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Pääkirjoitus Preface

Tutkimuksella kohti 
päästötöntä betonia

Elämme betonirakentamisen kannalta mielenkiintoisia aikoja. Suh-
danteet ovat huipussaan, mikä näkyy työvoiman saatavuudessa sekä 
rakennusmateriaalien hinnoissa. Taantumaa on odoteltu jo pidempään, 
mutta vauhti vain kiihtyy. Ikuisesti markkinat eivät voi kasvaa ja ennus-
tamisesta on tullut entistä vaikeampaa. Perinteiset yhtälöt kansanta-
louden ja rakentamisen suhdanteen välillä eivät ole enää voimassa. 

Vähähiilisyys on noussut kaikkien betonirakentajien huulille. Siitä 
on kyllä puhuttu jo viimeiset 20 vuotta, mutta puhumisen tasolle se 
on sitten jäänytkin. Nyt ollaan tosissaan siirtymässä sanoista tekoihin. 
Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut enemmän kuin edeltävien 19 
vuoden aikana yhteensä.

Kolmantena mielenkiitoisena asiana on koronasta vapautuminen. 
Nähtäväksi jää, miten se tulee vaikuttamaan esimerkiksi toimistora-
kennusten tarpeeseen ja kaupungistumiseen. Kiinnostavaa on myös se, 
miten osaamme poimia koronan tuomista muutoksista parhaat puolet 
käyttöömme. Etänä betonia ei valeta tulevaisuudessakaan, mutta paljon 
on hyviä asioita kehittynyt korona-aikana.

Aalto-yliopistossa alkoi juuri uusi viiden vuoden lahjoitusjakso 
betonin tutkimuksen osalta. Betonialan panostus tutkimukseen näh-
dään Aalto-yliopistossa hyvin positiivisesti – se on merkki siitä, että 
ala tarvitsee ja arvostaa tutkimustoimintaa. Samalla Aalto-yliopiston 
betonitekniikan tutkimusteemat on päivitetty. Tutkimus keskittyy 
jatkossa digitalisaation hyödyntämiseen ja toisaalta vähähiilisen 
betonin kehittämiseen. Tavoitteena on jatkossa betonin notkeuden 
ja ilmamäärän mittaaminen automaattisesti suoraan sekoittimesta ja 
myös betoniautosta. Jokaisen annoksen systemaattinen mittaaminen 
vähentää laatuvaihteluita ja mahdollistaa betonin optimoinnin uudella 
tavalla. Vähähiilisen betonin osalta tutkimus keskittyy seossementtien 
laajamittaiseen hyödyntämiseen. Erityisesti varhaislujuuden kehitys 
on voimakkaasti seostetuilla sementeillä haasteena. Samoin sideai-
neissa tapahtuvat muutokset edellyttävät säilyvyysominaisuuksien 
tutkimusta. Käynnissä on jo Betoniyhdistyksen vetämä projekti, jossa 
kehitetään vähähiilisten betonien luokittelua. Jo lähitulevaisuudessa 
rakennushankkeeseen voidaan valita vähähiilisempi vaihtoehto beto-
nien osalta ilman, että kilpailua rajoitetaan. 

Nyt kun vähähiilisyyden tavoittelussa on päästy liikkeelle, alkaa 
uusia ratkaisuja löytyä. Visiona on, että tulevaisuudessa sementtiklink-
keri poltetaan päästöttömällä sähköllä ja valmistuksen CO2-päästöt 
kerätään talteen. Samalla kiviaines voidaan valmistaa murskaamalla 
sitä betoniaseman alapuolella olevasta kalliosta. Näin betonin päästöt 
lähentelevät nollaa. Tähän mennee vielä enemmän kuin 5 vuotta, mutta 
toisaalta kaikki tarvittavat tekniikat ovat jo olemassa.

Betonialaa vaivaa nyt työvoimapula, eikä siihen ole tulossa helpo-
tusta. Yksi mahdollisuus olisi ulkomaalaisten opiskelijoiden tehok-
kaampi hyödyntäminen. Rakennuspuolella on ulkomaalaisia opiske-
lijoita paljon, mutta työllistyminen on paikoin haasteellista. Kielitaito 
on usein ongelmana. Opiskelijoita tulee kannustaa tehokkaampaan 
suomen kielen opiskeluun, mutta samalla myös yritykset voisivat jous-
taa kielitaitovaatimuksien osalta.
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Research paves way towards emission-free concrete
As far as concrete construction is concerned, we are living in interesting 
times. Economy is peaking, which is reflected in the availability of work 
force as well as in the prices of building materials. A recession has been 
expected to arrive over a longer period, but the speed just keeps picking 
up. The markets cannot continue to grow for ever, but it has become 
increasingly more difficult to make forecasts. 

Decarbonisation is a focal topic for every concrete builder. Not that 
it hasn’t been talked about for the past 20 years. Now we are finally put-
ting our money where our mouth is. Indeed, more has happened in the 
past year than during the previous 19 years put together.

Liberation from COVID-19 is the third interesting issue. It remains to 
be seen how it will affect the need for office buildings or urbanisation, 
for example. Pouring concrete will not take place remotely even in the 
future, but a lot of good things have emerged during the pandemic.

A new five-year endowment for concrete research has just started 
at Aalto University. The investment of the concrete sector in research 
is received in a very positive manner at the University. Aalto University 
has in the same context also updated the research thematic on concrete 
engineering. In the future, research will focus on the utilisation of digi-
talisation on one hand, and on the development of low carbon concrete, 
on the other hand. The aim is to be able to monitor the filling ability and 
air volume of concrete automatically directly from the mixer and also 
from the concrete mixer truck. With low carbon concrete, the focus of 
research is on the extensive utilisation of blended cements. In addition, 
the changes introduced in binders make it necessary to study durability 
properties. The classification of low carbon concretes is being developed 
in an ongoing project. It will be possible already in the near future to 
choose lower carbon alternatives for concrete in building projects. 

New solutions will be found now that the low carbon quest has been 
launched. The future vision is for cement clinker to be burned using zero 
emission electricity and CO2 emissions from manufacture to be recov-
ered. Also, aggregates will be produced by crushing rock underneath 
the concrete station. This brings emissions from concrete close to zero. 
True, this will not happen within the next five years, but all the required 
technology already exists.

The concrete sector already suffers from a shortage of labour force 
and there is no relief to the situation in sight. More efficient usage of 
international students would offer one small possibility. Students need to 
be encouraged to invest more in Finnish language studies and companies 
could, for their part, be more flexible in their language requirements.
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