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Compact Air
– Projekti betonin tiivistämisestä

Compact Air on tutkimusprojekti, jossa tutkittiin mahdollisuuk-
sia vähentää tiivistyshuokosten määrää betonissa ja myöskin 
pienentää betonin erottumisherkkyyttä. Projekti tehtiin yhteis-
työssä Aalto-yliopiston ja VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy:n 
kesken ja projektin rahoittivat Betoniyhdistys, Betoniteollisuus, 
Väylävirasto sekä Rakennustuotteiden Laatu Säätiö SR. Projekti 
valmistui alkuvuodesta 2021.

Projektin Compact Air [1] lähtökohtana oli 
havainnot aikaisemmista tutkimuksista, mm. 
Aalto-yliopiston Good vibrations -projektista 
[2]. Aikaisemmat tutkimustulokset ovat osoit-
taneet, että betonin tiivistäminen on haasteel-
lista. Betoniin jää tiivistämisestä huolimatta 
varsin paljon tiivistyshuokosia, jotka alentavat 
betonirakenteiden puristuslujuutta. Laborato-
riokoekappaleiden tiivistäminen on tehokasta 
ja siten muodostuu eroja laboratorio- ja raken-
teesta porattujen koekappaleiden puristuslu-
juuksien välille. Toisaalta betonit alkavat myös 
erottumaan jo varsin lyhyillä tiivistysajoilla. 
Erottumisriski on suurimmillaan notkeilla, 
huokostetuilla betoneilla. Erottumisriski näkyy 
tiheyseroina betonirakenteen sisällä. 

Compact Air-projektin tavoitteena oli 
vähentää betonin tiivistyshuokosten määrää. 
Ensisijaisesti tähän pyrittiin muutoin kuin 
tiivistysaikaa lisäämällä. Tutkimuksen toi-
sena tavoitteena oli vähentää betonin erot-
tumisherkkyyttä tiivistyksen aikana. Erottu-
misen osalta on tärkeää ymmärtää nykyistä 
paremmin: milloin betoni erottuu ja mitä 
erottumisessa tapahtuu. Tiivistyshuokos-
ten vähentymisellä olisi selkeä positiivinen 
vaikutus betonin puristuslujuuteen raken-
teessa. Erottumisherkkyyden vähentäminen 
puolestaan vähentäisi betonirakenteiden 
laatu vaihteluita. Täten sekä tiivistyshuokos-

ten että erottumisherkkyyden vähentäminen 
vaikuttaisivat positiivisesti betonirakentami-
sen laatuun.

Projekti jakautui kolmeen vaiheeseen:

1. Nykyisten betonien tarkempi analysointi 
betonin tiivistyshuokosten määrän sekä 
erottumisen osalta

2. Lisäaineiden vaikutus betonin tiivistyvyy-
teen, betonin erottumisherkkyyteen sekä 
suojahuokostuksen stabiilisuuteen.

3. Betonin tiivistyvyys ja erottumisherkkyys 
koerakenteissa.

Projektissa analysoitiin suuri määrä Good vib-
rations -projektissa valettuja betoneita. Analy-
sointia varten kehitettiin menetelmiä tiivistys-
huokosten määrän sekä betonin erottumisen 
analysointiin. Tiivistyshuokosten määrän ana-
lysointi perustui betoninäytteiden kuva-ana-
lyysiin. Menetelmässä porakoekappaleista 
sahatut betonipinnat esihiottiin ja täytettiin 
sinisellä pastalla. Tämän jälkeen betonipinta 
hiottiin uudelleen niin, että huokoset erottui-
vat sinisinä. Pinnat skannattiin ja tiivistyshuo-
kosten (ekvivalenttihalkaisija > 0,8 mm) suhde 
määritettiin kuva-analyysin avulla. Lisäksi pai-
nekyllästyskoetta hyödynnettiin kovettuneen 
betonin ilmamäärän ja betonin erottumisen 
analysoinnissa.
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1 Räisälänsilta on noin 200 metriä pitkä 7-aukkoi-

nen jännitetty betonipalkkisilta, joka ylittää Kehä I:n 

Otaniemen ja Laajalahden välillä.

