijainti. (Ilmakuva 2019: https://kar-
tat.espoo.fi/ims) 

Tutkimusalueen maasto on loivaa etelään viettävää rinnettä, maanpinnan ollessa noin ta-
sovälillä +8…+21. Tontin pohjois- ja luoteisosa on kovapohjaista aluetta, jossa kallionpinta 
on lähellä maanpintaa. Eteläosassa on kiilamaisesti syvenevä savipehmeikkö. Saven 
redusoimaton suljettu leikkauslujuus on kuivakuoren alarajassa alimmillaan noin 8 kPa. Sa-
ven vesipitoisuus on ylimmillään noin 90 % kuivapainosta. Pinnassa on täyttöä noin 
0,5…2,0 metriä. Saven paksuus on alarinteessä enimmillään noin 8 metriä. Saven alla on 
kerroksellista silttiä, kitkamaata ja moreenia ennen peruskalliota. Maaperän yleisleikkaus on 
esitetty Kuva 32. Pohjaveden pinta on tontin eteläosassa pohjavesiputkihavainnoista päätel-
tynä noin tasolla +7.0…+7.4 (Lahdenperä, 2019). Paalujen yläpäiden sijainnista ei ole tark-
kaa tietoa. Vanhoista perustuspiirustuksista, pohjatutkimuksista ja purkutyön kaivuusuunni-
telmasta pääteltynä koepaalujen yläpäät ovat olleet noin tasolla +8. Purettujen paaluanturoi-
den alapinnat ovat olleet tasolla +8.45 (N2000). Paalut on oletettavasti katkaistu purkutyön 
yhteydessä jonkin verran em. tasoa alempaa. Näin ollen paalujen yläpäästa likimain metri 
on ollut pohjavedenpinnan yläpuolella. 

Savinäytteistä tehdyistä pH-mittauksista pääteltynä kohteessa ei ole todellista hapanta sul-
faattimaata (THS) eikä potentiaalisesti hapanta sulfaattimaata (PHS). Näytteiden tuore-pH 
oli keskimäärin 8,2 ja alin mitattu pH 7,9. Laboratoriossa tutkittu NAG-pH oli keskimäärin 
6,0 ja alimmillaan 5,9. Tehtyjen pH-mittausten perusteella kohteessa ei ole hapanta sulfaat-
timaata. Paalukartan tietojen mukaan kohteen paaluina on käytetty laatikkokärjillä varustet-
tuja teräsbetonisia tukipaaluja 300x300 mm2. Kohteen paalutuspöytäkirjoja ei ollut käytössä. 
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Paalutustyö on tehty vuonna 1987. Ylösnostettaessa paalut olivat 33-vuotiaita. Vuonna 1987 
paalutustyössä on noudatettu LPO-79:n, Pohjarakennusohjeiden RIL 121:n määräyksiä. 

 
Kuva 32. Metropolian maaperän yleisleikkaus savialueelta. (kuvakaappaus alusta-
van perustamistapaselvityksen liitepiirustuksesta 18S51). (Lahdenperä, 2019). 
 
Metropolian työmaalta nostettiin 28.9.2020 yhteensä 3 kpl paaluja (Kuva 33). Paalujen di-
mensiot ja pituudet on esitetty Taulukko 211. Nostettujen paalujen likimääräiset sijainnit on 
esitetty liitteessä 1. Paalut kaivettiin esiin, katkaistiin ja revittiin ylös kaivinkoneen kauhalla. 
Paalut laskettiin maahan myöhempää tutkimusta varten ja näytteiden poraamista varten 
(Kuva 34, Kuva 35). 

Taulukko 21: Metropolian ylösvedettyjen paalujen dimensiot (Lahdenperä, 2019): 

Paalun tunnus Paalun poikkileikkausmitat 
[mm] 

Ylösvedetyn osan kokonaispituus, 
[mm] 

B1 300x300 2580 
B2 300x300 4250 
B3 300x300 2250 
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Kuva 33. Paalujennosto Metropolian tontilta. Paalukaivettiin esiin ja katkaistiin kai-
vinkoneen kauhalla. Saven värissä, tai hajussa ei havaittu viitteitä sulfaateista. 

 
Kuva 34. Metropolian nostetut paalut pestynä. Paaluissa näkyy noston aikana syn-
tyneitä vaurioita. 
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Kuva 35: Näytekappaleiden porauskohdat. 

Paaluihin syntyi ”repimisen” yhteydessä merkittäviä vahinkoja (vrt. Kuva 34). Kaikkien 
paalujen pinnoissa näkyi kaivinkoneen kauhan raapimisjälkiä sekä vetohalkeamia. Hal-
keamat näyttivät uusilta ja noston yhteydessä syntyneiltä. Kaikkien halkeamien syntyajan-
kohtaa oli mahdoton silmävaraisesti tarkasteltuna päätellä. Paalun B1 pinnassa näkyi veto-
halkeamia ja noston / purkutyön aikana syntyneitä vaurioita (Kuva 36). Paalu B2 oli vauri-
oitunut noston yhteydessä merkittävästi. Yhdeltä sivulta betonipinta oli murskautunut rau-
doitteeseen asti. Lisäksi paalun ”ehjällä” pinnalla näkyy pintarapautumaa (Kuva 37). Pinta-
rapautuman syntyajankohta ja tapa ei ole tiedossa. Todennäköisesti se on syntynyt noston 
tai purkutyön yhteydessä. Paalun B3 pinnassa näkyin vetohalkeamia sekä vähäisiä kauhan 
raapimisjälkiä (Kuva 38). Paalujen raudoituksissa ei havaittu merkkejä korroosiosta (Kuva 
39). Kohdan 5.1.2 asteikon mukaisesti korroosioaste oli 0. 
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Kuva 36. Paalun B1 yläpään vaurioita. 

  
Kuva 37. Paalun B2 yläpään vaurioita. 



57 
 

 
Kuva 38. Paalun B3 vaurioita. 

 
Kuva 39. Metropolia paalu B1. Raudoitteessa ei havaittu merkkejä korroosiosta. 
 
Kimmovasaratestien tulokset on esitetty Taulukko 222. Ainakin paalun B2 yläpäässä pinnan 
rapautuminen on vaikuttanut jonkin verran alentavasti testituloksiin. Kimmovasarakokeen 
tuloksissa ei havaittu selkeitä lujuudenmuutoksia eri syvyyksillä. Karbonatisoitumissyvyys-
kokeiden tulokset on esitetty Taulukko 233. Tuloksista nähdään, että karbonatisoituminen 
on ollut erittäin vähäistä, lähes olematonta. Joissakin koekappaleissa karbonatisoitumista ei 
ollut havaittavissa lainkaan. Säännönmukaista vaihtelua ei havaittu eri syvyyksillä. Kar-
bonatisoitumissyvyyksien yksityiskohtaiset mittaustulokset on esitetty liitteessä 1. 
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Taulukko 22. Metropolian paalujen kimmovasaratestitulokset. 