 

2 Räisälänsilta luovutettiin toukokuussa 2021 Rai-

de-Jokerin pikaraitiotien ratatöitä varten.
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4a ja b Tiivistysajan vaikutus betonin tiivistysilmamäärään ja ylä- ja alaosan erotukseen Good Vibra-

tion -projektin koerakenteissa. Yksittäisten koerakenteiden tulokset ovat esitetty kuvassa ympyröillä.

3 Näytteen skannattu betonipinta 70 × 70 mm², 

jossa huokoset ovat täytetty sinisellä pastalla.

84 3 2021

Tiivistyshuokosten määrä 
Good vibrations -betoneissa
Good vibrations -projektissa valmistettiin 
koerakenteita, joissa varioitiin betonireseptiä, 
betonin notkeutta sekä tiivistysaikaa. Tiivis-
tysajat vaihtelivat välillä 200–800 s/m3, tosin 
normaalin betonin tyypilliset tiivistysajat 
ovat suuruusluokkaa 200 s/m3. Analysointia 
varten näytteet otettiin koerakenteiden ylä- ja 
alaosasta.

Betonin tiivistysilman määrää analysoitiin 
kehitetyn kuva-analyysin avulla. Tiivistysil-
mamäärä betoneissa oli keskimäärin varsin 
korkea (> 4 %) ja vaihtelua esiintyi niissä run-
saasti. Pienimmät tiivistysilmamäärät olivat 
alle 2 % ja suurimmat yli 7 %. Tärytysajalla ei 
ollut kovin suurta vaikutusta tiivistysilman 
määrään, lukuun ottamatta pisintä tiivistys-
aikaa (800 s/m3), jolloin tiivistysilmamäärä oli 
hieman alhaisempi (kuva 4a). 

Koerakenteen yläreunassa oli yleensä 
enemmän tiivistysilmaa kuin rakenteen poh-
jaosassa, mikä on odotettavaa, koska ilma 
nousee ylöspäin (kuva 4b). Ero oli kuitenkin 
varsin pieni, joten tiivistysilmaa jää koko raken-
teeseen tyypillisillä tiivistysajoilla. Lisäksi 
tulokset osoittavat, että betonin notkeudel-
lakaan ei ollut suurta vaikutusta rakenteiden 
tiivistysilmamäärään. Myös huokostettujen ja 
huokostamattomien betonien välillä ei ollut 
merkittävää eroa, tosin valtaosa tutkituista 
betoneista oli huokostettuja. Siten Good vib-
rations -koerakenteiden analysointi ei paljas-

tanut yksittäistä tekijää, joka vaikuttaisi olen-
naisesti tiivistyshuokosten määrään.

Good Vibration betonien erottuminen
Betonin erottumista tutkittiin porakoekap-
paleista tiheyden, kapillaarisesti imeytyvän 
huokoisuuden sekä painekyllästyksessä täyt-
tyvän huokoisuuden avulla. Kapillaarisesti 
imeytyvän huokoisuuden määrä kuvastaa 
sementtikiven ja kiviaineksen tilavuusosuuk-
sia olettaen, että vesi-sementtisuhteessa ei 
ole tapahtunut muutoksia. Näin havaitut 
muutokset kapillaarisen huokoisuuden mää-
rässä osoittavat, että betonissa on tapahtunut 
erottumista. Painekyllästyksessä täyttyneiden 
huokosten määrä vastaa kovettuneen betonin 
ilmamäärää. Kovettuneen betonin ilmamäärä 
ei ole täsmälleen sama kuin tuoreen betonin 
ilmamäärä, mutta arvot ovat yleensä hyvin 
lähellä toisiaan.

Esimerkkeinä raportissa esitetään kolme 
betonia. Muuttujina kuvaajissa on lisäksi 
betonin tiivistysaika sekä näytteen sijainti 
koerakenteessa. 