 
 
Taulukko 23: Metropolian karbonatisoitumissyvyyskokeiden tulokset 

Kohde Paalun nro. Syvyys paalun 
yläpäästä mi-
tattuna, [cm] 

Arvioitu taso, 
N2000, [m] 

Karbonatisoi-
tumissyvyys, 
[mm] 

Metropolia B1 50 +7.50 2,1 
  100 +7.00 2,2 
Metropolia B2 50 +7.50 2,6 
  100 +7.00 2,1 
  150 +6.50 3,1 
  200 +6.00 2,3 
Metropolia B3 50 +7.50 2,7 
  100 +7.00 2,9 
  150 +6.50 3,1 

 
Koekappaleiden puristuslujuudet on esitetty Taulukko 244. Koekappaleiden dimensiot ja 
puristuskokeiden tulokset on esitetty liitteessä 1. Puristuslujuudet olivat erittäin suuria, liki-
main kaksinkertaisia verrattuna paalujen mitoituksessa käytettävään lujuuteen fc,cub,min = 45 
MPa (LPO -79). 
. 
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Taulukko 24: Paalujen betonin puristulujuudet 

Koekap-
paleen 
tunnus 

Betonin         
tiheys, 
[g/cm3] 

Puristus-
lujuus, 
lieriölu-
juus, fc,cyl, 
[MPa] 

Puristus-
lujuus, 
kuutiolu-
juus, fc,cub, 
[MPa] 

Paalukohtainen 
puristuslujuuden 
vertailulujuus,  
[MPa] 

Puristuslujuuden 
keskihajonta, s, 
[MPa] 

Paalun 
tunnus 

B1-50-1 2,336 82,6 90,9 

85,4 2,1 B1 
B1-50-2 2,337 85,6 94,2 
B1-100-1 2,349 85,6 94,2 
B1-100-2 2,339 82,2 90,4 
B2-50-1 2,336 79,8 87,8 

82,7 3,5 B2 

B2-50-2 2,352 74,7 82,2 
B2-100-1 2,346 80,7 88,8 
B2-100-2 2,343 80,4 88,4 
B2-150-1 2,343 82,2 90,4 
B2-150-2 2,336 78,6 86,5 
B2-200-1 2,337 84,8 93,3 
B2-200-2 2,343 84,1 92,5 
B3-50-1 2,319 74,6 82,1 

80,1 2,9 B3 
B3-100-1 2,327 79,8 87,8 
B3-100-2 2,347 81,1 89,2 
B3-150-1 2,332 80,7 88,8 
B3-150-2 2,334 79,9 87,9 

 

5.2.2 Sofiankadun päiväkoti 

Sofiankadun kohde sijaitsee Turussa Kakolanmäen kaupunginosassa (Kuva 40). Tontilta on 
purettu vuonna 1976 rakennettu päiväkotirakennus. Rakennus purettiin uudisrakennuksen 
tieltä keväällä 2020. Purkutyön yhteydessä vanhat tukipaalut katkaistiin ja jätettiin maahan. 

Maanpinta (täyttö) on tontilla tasovälillä +11.0…+12.3 (N2000). Maaperä on tontilla pinta-
osasta täyttöä noin metri. Täytön alla on savea 2…11 metriä. Saven alla on paikoin ohut 
kitkamaa- / moreenikerros ennen kalliota. Maaperän yleisleikkaus on esitetty Kuva 41. Ra-
kennus oli perustettu matalan saven alueella kaivoperustuksilla kalliolle ja syvemmän saven 
alueella tukipaaluilla kovaan pohjaan. Rakennuksen lattia on ollut tasolla +12.9. Paalujen 
yläpäät ovat olleet likimain tasolla +11.5. Tontilla ei ole tehty erillistä sulfidisaviselvitystä. 
Kaivuiden yhteydessä saviprofiilissa ei aistinvaraisesti tarkasteltuna havaittu viitteitä sulfaa-
teista, tai aggressiivisuudesta (Kuva 42). Lisäksi alueen sijainti ja geologinen profiili ei vii-
tannut sulfaattien esiintymiseen. Tutkimuksen lähtötietona käytössä oli kohteen vanha poh-
jatutkimus, Insinööritoimisto Turun Pohjatekniikka Oy, 1976.  
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Kuva 40. Sofiankadun päiväkoti. Tutkimuskohteen sijainti. (ilmakuva 2018: 
https://opaskartta.turku.fi/ims/) 

 
Kuva 41. Sofiankatu, maaperän yleisleikkaus. (Lähde: pohjatutkimus, Insinööritoi-
misto Turun Pohjatekniikka Oy, 1976) 

 
Kuva 42. Sofiankadun päiväkodin kaivuut. Savessa ei havaittu merkkejä aggressii-
visuudesta. 
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Sofiankadun päiväkodin työmaalta paaluja nostettiin yhteensä 4 kpl (Kuva 43). Paalujen di-
mensiot ja pituudet on esitetty Taulukko 255. Paalut nostettiin ylös koko pituudeltaan kal-
liokärkineen. Paalut olivat nostohetkellä iältään 44 v. Alkuperäisessä pohjatutkimuksessa on 
annettu tb-paalujen betonin lujuusluokkavaatimukseksi K-500, joka vastaa nykyistä C40/50 
-lujuusluokkaa (fc,cub,min = 50 MPa). 

 
Kuva 43. Sofiankadunn nostetut paalut pestynä. Paalu A4 saatiin nostettua kah-
dessa osassa. 
 
Taulukko 25: Sofiankadun ylösvedettyjen paalujen dimensiot 

Paalun tunnus Paalun poikkileik-
kausmitat 
[mm] 

Ylösvedetyn osan ko-
konaispituus, [mm] 

A1 250x250 2580 
A2 250x250 4250 
A3 250x250 2250 
A4 250x250 4250 

 
Paalut vaurioituivat nostojen yhteydessä merkittävästi. Kaikkien paalujen pinnoissa näkyi 
kaivinkoneen kauhan raapimisjälkiä sekä veto- / taivutushalkeamia. Kaikkien halkeamien 
syntyajankohtaa ei silmävaraisesti tarkasteltuna voitu päätellä. Paalu A4 oli kahdessa osassa. 
Suurimmat vauriot ja halkeamat ovat kuitenkin syntyneet noston ja purkutyön yhteydessä. 
Paalun A1 pinnassa näkyy runsaasti rapautumista, todennäköisesti kaivinkoneen kauhan raa-
pimisjälkiä (Kuva 44). 

Teräkset piikattiin esiin pistokoeluontoisesti ja korroosioasteet tarkistettiin. Raudoituksissa 
ei havaittu merkkejä korroosiosta (Kuva 45). Kohdan 5.1.2 asteikon mukaisesti korroosio-
aste oli 0. 
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Kuva 44. Paalun A1 pintavaurioita. 

 
Kuva 45. Paalun A1 raudoitus. Korroosioaste 0. Keskellä näkyvä korroosioalue on 
syntynyt paalun noston jälkeen halkeaman kohdalla. 
 
Kimmovasaratestien tulokset on esitetty Taulukko 266. Paalujen pinnoissa esiintynyt rapau-
tuminen on selkeästi vaikuttanut alentavasti testituloksiin. Kimmovasarakokeen tuloksissa 
ei havaittu selkeitä lujuudenmuutoksia eri syvyyksillä. Karbonatisoitumissyvyyskokeiden 
tulokset on esitetty Taulukko 277. Tuloksista nähdään, että karbonatisoituminen on ollut vä-
häistä, keskimäärin alle 5 mm. Joissakin koekappaleissa karbonatisoitumista ei ollut havait-
tavissa lainkaan. Selkeää säännönmukaista vaihtelua eri syvyyksillä ei ole havaittu. Kappa-
lekohtaiset karbonatisoitumissyvyyksien mittaustulokset on esitetty liitteessä 2. 
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Taulukko 26. Sofiankadun paalujen kimmovasaratestitulokset. 

 
 
Taulukko 27: Sofiankadun karbonatisoitumissyvyyskokeiden tulokset. 

Kohde Paalun nro. Syvyys paalun 
yläpäästä mi-
tattuna, [cm] 

Arvioitu taso, 
N2000, [m] 

Karbonatisoi-
tumissyvyys 

Sofiankatu A1 50 +11.0 0,9 
  100 +10.5 3,4 
  150 +10.0 3,9 
  200 +9.5 2,5 
Sofiankatu A2 50 +11.0 4,8 
  100 +10.5 1,5 
  150 +10.0 0,8 
  200 +9.5 0,5 
Sofiankatu A3 50 +11.0 2,8 
  100 +10.5 3,8 
  150 +10.0 4,1 
Sofiankatu A4 50 +11.0 2,7 
  100 +10.5 2,1 
  150 +10.0 1,6 
  200 +9.5 2,1 
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Koekappaleiden puristuslujuudet on esitetty Taulukko 288. Koekappaleiden dimensiot ja 
puristuslujuuskokeiden mittaustulokset on esitetty liitteessä 2. Koekappaleiden kuutiopuris-
tuslujuudet olivat keskimäärin yli 90 MPa. Puristuslujuudet olivat lähes kaksinkertaisia ver-
rattuna paalujen mitoituksessa käytettyyn lujuuteen (fc,cub,min = 50 MPa). 
 