Betoni GV-01 oli jäykähkö ja ilmamäärä 
varsin matala (painuma: 130 mm, tuoreen 
betonin ilmamäärä: 3,8 %). Tästä huolimatta 
betoni erottui hieman, mikä voidaan nähdä 
näytteiden tiheyseroista. Vastaavia eroja 
nähdään myös kapillaarisesti imeytyvän huo-
kosten määrässä, ja myös kovettuneen beto-
nin ilmamäärissä on eroja. Ilmamäärän erot 
johtuvat pääosin betonin erottumisesta. Sillä 

suojahuokosilma sijaitsee sementtipastassa 
/-kivessä ja jos sementtikiven osuus muuttuu, 
myös kovettuneen betonin ilmamäärä muut-
tuu paikallisesti.

Betoni GV-10 oli selvästi edellistä betonia 
notkeampaa (painuma: 185 mm) ja tuoreen 
betonin ilmamäärä oli korkeampi (6,4 %). Tämä 
betoni erottui myös selvästi enemmän kuin 
betoni GV-01. Esimerkiksi tiheydessä havait-
tiin yli 300 kg/m3 eroja näytteiden kesken. 
Tosin erottuminen tapahtui vain pidemmillä 
tiivistysajoilla, ja normaaleilla tiivistysajoilla 
(n. 200 s/m3) betonin erottuminen oli varsin 
vähäistä.

Kolmantena esimerkkibetonina oli betoni 
GV-14, jossa sementtinä käytettiin SR-sement-
tiä. Betonin painuma oli 210 mm ja ilmamäärä 
3,8 %. Pisimmällä tiivistysajalla havaittiin sel-
keitä tiheyseroja. Mielenkiintoista on kuitenkin 
kovettuneen betonin ilmamäärän muuttumi-
nen tiivistysajan funktiona. Betonin ilma-
määrä laski selvästi jo 400 s/m3 tiivistysajan 
kohdalla. Vastaavaa ilmiötä muilla betoneilla 
ei tapahtunut. 

Kolme edellä mainitun betonin suojahuo-
kosrakenne tutkittiin myös ohuthieanalyysin 
avulla. Tiivistysajoista tutkittiin 200 ja 800 s/
m3 ja lisäksi koerakenteiden ylä- ja alaosat 
analysoitiin. Ohuthieanalyysin tulokset olivat 
sopusoinnussa ylläesitettyjen tulosten kanssa. 
Betonit GV-01 ja 10 olivat erottuneita (GV-01 
vain lievästi). Näissä betoneissa havaittiin 
tiheyseroja ja siten todennäköisesti sement-
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tikiven osuus vaihtelee betonirakenteen sisällä. 
Suojahuokostuksen laatuun tällä ei kuitenkaan 
ollut vaikusta. Kaikki näytteet täyttävät sel-
västi pakkasenkestävälle betonille asetetut 
vaatimukset.

Betoni GV-14 oli poikkeava tässäkin suh-
teessa. Painekyllästyskoe osoitti, että betoni 
ilmamäärä vähenee merkittävästi pidem-
millä tiivistysajoilla. Sama huomattiin myös 
ohuthieanalyysien tuloksissa. Tiivistysajan 
200 s/m3 jälkeen huokosjako oli n. 0,14 mm, 
mutta 800 s/m3 tiivistysajan jälkeen huokos-
jako oli jo ohuthieanalyysin mittausalueen 
ulkopuolella (> 0,4 mm). Täten tiivistys teki 
pakkasenkestävästä betonista käytännössä 
huokostamattoman betonin. Tämä ongelma 
koskee nimenomaan notkeaa, huokostettua 
SR-sementillä valmistettua betonia, mutta 

tällainen kombinaatio ei ole kuitenkaan kovin-
kaan tavallinen. Muutoin suojahuokostus ei 
muuttunut tiivistyksen vaikutuksesta.

Siltakohteiden analysoinnit
Projektissa analysoitiin kolme Raide-Jokerin 
siltaa Espoossa. Kokeissa haluttiin testata 
projektissa kehittyjä tutkimusmenetelmiä ja 
lisäksi määrittää tiivistyshuokosten määrä 
sekä betonin erottumisen taso todellisissa 
betonirakenteissa. Aikaisemmat testaukset 
ovat keskittyneet koerakenteisiin. 