Taulukko 28: Paalujen betonin puristulujuudet. 

Koekap-
paleen 
tunnus 

Betonin         
tiheys, 
[g/cm3] 

Puristus-
lujuus, 
lieriölu-
juus, 
fc,cyl, 
[MPa] 

Puristus-
lujuus, 
kuutiolu-
juus, 
fc,cub, 
[MPa] 

Paalukohtainen 
puristuslujuuden 
vertailulujuus,  
[MPa] 

Puristuslujuuden 
keskihajonta, s, 
[MPa] 

Paalun 
tunnus 

A1-50-1 2,345 85,1 93,6 

86,2 4,4 A1 

A1-50-2 2,342 84,2 92,6 
A1-100-1 2,299 85,0 93,5 
A1-100-2 2,350 - - 
A1-150-1 2,355 90,8 99,9 
A1-150-2 2,356 77,6 85,4 
A1-200-1 2,352 82,5 90,8 
A1-200-2 2,331 81,5 89,7 
A2-50-1 2,384 80,4 88,4 

89,5 6,6 A2 

A2-50-2 2,407 93,9 103,3 
A2-100-1 2,381 89,9 98,9 
A2-150-1 2,350 84,4 92,8 
A2-150-2 2,386 83,0 91,3 
A2-200-1 2,355 94,7 104,2 
A3-50-1 2,372 72,1 79,3 

81,5 8,2 A3 
A3-100-1 2,383 77,8 85,6 
A3-100-2 2,356 82,2 90,4 
A3-150-1 2,654 89,7 98,7 
A4-50-1 2,340 85,0 93,5 

87,2 5,4 A4 

A4-50-2 2,373 80,0 88,0 
A4-100-1 2,323 83,5 91,9 
A4-150-1 2,378 84,8 93,3 
A4-200-1 2,385 94,8 104,3 
A4-200-2 2,374 85,6 94,2 
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6 Tulosten analysointia ja jatkotutkimustarpeita 

6.1 Työn lähtökohdat ja haasteet tutkimustavoissa 

Tämän työn lähtöajatuksena oli tutkia teräsbetonipaalujen säilyvyyttä maaperästä nostetuista 
näytteistä. Pääteemana tutkimukselle oli teräsbetonipaalujen pitkäaikaiskestävyys ja erityi-
sesti sulfaatinkestävyys. Tutkimussuunnitelmavaiheessa näytteidensaamiselle sopivista 
kohteista ei tuntunut olevan esteitä. Etelärannikolla (pääkaupunkiseutu - Turku) rakennus-
kantaa uudistetaan vauhdilla. Etenkin vanhoja teollisuusrakennuksia on purettu runsaasti 
asuntorakentamisen tieltä. Työn edetessä potentiaalisia kohteita tulikin vastaan useita. Tut-
kimuksen kannalta haasteelliseksi osoittautui todellisten happamien sulfaattiesiintymien 
löytäminen. Eräs potentiaalinen kohde sijaitsi Turun Majakkarannassa, josta on aikoinaan 
purettu vanha veneveistämö. Tarkemmissa pH-mittauksissa todettiin, että kohteessa on sul-
faattimaata, mutta maaperä ei ole hapanta. Potentiaalisia kohteita oli muitakin, kuten vanha 
Siemensin pääkonttori Perkkaalla. Perkkaalla paalut oli purkuvaiheessa katkottu niin sy-
vältä, että niitä ei saanut enää vedettyä ylös. 

Työn edetessä kävi selväksi, että tutkimustapa oli valittu väärin. Lähtökohdat olisivat olleet 
toisenlaiset, mikäli tutkimussuunnitelmavaiheessa olisi ollut sulfidikohde jo tiedossa. Työn 
lopussa on esitetty myös kaksi muuta mahdollista tutkimustapaa. Kehitettävää olisi myös 
paalujen nostotyössä paaluja mahdollisimman vähän vaurioittaen. 

6.2 Sulfaattimaiden tunnistaminen 

GTK:n kartoituksista pääteltynä (https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html) (Geologinen 
tutkimuskeskus, 2022) sulfaattien esiintyminen on rannikkoseudulla yleistä. Sulfaattien 
esiintyminen ei tarkoita automaattisesti, että maaperä olisi aggressiivista. Kaivovesi- ja poh-
javesitutkimusten (Larhemo, et al., 2002), (Larhemo, et al., 1990) mukaan maaperän sulfaat-
tipitoisuudet ovat pääosin erittäin alhaisia. Yksikään em. tutkimusten tuloksista ei olisi joh-
tanut sulfaattien osalta XA2-rasitusluokkaan, jossa käytetään sulfaatinkestävästä sementistä 
valmistettuja SR-paaluja (Tuotelehti PO-2016, 2018). RTB-300-16SR-paalun lisäkustannus 
vakiopaaluun verrattuna RTB-300-16 on arviolta 10…20 %:n välillä (Nimetön, 2022). 
Hankkeen kokoluokasta riippuen paalutustyön kokonaiskustannusten ero normaalin ja SR-
paalun välillä voi nousta kymmeniin tuhansiin euroihin. SR-paalut ovat tilauksesta valmis-
tettavia tuotteita, jolloin kustannuksia lisäävät myös aikataululliset haasteet. 

Maaperän aggressiivisuuden tutkiminen onkin yleensä edullisempaa kuin SR-paalun valinta 
sulfaattien esiintymisen todennäköisyyden, tai yhden näytepisteen perusteella. Maaperän 
sulfaattipitoisuus on vain harvoin merkki maaperän aggressiivisuudesta ja happamuudesta. 

Ympäristöministeriön laatimassa oppaassa (Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas ra-
kennushankkeisiin) on kiinnitetty huomiota happamien sulfaattimaiden tunnistamismenetel-
miin. Vaikka tunnistaminen tapahtuu ensisijaisesti pH-arvon ja inkubaatio-pH-arvon mittaa-
misella, on myös muita menetelmiä sulfaattimaan tunnistamiseen. Taulukossa 29 on esitetty 
sulfaattimaiden tunnistamismenetelmien raja-arvoja ja luotettavuusrvoja. Raja-arvot ovat ai-
nakin humuspitoisilla maa-aineksilla toistaiseksi alustavia tutkimusaineiston vähäisyydestä 
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johtuen. Näytteenottomenetelmät ja taulukossa 29 esitettävät tutkimustavat on esitetty tar-
kemmin oppaassa (Ympäristöministeriö, 2022). 

Taulukko 29. Happamien sulfaattimaiden menetelmäkohtaiset tunnistamisrajat ja 
menetelmien luotettavuus (1 heikoin, 5 luotettavin). Termillä FOX tarkoitetaan mää-
ritystä vetyperoksidihapetuksen jälkeen. (Ympäristöministeriö, 2022). 
 