Siltojen kansirakenteesta porattiin n. 300 
mm pituisia poralieriöitä, jotka sahattiin edel-
leen 25 mm paksuiksi siivuiksi (kuva 6). Beto-
nisiivuista määritettiin tiheydet, ja lisäksi joka 
toisesta siivusta määritettiin tiivistyshuokos-
ten määrä ja joka toisesta kapillaarisesti täyt-

tyvien sekä painekyllästyksessä täyttyvien 
huokosten määrä. Mittaustulokset on esitetty 
kuvassa 7. 

Kolmen sillan välillä havaittiin runsaasti 
eroja. Silta S8 oli odotusten mukainen, kovet-
tuneen betonin ilmamäärä oli 5...6 % ja tiivis-
tyshuokosten määrä oli alhainen. Sen sijaan 
sillassa S9 ilmamäärä vaihteli runsaasti ja 
ilmamäärä oli paikoin varsin korkea sekä tii-
vistysilman määrässä oli runsaasti vaihtelua. 
Myös silta S10 poikkesi kahdesta edellisestä 
sillasta. Koska kovettuneen betonin ilmamäärä 
oli alhainen, betoni oli käytännössä huokos-
tamattoman betonin tasolla. Lisäksi tiivis-
tyshuokosten määrä oli vähäinen. Toisaalta 
kyseisessä betonissa oli työmaamittauksissa 
saatu hyväksyttävät ilmamäärätulokset. Siten 
voidaan arvioida, että betonista ”karkasi” ilma 

5 Betonien GV-01, GV-10, GV-14 analysointi 

erottumisen osalta.
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7 Siltakokeiden mittaustulokset silloille S8, S9 

ja S10.

86 3 2021

2000

2100

2200

2300

2400

0 100 200 300

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0 100 200 300

10%

12%

14%

16%

18%

0 100 200 300

0%

2%

4%

6%

8%

0 100 200 300

2000

2100

2200

2300

2400

0 100 200 300

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0 100 200 300

10%

12%

14%

16%

18%

0 100 200 300

0%

2%

4%

6%

8%

0 200 400

2000

2100

2200

2300

2400

0 100 200 300

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0 100 200 300

10%

12%

14%

16%

18%

0 100 200 300

0%

2%

4%

6%

8%

0 100 200 300

S8 S9 S10

Ti
he

ys
 (k

g/
m

³)
Ko

ve
tt

un
ee

n 
be

to
ni

n 
ilm

am
ää

rä
Ka

pi
lla

ar
is

et
 h

uo
ko

is
et

Ti
iv

is
ty

si
lm

a 
ku

va
-a

na
ly

ys
ill

a

6a ja b Porakappaleiden porausta siltakannella ja 

viipaloidut poralieriöt ennen analyyseja.

6a 6b
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tiivistyksen aikana. Tarkempaa syytä tähän 
ilmamäärän katoamiseen ei ole tiedossa. 

Siltakokeet osoittivat kehitettyjen mene-
telmien toimivuuden. Rakenteesta otetuista 
poranäytteistä pystytään määrittämään kovet-
tuneen betonin ilmamäärä samoin kuin tiivis-
tyshuokosten määrä. Näiden lisäksi betonin 
tiheys kertoo paljon betonin laadusta.

Kokeet osoittivat myös, että kovettuneen 
betonin huokosrakenteessa on oletettua enem-
män vaihtelua, sillä tutkittavana oli kolme 
hyvin samankaltaista siltaa. Yksi silloista osoit-
tautui odotusten mukaiseksi, toisen sillassa 
ilmamäärä on korkea ja kolmannessa sillassa 
ilmamäärä oli merkittävästi alentunut valun 
yhteydessä.

Reologiset kokeet
Projektissa tutkittiin betonin työstettävyyttä, 
erottumista ja tiivistymistä reologisten mit-
tausten ja mallinnuksen avulla eri tilanteissa.