Menetelmä Luotettavuus Tunnistamisraja 
Mineraa-
limaa 

Orgaani-
nen aines 

Karkea mi-
neraalimaa 

Hieno mi-
neraalimaa 

Lieju (LOI 
> 20 %) 

Turve 

Maasto-pH 4 4 pH < 4 pH < 4 pH < 3 pH < 3 
Musta väri 4 - Todetta-

vissa 
Todetta-
vissa 

- - 

pHFOX 4 - pH < 3 tai 
pH < 4 ja ΔpH < 2,5 

- - 

pH-inkubaatio 5 5 pH < 4 ja ΔpH < 0,5 pH < 3 ja ΔpH < 0,5 
Nopeutettu 
pH-inkubaatio 

5 5 pH < 4 ja ΔpH < 0,5 pH < 3 ja ΔpH < 0,5 

JohtolukuFOX 3 - 30 30 30 250 
TRS (%) 4 4 0,06 0,2 - - 
Kokonaisrikki 
(%) 

4 3 0,06 0,2 0,5 1 

SFOX (%) 4 3 0,06 0,2 0,5 1 
 

Sulfaattimaiden tunnistaminen on oleellinen osa paalutettavan rakennushankkeen suunnitte-
lua. Kohdekohtaisten kenttätutkimusten tarve arvioidaan ensin esim. aikaisempien tutkimus-
ten ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) karttapalvelun perusteella. Näytteenottotiheys 
on suunniteltava huomioiden koko rakennustoimenpiteen laajuus ja etenkin sulfidisavien 
laikuttainen esiintyvyys. Yksi näytepiste ei ole riittävä. (Suikkanen, et al., 2018). Rakennus-
hankkeen koko huomioiden, näytteitä on hyvä ottaa vähintään kahdesta pisteestä. Syvyys-
suunnassa näytteitä tulee ottaa noin puolen metrin välein vähintään pohjavedenpintaan ja 
tulevaan salaojitustasoon asti. Mikäli taulukossa 30 esitetyt maasto-pH-arvot alittuvat, voi-
daan hankkeen laajuudesta riippuen kohteessa käyttää sulfaatinkestäväiä rakenteita, tai tehdä 
täydentäviä tutkimuksia sulfaattiriskin suuruuden ja laajuuden tarkempaa määrittämistä var-
ten. Pohjaveden yläpuolisissa kerroksissa on hyvä tutkia myös inkubaatio-pH, tai vetyper-
oksidilla hapetettu pH. 

6.3 Erityishuomioita tutkimustuloksista 

Karbonatisoitumisselvityksen tulokset olivat odotettuja. Karbonatisoituminen on betonipaa-
luilla hyvin vähäistä. Karbonatisoitumissyvyydet olivat keskimäärin alle 3 mm ja karbona-
tisoitumiskerroin, k oli välillä 0,22…0,44 (Taulukko 30), kun esim. parvekelaatan alapin-
nassa karbonatisoitumiskerroin on noin 2,8 (Heikkonen, 2016). Vertailuna parvekelaatan 
alapintaa vastaavalla karbonatisoitumisnopeudella tutkimuskohteiden karbonatisoitumis-
syvyydet olisivat olleet keskimäärin 16…19 mm. 
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Taulukko 30. Karbonatisoitumissyvyysmittausten yhteenveto. 
Kohde Maximarket Metropolia Maximarket 

Paalujen ikä [v] 32 33 44 

Karbonatisoitumis-
syvyys, ka. [mm] 

1,3 2,5 2,6 

karbonatisoitumisker-
roin, k 

0,22 0,44 0,39 

 

Tätä tutkimusta varten ylösnostetuista paaluista on syytä huomioida paalujen erittäin suuret 
puristuslujuudet. Koepaalujen puristuskokeissa saadut lujuudet olivat keskimäärin lähes 
kaksinkertaiset paalujen valmistuksessa käytetyn betonin mitoituslujuuteen. Korkeat lujuu-
det ovat osittain seurausta siitä, että paalujen nimellislujuuden tulee olla saavutettu jo hyvin 
varhain lyöntivaiheessa. Maaperässä olosuhteet vaikuttavat olevan otolliset betonin lujuu-
denkehitykselle. Betonin varhaisessa lujuudenkehityksessä korkeampi lämpötila johtaa pa-
rempaan lujuuteen, mutta myöhemmässä lujuudenkehityksen vaiheessa alhaisempi lämpötia 
johtaa parempaan lujuuteen (BY 68, 2016). Tilanne on ideaali betonipaalujen lujuudenkehi-
tyksen kannalta. Paaluelementit valmistetaan lämpimissä tehdasolosuhteissa, jolloin varhai-
nen lujuudenkehitys tapahtuu kontrolloidussa lämpötilassa. Myöhemmän lujuudenkehityk-
sen kannalta maaperässä lämpötila pysyy tasaisen alhaisena laskematta kuitenkaan pakkasen 
puolelle. Jo kahden metrin syvyydessä lämpötila pysyy noin 0…10 ºC:een välillä (Helsingin 
kaupunki, Kiinteistövirasto, Geotekninen osasto, 2017). Betonin suuri lujuus takaa myös be-
tonin hyvän tiiveyden, jolloin myös sulfaatinkestävyys on hyvä. Betonivalmisosien tavoite-
lujuus määritellään standardin SFS-EN 13369 mukaan 28 vrk ikäisestä betonista. Betonipaa-
lujen säilyvyyssuunnittelussa voidaan harkita mahdollisuutta käyttää korotettua lujuusluok-
kaa. On kuitenkin huomioitava, että tämän tutkimuksen tuloksista ei voida tehdä pitkälle 
vietyjä päätelmiä betonin lujuudenkehityksestä maaperässä. 

Kuten kappaleessa 4.3 esitetystä japanilaisesta tutkimuksesta ilmenee, sulfaattirasitus on to-
dellinen riski betonille ja sen vakavuutta ei tule väheksyä. Em. tutkimuksessa koekappaleet 
oli altistettu ääriolosuhteille, jollaisia ei Suomen luonnosta löydy. Kokeessa maaperän mi-
tattu pH oli 1,7…2,6 (vrt. XA3 pH = 4,0…4,5). (H. Matsushita, ei pvm). 

6.4 Jatkotutkimustarpeita 

Lisätutkimuksen aihetta löytyy ainakin XA- ja XS-rasitusluokkien sekä sulfaatinkestävän ja 
kloridinkestävän betonin valintakriteerien tarkentamisessa. Haasteena on, että epäselvissä 
tapauksissa suunnittelija valitsee rakenteen pysyvyyden kannalta turhan korkean rasitusluo-
kan. Toisaalta riskinä on liian alhaisen rasitusluokan valinta puutteellisista lähtötiedoista ja 
tutkimuksista sekä tiedonpuutteesta johtuen. Rasitusluokan valintaan löytyy tarkennettavaa 
etenkin suomalaisten suunnitteluohjeiden puolella. Suunnitteluohjeissa ei ole kuvattu maa-
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perän aggressiivisuuden toteamiseksi yksiselitteistä ja yksinkertaista menetelmää. Raken-
nuspaikan alustava aggressiivisuuden arviointiin GTK:n karttapalvelu on toistaiseksi hyvin 
suuntaa antava. Karttapalvelu soveltuu alustavaan riskinarviointiin. Lopulliset päätelmät tu-
lee tehdä tapauskohtaisesti maaperäanalyysin perusteella. Aineiston tarkkuus kuitenkin li-
sääntyy jatkuvasti uuden aineiston myötä. 

Tämän tutkimuksen toteuttamisen suurin haaste oli ikääntyneiden paalunäytteiden saaminen 
happamilta sulfaattialueilta. Jatkotutkimusehdotuksena ja ratkaisuna em. ongelmaan olisi 
laajamittaisen koekentän rakentaminen tunnettulle sulfaattisavialueelle. Koekentälle voi-
daan asentaa eri sementtilaaduilla valmistettuja paaluelementtejä. Paalut voidaan nostaa ylös 
tutkimuksia varten esim. 5…10 vuoden kuluttua. Tällaisen koekentän järjestämisessä tulee 
huomioida, että kentän tilantarve on suuri (arviolta 100…300 m2). Lisäksi on huomioitava 
maaperän epähomogeenisuus. Tutkimusolosuhteita ei voida epähomogeenisuudesta johtuen 
kontrolloida. Lisäksi tutkimustietoa ei tällöin saada kuin yhdenlaisista olosuhteista, jolloin 
otanta on hyvin suppea. 
 