Betonin reologiset ominaisuudet aiheutu-
vat pääosin sementtipartikkelien keskinäisestä 
vuorovaikutuksesta. Sementtipartikkelit muo-
dostavat verkkomaisia sidoksia, mikäli beto-
niin ei kohdistu ulkopuolisia voimia tehden 
betonista stabiilin. Toisaalta kun betoniin 
kohdistetaan ulkopuolinen voima, sementti-
partikkelien keskinäiset sidokset purkautuvat 
ja betoni liikkuu. Mitä suurempi on betoniin 
kohdistettu voima, sitä enemmän sidoksia 
purkautuu ja betonin liikuttamiseen tarvittava 
voima pienenee.   

Betonin liikkuessa myös betonissa olevat 
ilmahuokoset liikkuvat pintaa kohden ja kivi-

aines painuu alaspäin. Betonin liikenopeutta, 
erottumista ja tiivistymistä kontrolloi betonin 
virtausvastus (viskositeetti). Betoni tiheys 
kasvaa paikallisesti, kun ilmahuokosten nou-
sunopeus on suurempi kuin kiviaineksen erot-
tumisnopeus. Toisaalta rakenteen yläosassa 
tiheys laskee kiviaineksen erottuessa pitkite-
tyssä tärytyksessä. Mallinnus tilanteesta on 
esitetty kuvassa 8. 

Mallinuksen perusteella identtisillä kivi-
aineksen ja ilmahuokoisuuden jakaumilla, 
tiivistystä tarvitaan yli 4 % huokoismäärillä 
pyrittäessä maksimoimaan betonin tiheyttä. 
Alemmilla ilmamäärillä kiviaineksen erottu-
minen dominoi betonin tiheydenkehitystä ja 
tiivistäminen ainoastaan laskee betonin pai-
kallista tiheyttä. 

Reologisten kokeiden mukaan tiivistyk-
sestä aiheutuva voima vaikuttaa betonin 
työstettävyyden ja tiivistettävyyden välisiin 
eroihin. Huonotehoisella tiivistyksellä beto-
nin optimaalinen tiivistysaika noudattelee 
betonin työstettävyyttä. Tehokkaammalla 
tärytyksellä betonin työstettävyydellä ja tiivis-
tettävyydellä ei ole enää vastaavaa yhteyttä. 
Tehonotkistimen käyttö parantaa myös työs-
tettävyyttä, mutta tiivistysaika ei vastaavasti 
lyhene. Havainnot voidaan selittää vaiku-
tusmekanismeilla. Tehonotkistin ja tärytys 
vaikuttavat molemmat sementtipartikkelien 
sidoksiin. Notkistin vaikuttaa kemiallisesti, 
kun taas betonin tärytys poistaa sidoksia 
mekaanisesti. Tehokas tärytys purkaa sidokset 
tehokkaasti, jolloin tehonotkistimen vaikutus 
ei enää tässä tapauksessa paranna betonin tii-

vistettävyyttä. Tehonotkistetuilla betoneilla 
siis työstettävyys ja tiivistettävyys eivät ole 
sama asia. Toisin sanoen. hyvin työstettävä 
massa voi olla huonosti tiivistettävä, mutta 
samalla myös erottumisherkkä.

Koevalut
Projektissa tehtiin myös koevaluja valmis-
betonilla. Kokeissa haluttiin selvittää missä 
vaiheessa valmistusprosessia tiivistyshuo-
kosia muodostuu ja toisaalta myös betonin 
erottumiseen vaikuttavia tekijöitä. Kokeissa 
valettiin koerakenteita (kuva 9) ja muuttujina 
kokeissa olivat:

• Betonin notkeus: S2 / S4
• Valu raudoituksen läpi / Ei raudoitusta
• Tärytysteho: 57 mm tärysauva / 30 mm 

tärysauva

Kokeet tehtiin VTT:n tutkimushallissa ja 
betoni valmistettiin Ruskon Betoni Etelä Oy:n 
VB-asemalla. Betonin lujuusluokka oli C35/45 
ja P-luku P50.