Maaperän muuttujien kontrolloimiseksi ja otannan laajentamiseksi tutkimus voitaisiin to-
teuttaa laboratorio-olosuteissa ja pienemmässä mittakaavassa. Tällöin saven sulfaattipitoi-
suus, vesipitoisuus ja happamuus sekä lämpötila olisivat tarkasti kontrolloituja ja tunnettuja. 
Tutkimus voidaan toteuttaa upottamalla betonielementti sulfaattipitoisella savella täytettä-
vään laatikkoon. Tällöin sulfaattipitoisuudet, vesipitoisuudet ja happamuus voidaan määrit-
tää tarkkaan. 

Laatikkokokeen tutkimussuunnitelmaehdotus (Kuva 46): 

- Laatikko täytetään savella. 

- Saven joukkoon sekoitetaan eri määriä sulfaatteja (+klorideja?). 

- Saveen upotetaan standardikokoisia koekappaleita, vrt. Kuva 19…Kuva 21 (H. 
Matsushita, ei pvm). 

- Laatikko suljetaan ja sulfaattikorroosion etenemistä mitataan esim. vuosittain. 

- Pohjaveden hidasta virtausta voidaan simuloida kierrättämällä vettä 
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SAVI + SO +H O4

2-

teräkset

standardisoitu koekappale

kontrolloitu pH ja
sulfaattipitoisuus

veden kierrätys pumppaamalla

2

takaa tasaisen sulfaattipitoisuuden  

Kuva 46. Periaatepiirustus laatikkokokeen koejärjestelyistä. 
 
Teräsbetonin säilyvyydestä ja hajoamisesta on olemassa runsaasti hyvää tutkimustietoa. Be-
tonin ominaisuudet tunnetaan hyvin. Betonilla on runsaasti hyviä ominaisuuksia, jotka teke-
vät siitä erinomaisen rakennusmateriaalin. Teräsbetonipaalujen sulfaatinkestävyyttä suoma-
laisissa olosuhteissa ei ole kuitenkaan selvitetty riittävästi. Sulfaatinkestävyyden tutkiminen 
toisi lisäarvoa teräsbetonille rakennusmateriaalina ja etenkin paalumateriaalina. 
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LIITE 1 
Metropolian koetuloksia 

1. Savi- ja paalunäytepisteiden sijainnit 

2. Maanäytteiden laboratoriokokeiden tulokset 

3. Karbonatisoitumissyvyyksien mittaustulokset 

4. Puristuskoekappaleiden dimensiot 

5. Puristuskokeiden tulokset 













Instrumentation

2.19 2.19 2.59 1.46 1.66 1.46 1.98 1.70 1.92 1.88

1.78 2.04 1.98 3.05 2.07 2.31 2.38 2.05 1.83 2.84

2.36 2.26 2.31 1.83 3.19 3.34 2.50 2.64 2.04 2.48

2.34 1.94 1.85 1.64 1.71 1.73 1.63 1.99 1.52 1.89

2.44 2.86 2.04 2.43 2.33 2.97 1.77 1.66 1.36 1.89 TYÖNTÖMITTA

1.86 3.25 2.41 2.79 2.66 3.20 3.10 4.08 3.41 2.85

2.46 1.76 1.88 1.85 1.91 1.87 2.18 2.35 1.71 1.98 TYÖNTÖMITTA

2.33 2.36 1.89 1.52 1.84 2.43 1.77 2.02 3.75 1.96

4.20 2.87 4.30 2.92 3.40 3.88 3.41 4.43 3.19 4.75 TYÖNTÖMITTA

2.46 3.40 2.51 2.05 2.14 1.81 2.56 1.72 2.41 3.45

1.80 1.98 2.36 2.85 3.11 1.98 3.44 2.40 1.46 1.88 TYÖNTÖMITTA

2.82 2.43 1.89 2.17 2.16 2.17 2.85 2.18 2.34 2.45

2.34 2.61 3.37 2.61 2.55 2.81 3.07 2.48 1.93 2.20 TYÖNTÖMITTA

2.80 2.71 2.70 2.36 3.76 3.04 2.12 2.57 2.03 3.11

4.14 3.70 3.34 2.56 1.93 2.26 3.07 2.56 3.69 4.01 TYÖNTÖMITTA

2.96 3.17 2.19 2.56 2.62 3.04 2.14 2.16 2.49 3.03

3.48 3.58 3.02 2.77 3.08 3.43 2.76 3.23 3.31 3.11 TYÖNTÖMITTA

3.09 3.41 2.79 2.92 2.60 3.32 3.43 2.48 3.71 3.13 3.1

2.1

2.2

2.9

2.7

2.3

3.1

2.1

2.6

3.1

2.6

2.7

3.1

2.6

3.2

1.8

2.6

2.3

1.8

2.2

3.0

2.0

2.2

1.8

2.4

2.2

2.0

[mm]

2.6

3.1

2.6

2.5

1.9

2.0

2.0

2.6

2.4

1.9

2.7

2.3

B2-200-1

B2-200-2 2.4

2.2 2.3

2.3

2.4

B2-150-1

B2-150-2 2.4

3.9 3.7

2.52.5

3.5

Specimen DiameterKarbonatisoitumissyvyys
[mm]

B1-50-1
TYÖNTÖMITTA

TYÖNTÖMITTA
B1-100-2

B2-50-1

B3-50-2

B1-50-2

B1-100-1

1.9

2.2

2.5

B2-100-2 2.4

2.0

B2-50-2

B2-100-1

3.3

3.2

3.2

B3-100-1

B3-100-2

B3-50-1

B3-150-1

B3-150-2 3.0

3.2

2.7

3.1

2.9



Perpendicularity 
of the side (max.) 

2)

Weight 
in air Density Maximu

m Force Strength Average

  [mm] [mm] [g] kg/m3 kN MPa MPa
87.20 87.31 87.40 83.60 83.62 83.52 0.00 0 454.13

83.70 83.74 83.76 OK 2336 82.6
87.52 87.57 87.49 83.77 83.78 83.73 0.00 0.5 471.45

OK 2337 85.6
87.60 87.77 87.81 83.84 83.80 83.83 0.00 0.5 472.35

83.80 83.85 83.80 OK 2349 85.6
88.12 88.17 88.16 83.81 83.76 83.81 0.00 0.2 453.08

83.76 83.81 83.77 OK 2339 82.2

87.63 87.54 87.46 83.77 83.79 83.87 0.00 0.00 439.98
83.85 83.76 83.82 OK 2336 79.8

87.90 87.96 87.95 83.82 83.87 83.83 0.00 0.00 412.25
83.87 83..83 83.87 OK 2352 74.7

87.77 87.79 87.89 83.84 83.84 83.86 0.00 0 445.69
83.82 83.82 83.83 OK 2346 80.7

87.76 87.80 87.69 83.90 83.83 83.89 0.00 0.0 444.17
83.89 83.84 83.85 OK 2343 80.4

87.95 87.95 88.08 83.78 83.84 83.80 0.00 0.3 453.49
83.84 83.87 83.82 OK 2343 82.2

88.23 88.14 88.26 83.81 83.82 83.80 0.00 0.5 433.81
83.84 83.84 83.84 OK 2336 78.6

87.96 88.07 88.04 83.76 83.79 83.78 0.00 0.00 467.99
83.82 83.84 83.87 OK 2337 84.8

86.47 86.49 86.38 83.81 83.84 83.82 0.00 0.00 464.43
83.86 83.86 83.80 OK 2343 84.1

87.66 87.59 87.58 83.89 83.90 83.93 0.00 0 412.02
83.85 83.86 83.87 OK 2319 74.6

87.83 87.91 87.92 83.83 83.89 83.87 0.00 0 441.15
83.88 83.89 83.92 OK 2327 79.8

87.91 87.93 87.93 83.87 83.87 83.86 0.00 0.0 448.02
83.87 83.87 83.84 OK 2347 81.1

87.91 87.88 87.87 83.84 83.89 83.93 0.00 0 446.09
83.93 83.89 83.90 OK 2332 80.7

88.02 87.95 88.00 83.85 83.88 83.89 0.00 0.00 441.4
83.90 83.90 83.85 OK 2334 79.9

Test Type
Height Diameter

Flatness of the load-
bearing surface 

(max.) 1)