Tuoreen betonin ilmamäärä mitattiin 
betoniasemalla, valupaikalla ja lopuksi vielä 
lisäsekoituksen jälkeen. Kussakin vaiheessa 
ilmamäärä mitattiin normaalisti ja täyttäen 
ilmamäärämittari raudoitushäkin läpi. Ilma-
määrä mitattiin myös ilman tärytystä, minkä   
oletettiin vastaavan tilannetta, jossa tiivistys-
ilma ei ole poistunut betonista. 

Jäykemmällä betonilla (S2) ilmamäärä oli 
eri mittauksissa samalla tasolla lukuun otta-
matta tilannetta, jossa ilmamäärämittari täy-
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tettiin raudoitushäkin läpi. Tämä nosti betonin 
ilmamäärä n. 4 %-yksikköä. Notkealla betonilla 
(S4) betonin ilmamäärä nousi selvästi ajan 
funktiona, lisäsekoituksen jälkeen ilmamäärä 
oli noussut yli 10 %:iin, kun se betoniasemalla 
oli n. 5 %.

Jäykemmällä betonilla (S2) betonin tihey-
dessä ei ollut suuria vaihteluita (kuva 10). 
Samalla tiivistysajalla saatiin pienemmällä 
tärysauvalla keskimäärin 26 kg/m3 alhaisempi 
tiheys kuin tehokkaammalla tärysauvalla. 
Merkittäviä tiheyseroja ei koerakenteissa 
havaittu. Sen sijaan notkeammalla betonilla 
(S4) havaittiin merkittäviä tiheyseroja. Täry-
sauvojen välillä oli selkeä ero ja lisäksi tehok-
kaampi tärysauva aiheutti selviä tiheyseroja 
rakenteen sisällä. Betonissa tapahtui selvää 
erottumista tärytyksen vaikutuksesta. Täry-
tysaika oli 200 s/m3, mikä on varsin normaali 
tärytysaika käytännössä. Toisaalta halkaisijal-
taan 57 mm tärysauva on turhan suuri kysei-
selle rakenteelle.

Jäykemmällä betonilla (S2) tiivistyshuokos-
ten määrä riippui merkittävästi tärysauvan 
koosta. Pienempitehoisella tärysauvalla jäi 
2…3 %-yksikköä enemmän tiivistyshuokosia 
kuin suurempitehoisella tärysauvalla. Not-
keammalla betonilla tiivistyshuokosten määrä 
oli alhaisempi, mutta tärytysteho vaikutus oli 
epämääräisempi.

Koevalut eivät paljastaneet tiivistysilman 
lähdettä, mutta kokeet osoittivat, että tiivistys-
ilman määrä on korkea ja siinä on runsaasti 
vaihtelua. Kokeet myös vahvistivat notkean, 
huokostetun betonin erottumisherkkyyden.

Johtopäätökset 
Compact Air -tutkimus ei tuonut esille selvää 
yksittäistä tekijää, joka vaikuttaisi merkittä-
västi tiivistyshuokosten määrään. Yleisesti 
on oletettu, että uudet polykarboksylaattipoh-
jaiset tehonotkistimet aiheuttaisivat betonin 
erilaisen käyttäytymisen. Reologisesti uudet 
tehonotkistimet kuitenkin käyttäytyvät hyvin 
samalla tavoin kuin vanhemmat tehonotkisti-
met. Toki uudet tehonotkistimet ovat selvästi 
tehokkaampia ja tällä voi olla välillinen vai-
kutus ilmiöön. Yksi tekijä uusien tehonotkis-
timien osalta on niiden käyttäytyminen pai-
numakokeessa. Betonilla voi olla suurehko 
painuma, mutta silti betonin tiivistettävyys 
voi olla heikohko. Betonin notkeus ja tiivis-
tettävyys eivät korreloi kuten aikaisemmin 
on totuttu. 

  Tutkimus myös vahvisti, että nykyiset 
huokostetut betonin ovat herkkiä. Betoneita 
tulisi kehittää niin, että ne olisivat vähemmän 
herkkiä kuljetuksen, valuprosessin sekä tiivis-
tämisen suhteen. Tällainen kehitys tarvitsee 
koko valmistusketjun osaamista mukaan 
lukien side- ja lisäaineiden valmistajat, betonin 
valmistajat sekä työmaatoiminnat.