Straightness 
tolerance on the 
generating line 3)

12390-487.7 OK OK

83.8 1137.088.2 OK

Standard Instrumentation

[mm] [mm] [mm]

83.7 1121.0

B1-50-2 87.5

SFS-EN 12504-184.1

SFS-EN 12504-1

OK

B3-100-1 83.9 1130.0
80.5

OK

B1-100-1 83.8 1137.0
83.9

B1-100-2
OK

SFS-EN 12504-1

80.6

12390-487.9 OK OK

B3-100-2 83.9 1140.087.9

B3-150-1 83.9
87.9 OK OK

B3-150-2

SFS-EN 12504-1 12390-487.6 OK OK

B3-50-2

B3-50-1 83.9 1123.0
74.6

1133.0
80.3 SFS-EN 12504-1 12390-4

83.9 1135.088.0 OK OK

87.3 OK OK

83.8 1127.0
OK OK

12390-4

SFS-EN 12504-1

12390-4

OK

12390-487.8 OK OK

83.9

80.4
B2-150-2

OK OK

SFS-EN 12504-188.0 OK OK

83.8 1137.088.2

77.2 SFS-EN 12504-1 12390-487.5 OK OK

83.9 1142.087.9 OK OK

B2-200-2 83.8 1118.086.4

B2-50-1 83.8 1128.0

B2-50-2

B2-150-1 83.8 1138.0

1136.0

B2-100-1 83.8

B2-100-2 87.8 OK OK

1137.0

83.8 1135.0

OK

SFS-EN 12504-1 12390-488.0 OK OK 84.5

Huomautukset

B2-200-1

B1-50-1

Specimen

KAPPALE HALKI! Ei voida 
puristaa



 

Print date: 22.02.21

Test report
Test report : B1-KH-TS-210222-JL
Tester : J. Hostikka
Customer : Aalto University / Juho Laulajainen
Test standard : SSF-EN 12390-3
Other : Betonisista lyöntipaaluista porattuja puristuslujuuslieriöitä.
Machine data : I [5000kN]
Test speed : 0,6  N/mm²s

Test results:

Legend No.
ID d h S0 m  Fmax m

mm mm mm² g g/cm³ kN MPa
1
2
3
4

B1-50-1 83,7 87,3 5502,26 1121 2,3337 454,13 82,54
B1-50-2 83,8 87,5 5515,41 1127 2,3353 471,45 85,48

B1-100-1 83,8 87,7 5515,41 1137 2,3506 472,35 85,64
B1-100-2 83,8 88,2 5515,41 1137 2,3373 453,08 82,15

Legend No.
b,03

%
1
2
3
4

-
-
-
-
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Statistics:

Series 
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2,3392 462,75 83,95
0,0077 10,58 1,87
0,33 2,29 2,22
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Print date: 22.02.21

Test report
Test report : B1-KH-TS-210222-JL
Tester : J. Hostikka
Customer : Aalto University / Juho Laulajainen
Test standard : SSF-EN 12390-3
Other : Betonisista lyöntipaaluista porattuja puristuslujuuslieriöitä.
Machine data : I [5000kN]
Test speed : 0,6  N/mm²s

Test results:

Legend No.
ID d h S0 m  Fmax m

mm mm mm² g g/cm³ kN MPa
1
2

 4
 6

7
9

10
11

B2-50-1 83,8 87,5 5515,41 1128 2,3373 439,98 79,77
B2-50-2 83,9 87,9 5528,58 1142 2,3500 412,25 74,57

B2-100-1 83,8 87,8 5515,41 1137 2,3479 445,69 80,81
B2-100-2 83,9 87,8 5528,58 1136 2,3403 444,17 80,34
B2-150-1 83,8 87,9 5515,41 1133 2,3370 453,49 82,22
B2-150-2 83,9 88,0 5528,58 1135 2,3329 433,81 78,47
B2-200-1 83,8 88,0 5515,41 1135 2,3385 467,99 84,85
B2-200-2 83,8 86,4 5515,41 1118 2,3461 464,43 84,21

Legend No.
b,03

%
1
2

 4
 6

7
9

10
11

-
-
-
-
-
-
-
-
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Series graph:
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Statistics:

Series 
n = 8

 Fmax m

g/cm³ kN MPa
x
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 [%]

2,3413 445,23 80,65
0,0060 17,74 3,28
0,26 3,98 4,07
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Print date: 22.02.21

Test report
Test report : B3-KH-TS-210222-JL
Tester : J. Hostikka
Customer : Aalto University / Juho Laulajainen
Test standard : SSF-EN 12390-3
Other : Betonisista lyöntipaaluista porattuja puristuslujuuslieriöitä.
Machine data : I [5000kN]
Test speed : 0,6  N/mm²s

Test results:

Legend No.
ID d h S0 m  Fmax m

mm mm mm² g g/cm³ kN MPa
1
2

 6
5
4

B3-50-1 83,9 87,6 5528,58 1123 2,3188 412,02 74,52
B3-100-1 83,9 87,9 5528,58 1130 2,3253 441,15 79,79
B3-100-2 83,9 87,9 5528,58 1140 2,3459 448,02 81,04
B3-150-1 83,9 87,9 5528,58 1133 2,3315 446,09 80,69
B3-150-2 83,9 88,0 5528,58 1135 2,3329 441,40 79,84

Legend No.
b,03

%
1
2

 6
5
4

-
-
-
-
-
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Statistics:

Series 
n = 5

 Fmax m
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x
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 [%]

2,3309 437,73 79,18
0,0101 14,68 2,66
0,43 3,35 3,35
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LIITE 2 
Sofiankadun päiväkodin koetuloksia 

1. Karbonatisoitumissyvyyksien mittaustulokset 

2. Puristuskoekappaleiden dimensiot 

3. Puristuskokeiden tulokset 



Instrumentation

2.35 1.73 0.00 0.00 1.57 0.00 1.51 0.00

- - - - - - - -

2.29 2.06 3.89 2.55 6.50 3.87 2.17 2.60

4.35 4.44 4.29 3.70 3.36 3.04 3.10 2.60

4.47 4.51 3.46 4.50 4.34 4.84 4.21 3.82

4.25 2.94 4.52 3.95 3.92 2.99 2.38 2.62

3.32 2.36 3.69 3.99 3.64 3.57 3.29 5.62

2.00 1.35 1.57 0.00 1.62 2.16 1.50 0.00

5.43 11.34 10.44 5.65 5.23 10.22 10.55 2.50

2.07 1.45 0.00 0.00 2.38 2.91 2.09 3.80

3.90 3.41 0.00 2.19 1.75 0.00 2.17 1.45

3.13 1.95 0.00 0.00 2.42 1.96 0.00 0.00

3.22 2.70 0.00 0.00 3.94 3.50 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KAPPALE HALKI!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.05 2.09 1.26 0.00 1.94 1.31 0.00 0.00

4.17 3.14 2.63 4.46 6.44 6.65 7.69 3.89

1.07 1.00 2.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00

4.39 4.16 4.26 4.97 4.97 4.21 5.15 4.37

4.54 3.40 2.91 2.47 2.62 3.36 3.07 2.56

5.27 5.20 5.53 5.87 4.19 4.36 4.62 4.96

3.15 2.75 2.94 3.55 4.69 2.98 3.08 3.24

2.96 3.69 2.55 2.04 2.38 3.33 2.86 1.85

2.25 2.65 2.48 2.23 2.05 2.46 3.28 3.39

4.76 4.46 3.49 - 4.94 5.16 4.52 2.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.35 2.57 3.84 3.76 3.49 1.88 3.78 1.79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.98 3.36 4.99 3.60 3.89 4.62 4.82 4.42

TYÖNTÖMITTA

TYÖNTÖMITTA

TYÖNTÖMITTA

TYÖNTÖMITTA

TYÖNTÖMITTA

TYÖNTÖMITTA

TYÖNTÖMITTA

TYÖNTÖMITTA

TYÖNTÖMITTA

TYÖNTÖMITTA

TYÖNTÖMITTA

0.0 0.0

1.6

2.7

2.1

[mm]
Karbonatisoitumissyvyys

Ei mitattavissa. Kappale murentunut. 
Vanha halkeama???

A2-100-2 1.2
1.3 1.1

1.5

A2-200-2 1.0
1.1 0.8

0.5

A3-50-0 4.9
3.6

3.23.6 2.7

4.4 4.7

3.1
3.3 2.9

3.8

3.9 TYÖNTÖMITTA

2.5 TYÖNTÖMITTA

4.8

0.8

4.34.2 4.4

6.2 2.8
0.6

1.2 0.0

4.6

1.7
1.5 1.9

0.0
0.0 0.0

0.0
0.0 0.0

A2-150-1

A2-150-2

A2-200-1

2.72.8 2.6

2.62.4 2.8

5.0
5.5 4.5

A3-50-1

A3-100-1

A3-100-2

A3-150-1

A4-50-1

A4-50-2

A3-150-2 3.3
3.1

3.3 4.0

1.3
1.2 1.3

[mm]

A2-50-1

A2-50-2

A2-100-1

7.7
8.2 7.1

1.8
0.9 2.8

1.9
2.4 1.3

Specimen Diameter

A1-50-1

A1-50-2

A1-100-1

0.9
1.0 0.8

-
#JAKO/0! #JAKO/0!

3.2
2.7 3.8

3.5

4.1

A4-100-2

0.9

3.4

TYÖNTÖMITTA

TYÖNTÖMITTA

A1-200-2

A1-100-2

A1-150-1

3.6
4.2 3.0

4.3
4.2 4.3

A1-150-2

A1-200-1

3.4
3.9 3.0

3.7

A4-200-2

0.00.0 0.0

2.1

A4-150-2 0.0

A4-100-1

A4-150-1

A4-200-1 0.00.0 0.0

4.24.0 4.4



Huom! Visuaalinen tarkastelu

Perpendicularity 
of the side (max.) 

2)

Weight 
in air DensityMaximum ForceStrength Average

  [mm] [mm] [g] kg/m3 kN MPa MPa
87.20 87.02 87.12 84.02 84.03 83.98 0.00 0.15 471.87

84.00 84.00 84.00 OK 2345 85.1
86.97 87.13 87.06 84.01 84.05 84.02 0.00 0.0 466.75

83.99 84.00 83.98 OK 2342 84.2
Järkyttävä lohkeama sivussa 86.74 86.85 86.80 83.99 84.00 - 0.00 0 471.11
lohkeaman koko 40*40*10 84.03 84.05 84.00 OK 2299 85.0
Puristuslaite tilttasi. Kappale murskaantui 87.35 87.23 87.35 83.99 84.00 83.96 0.00 0.0

84.01 84.00 84.01 OK 2350 - -
87.52 87.62 87.61 83.89 83.93 83.91 0.00 0 502.47

83.94 83.91 83.92 OK 2355 90.8
ISO KIVI KULMASSA 20*50 86.25 86.54 86.68 83.88 83.88 83.97 0.00 0.00 429.01

83.97 83.93 83.91 OK 2356 77.6
87.06 87.14 87.16 84.00 84.03 84.02 0.00 0 457.09

83.98 83.94 83.94 OK 2352 82.5
ISO LOHKEAMA KULMASSA 20*40*7 87.39 87.43 87.38 84.01 84.02 - 0.00 0.0 451.97

83.99 84.00 84.02 OK 2331 81.5

LOHKEAMA KULMASSA 20*30*5 87.23 87.29 87.23 83.91 83.94 84.00 0.00 0.00 444.71
83.92 83.95 83.93 OK 2384 80.4

86.19 86.34 86.37 83.90 83.89 83.88 0.00 0.00 518.85
OK 2407 93.9

87.29 87.23 87.13 83.99 84.00 84.05 0.00 0.00 497.97
83.99 83.95 84.01 OK 2381 89.9

Pienet lohkeamat kulmissa 86.73 86.66 86.65 84.02 83.98 84.01 0.00 0 467.96
Näytteen kyljessä pieni pala puuta d=14mm 84.01 83.97 84.01 OK 2350 84.4

87.41 87.24 87.39 83.99 84.05 83.99 0.00 0.0 460.1
84.01 83.99 84.00 OK 2386 83.0

86.36 86.48 86.58 83.96 83.92 83.97 0.00 0.00 524.4
83.92 83.96 83.96 OK 2355 94.7

HALKEAMA 83.69 86.67 86.54 84.07 84.07 84.03 0.00 0.00 400.19
84.07 84.01 84.00 OK 2372 72.1

KULMASSA PIENI SAHAUSVIISTE 87.29 87.19 87.27 84.08 84.13 84.11 0.00 0 430.4
83.97 83.89 83.51 OK 2383 77.8

87.01 87.04 87.05 84.02 84.04 84.09 0.00 0.0 456.18
84.06 84.03 84.10 OK 2356 82.2

TERÄKSIÄ SIKINSOKIN D14mm 86.92 87.00 87.06 84.00 84.08 84.26 0.00 0.35 498.03
ETÄISYYS KESKELTÄ 31mm 84.05 84.07 84.08 OK 2654 89.7

87.46 87.52 87.43 84.03 84.08 84.11 0.00 0.00 471.85
84.00 84.05 84.08 OK 2340 85.0

87.50 87.54 87.53 83.99 84.00 84.09 0.00 0.30 443.9
84.04 84.03 84.05 OK 2373 80.0

lohkeama sivussa 85.14 85.22 85.27 83.93 84.02 84.01 0.00 0.4 462.73
lohkeaman koko 75*30*3 84.01 83.98 84.03 OK 2323 83.5
LOHKEAMA KULMASSA 15*15*3mm 87.30 87.29 87.23 84.01 84.01 83.99 0.00 0.00 469.91