Tutkimustulosten perusteella betonin not-
keuden valintaan tulisi kiinnittää nykyistä 
enemmän huomiota. Tarvittavaan notkeus-
tasoon vaikuttaa rakenne sekä käytössä oleva 
tiivistyskalusto. Tarpeettoman notkean beto-
nin käyttö johtaa kuitenkin helposti betonin 
erottumiseen. Oikean tiivistyskaluston valinta 
on tärkeässä roolissa. 

Itsetiivistyvän betonin laajempi käyttö 
vähentäisi betonin tiivistykseen liittyviä 
ongelmia. Itsetiivistyvä betoni ei kuitenkin 
sovi kaikkiin käyttökohteisiin ja myöskään 
itsetiivistyvä betoni ei saa olla liian herkkää 
vaihteluille. Lisäksi itsetiivistyvä betoni johtaa 
helposti korkeampaan sementtimäärään, mikä 
vaikeuttaa pyrkimyksiä päästä vähähiiliseen 
betonirakentamiseen.

Vaikka yksittäistä ratkaisua ei löydettykään, 
tutkimus antoi runsaasti lisätietoa liittyen not-
kistetun betonin reologiaan, tiivistyshuokosten 
määrään betonissa sekä myös betonin erottu-
misherkkyyteen. Tutkimus osoitti työnsuori-
tuksen laadun tärkeyden pyrittäessä korkea-
laatuisiin betonirakenteisiin. Betonin täytyy 
olla laadukasta, mutta lisäksi myös betonin 
valu ja tiivistys tulee tehdä oikein. Koulutuk-
sen tarve on ilmeinen ja Betoniyhdistys onkin 
aloittanut koulutuksen suunnittelun.

 

Lisätietoa:
Linkki raporttiin.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0405-9

9a ja b Koerakenteen malli sekä valu ristikon läpi 

koevaluissa.
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more effective than the older admixtures even 
though they behave rheologically in the simi-
lar way. This change in effectiveness may have 
an indirect effect where concretes with high 
consistency may still have poor compactibility. 
The results also confirm that the modern air-
entrained concretes are susceptible for segrega-
tion. Therefore, concretes should be developed in 
such way that they are stable during the trans-
portation, casting, and compaction process. 
This development requires the participation of 
whole concrete industry, including efforts from 
admixture manufacturers to construction sites. 
The usage of self-compacting concretes could 
reduce the challenges related to the compaction, 
but they cannot be used in all the situations. 
Moreover, self-compacting concretes can also 
be unstable and higher cement demand would 
hinder the carbon footprint targets of concrete 
industry.

To combat the risk of segregation, workabil-
ity of concrete should be selected according to 
the requirements, demanded by the structure 
and the compaction equipment. Hence, the 
compaction plays a major role in achieving 
high-quality concrete structures. As such, 
Betoniyhdistys ry. has started to prepare new 
education about compaction.

Compact Air project – 
Investigation of compaction
The Compact Air project aimed to determine 
possibilities to reduce the amount of compac-
tion pores to reduce the risk of segregation. In 
the first phase of the project, existing test struc-
tures from the Good vibrations project were 
further examined by using a combination of 
capillary suction, pressure saturation and digi-
tal image analysis methods. In addition, these 
methods were applied to analysing normal pro-
duction structures along the three bridges of 
Jokeri Light Rail. In the second phase, effects 
of the admixtures on the compactibility, risk of 
segregation and stability of air-entrained pores 
were investigated. In addition to the casting 
experiments, a rheological model was designed 
to simulate how the density of concrete and 
air content change during the vibration and 
how different vibration power affects these two 
factors. In the third phase of the project, test 
structures were cast to investigate the compact-
ibility and risk of segregation.

The research did not reveal a distinct factor 
that would significantly affect the amount of 
compaction pores. However, the results dem-
onstrate that workability and compactibility 
of concrete are less correlated with modern 
concretes. The newer superplasticisers are 
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