84.00 84.01 84.00 OK 2378 84.8
86.98 87.10 87.09 84.02 84.02 84.03 0.00 0.00 525.21

83.99 83.97 84.00 OK 2385 94.8
87.07 87.20 87.20 84.04 84.05 83.94 0.00 0.00 474.36

83.99 84.05 84.01 OK 2374 85.6

85.6 OK OK
84.0

A2-200-1

87.3 OK OK

A2-100-1 84.0 1151.0 89.9 SFS-EN 12504-1
87.2 OK OK

A3-50-1 SFS-EN 12504-1

83.9 1127.0 94.7 SFS-EN 12504-1
86.5 OK OK

SFS-EN 12504-187.3 OK OK 87.1

A4-200-1

A4-200-2

A4-50-2 84.0 1152.087.5

A4-50-1 84.1 1136.0

OK

A4-100-1

OK

87.5 OK OK

1151.0

A4-150-1 84.0 1150.0

85.2

83.9 1151.0

87.0 OK OK

SFS-EN 12504-187.1 OK OK

84.0 1147.0

84.0

87.2 OK

SFS-EN 12504-182.5

90.2

84.8 SFS-EN 12504-1

OK OK

83.9 1127.086.5 OK OK

A3-150-1 84.1 1282.0 89.7 SFS-EN 12504-1

80.0
A3-100-2

OK OK

SFS-EN 12504-187.3 OK OK

84.1

A3-100-1

84.0 1097.0 83.5

83.7

1141.0
84.2

1138.087.0

OK

1127.0 72.1

OK OK

84.0 1155.0
OK OK

87.4 OK

83.9 1148.086.3 OK

83.9

SFS-EN 12504-1

A1-150-1 83.9
87.6 OK OK

A1-150-2

A2-150-1 84.0 1129.0

A2-150-2 87.3

SFS-EN 12504-1

SFS-EN 12504-187.1 OK OK

84.0 1129.0

86.8 OK OK

A1-100-2 84.0 1137.087.3

SFS-EN 12504-187.1 OK OK

A1-50-2 84.0 1130.087.1 OK

A1-50-1 84.0 1132.0
84.7

OK

A1-200-1 84.0 1135.0
82.0

A1-200-2
OK

86.7

Standard

SFS-EN 12504-1

OK

A1-100-1 84.0 1106.0
85.0

OK

SFS-EN 12504-1

A2-50-2

A2-50-1 1151.0

OK

[mm] [mm] [mm]

Specimen Test Type
Height Diameter

Flatness of the load-
bearing surface 

(max.) 1)

Straightness 
tolerance on the 
generating line 3)



 

Print date: 22.02.21

Test report
Test report : A1-KH-TS-210222-JL
Tester : J. Hostikka
Customer : Aalto University / Juho Laulajainen
Test standard : SSF-EN 12390-3
Strength class : k-500
Other : Betonisista lyöntipaaluista porattuja puristuslujuuslieriöitä.
Machine data : ToniTROL II
Test speed : 0,6  N/mm²s

Test results:

Legend No.
ID d h S0 m  Fmax m

mm mm mm² g g/cm³ kN MPa
1
2
3
4
6

 8
9

10
 12

A1-50-1 84,0 87,1 5541,77 1132 2,3452 471,87 85,15
A1-50-2 84,0 87,1 5541,77 1130 2,3411 466,75 84,22

A1-100-1 84,0 86,8 5541,77 1106 2,2993 471,11 85,01
A1-100-2 84,0 87,3 5541,77 1137 2,3502 - -

A1-50-1-2nd 84,0 87,1 5541,77 1132 2,3452 378,94 68,38
A1-150-1 83,9 87,6 5528,58 1141 2,3560 502,47 90,89
A1-150-2 83,9 86,5 5528,58 1127 2,3566 429,01 77,60
A1-200-1 84,0 87,1 5541,77 1135 2,3514 457,09 82,48
A1-200-2 84,0 87,4 5541,77 1129 2,3310 451,97 81,56

Legend No.
b,03

%
1
2
3
4
6

 8
9

10
 12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Print date: 22.02.21

Series graph:

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0
20
40
60
80

Nominal deformation in mm

Fo
rce

 in
 N

/m
m

²

Statistics:

Series 
n = 9

 Fmax m

g/cm³ kN MPa
x
s

 [%]

2,3418 453,65 81,91
0,0178 36,63 6,63
0,76 8,08 8,10
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Print date: 22.02.21

Test report
Test report : KH-TS-210222-JL
Tester : J. Hostikka
Customer : Aalto University / Juho Laulajainen
Test standard : SSF-EN 12390-3
Other : Betonisista lyöntipaaluista porattuja puristuslujuuslieriöitä.
Machine data : ToniTROL II
Test speed : 0,6  N/mm²s

Test results:

Legend No.
ID d h S0 m  Fmax m

mm mm mm² g g/cm³ kN MPa
3
4

 6
 8

9
10

A2-50-1 83,9 87,3 5528,58 1151 2,3848 444,71 80,44
A2-50-2 83,9 86,3 5528,58 1148 2,4061 518,85 93,85

A2-100-1 84,0 87,2 5541,77 1151 2,3818 497,97 89,86
A2-150-1 84,0 86,7 5541,77 1129 2,3498 467,96 84,44
A2-150-2 84,0 87,3 5541,77 1155 2,3874 460,10 83,02
A2-200-1 83,9 86,5 5528,58 1127 2,3566 524,40 94,85

Legend No.
b,03

%
3
4

 6
 8

9
10

-
-
-
-
-
-
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Print date: 22.02.21

Series graph:

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
0
20
40
60
80

Nominal deformation in mm

Fo
rce

 in
 N

/m
m

²

Statistics:

Series 
n = 6

 Fmax m

g/cm³ kN MPa
x
s

 [%]

2,3778 485,66 87,74
0,0209 32,86 5,98
0,88 6,77 6,82
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Print date: 22.02.21

Test report
Test report : A3-KH-TS-210222-JL
Tester : J. Hostikka
Customer : Aalto University / Juho Laulajainen
Test standard : SSF-EN 12390-3
Strength class : k-500
Other : Betonisista lyöntipaaluista porattuja puristuslujuuslieriöitä.
Machine data : ToniTROL II
Test speed : 0,6  N/mm²s

Test results:

Legend No.
ID d h S0 m  Fmax m

mm mm mm² g g/cm³ kN MPa
1
2
3
4

 6

A3-50-1 84,0 85,6 5541,77 1127 2,3758 400,19 72,21
A3-100-1 83,9 87,3 5528,58 1151 2,3848 430,40 77,85
A3-100-2 84,1 87,0 5554,97 1138 2,3547 456,18 82,12
A3-150-1 84,1 87,0 5554,97 1282 2,6527 498,03 89,66

A3-150-1-2nd 84,1 87,0 5554,97 1282 2,6527 385,29 69,36

Legend No.
b,03

%
1
2
3
4

 6

-
-
-
-
-
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Print date: 22.02.21

Series graph:

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
0

20
40
60
80

Nominal deformation in mm

Fo
rce

 in
 N

/m
m

²

Statistics:

Series 
n = 5

 Fmax m

g/cm³ kN MPa
x
s

 [%]

2,4841 434,02 78,24
0,1543 45,06 8,07
6,21 10,38 10,32

A3_20210222_JL_CT-SFS-EN 12390-3-Cylinder_80x80 mm .zs2 Page2/2



 

Print date: 22.02.21

Test report
Test report : A4-KH-TS-210222-JL
Tester : J. Hostikka
Customer : Aalto University / Juho Laulajainen
Test standard : SSF-EN 12390-3
Strength class : k-500
Other : Betonisista lyöntipaaluista porattuja puristuslujuuslieriöitä.
Machine data : ToniTROL II
Test speed : 0,6  N/mm²s

Test results:

Legend No.
ID d h S0 m  Fmax m

mm mm mm² g g/cm³ kN MPa
1
2
3
4
5

 7

A4-50-1 84,1 87,5 5554,97 1136 2,3372 471,85 84,94
A4-50-2 84,0 87,5 5541,77 1152 2,3757 443,90 80,10

A4-100-1 84,0 85,2 5541,77 1097 2,3234 462,73 83,50
A4-150-1 84,0 87,3 5541,77 1150 2,3770 469,91 84,79
A4-200-1 84,0 87,1 5541,77 1151 2,3846 525,21 94,77
A4-200-2 84,0 87,2 5541,77 1147 2,3736 474,36 85,60

Legend No.
b,03

%
1
2
3
4
5

 7

-
-
-
-
-
-
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Print date: 22.02.21

Series graph:

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
0
20
40
60
80

Nominal deformation in mm

Fo
rce

 in
 N

/m
m

²

Statistics:

Series 
n = 6

 Fmax m

g/cm³ kN MPa
x
s

 [%]

2,3619 474,66 85,62
0,0252 27,11 4,90
1,07 5,71 5,72
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