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Johdanto
Betoni-lehdessä 3/2019 kirjoitimme yleisesit-
telyn uudesta ARCTIC-ecocrete-projektis-
tamme, jonka rahoitus tuli Interreg Nord 
EU-ohjelmasta. Hanke päättyi kesällä 2021 ja 
tässä artikkelissa kerromme sen päätuloksia. 
Hankkeessa oli mukana Oulun yliopiston 
Kuitu- ja partikkelitekniikan yksikkö, Luulajan 
teknillinen yliopisto Ruotsista ja Sintef Narvik 
Norjasta. Oulun yliopistolla tutkimme täysin 
uusia, vielä standardoimattomia pakkasessa 
kovettuvia sideainereseptejä. Luulajan ryhmä 
tutki masuunikuonaa sisältävää betonia ja sitä, 
miten perinteisen betonin jäätymisenestoai-
neet soveltuvat ekobetonille. Sintefin rooli oli 
tutkia vesikiertoista betonin lämmitysjärjes-
telmää sekä betonin lämpötilaa kylmkulje-
tusten aikana. Teimme aktiivista yhteistyötä 
eri alojen teollisuuskumppanien, kuten Saint 
Gobainin, Oulun Energian, Peabin, HeatWorkin 
ja Veidekken, kanssa.

Alhaisen lämpötilan tiedetään hidastavan 
sementin reaktiivisuutta ja lujuuden kehit-
tymistä, mikä viivästyttää valumuottien tai 
-kehikkojen poistoa ja pitkittää rakennusaikoja. 
Lämmitysjärjestelmät ja esimerkiksi erittäin 
hienoksi jauhettu sementti toki mahdollista-
vat nopeamman rakennustahdin, mutta kas-
vattavat energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä. 
Kylmän sään haitalliset vaikutukset ovat vielä 
merkittävämpiä seossementeillä, jotka sisältä-
vät sementin hiilijalanjälkeä alentavia teollisia 
sivuvirtoja, kuten rikastushiekkoja, kuonia tai 
tuhkia. Tämän vuoksi seossementin käyttöä on 
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ARCTIC-ecocrete projektissa tutkittiin kylmäbetonointiin sovel-
tuvia ympäristöystävällisiä materiaaleja ja tekniikoita. Hankkeen 
päätavoite oli parantaa arktisen kylmäbetonoinnin ekologisuutta 
kehittämällä ekobetonireseptejä ja kehittämällä innovatiivisia 
ratkaisuja kylmäbetonointitekniikoihin. Tavoitteena olikin vähen-
tää muun muassa öljypolttoisten lämmitysjärjestelmien käyttöä.

vältelty kylmäbetonoinnissa, vaikka pohjoisilla 
alueilla syntyy valtavia määriä näitä mahdol-
lisia seosaineita. 

Geopolymeerit potentiaalisia 
kylmäbetonointiin
Geopolymeerit ovat lupaavia mahdollisia 
vaihtoehtoja Portland-sementtipohjaiselle 
betonille. Tyypillisesti geopolymeerit eivät 
sisällä lainkaan Portland-sementtiä, vaan 
sideaineena toimii esimerkiksi jokin teollisuu-
den sivuvirta, joka aktivoidaan reagoimaan ja 
lujittumaan alkaliaktivaattorilla. Geopolymee-
reillä voidaan saavuttaa parempi reaktiivisuus, 
suurempi puristuslujuus, paremmat kestävyy-
sominaisuudet ja nopeampi kovettumisaika 
verrattuna Portland-pohjaisiin materiaaleihin 
tavanomaisessa kovetuslämpötilassa (20 °C). 
ARCTIC-ecocrete-projektissa tutkijat osoit-
tivat, että masuunikuonapohjainen geopo-
lymeeri kovettuu pakkasessa, jopa -10 °C:ssa. 
Nämä geopolyymerit olivat reaktiivisempia, 
ja niillä oli parempi lujuuden kehittyminen ja 
pakkasenkestävyys verrattuna perinteiseen 
sementtiin: geopolymeerit saavuttivat 4 kertaa 
suuremman puristuslujuuden. Näin tarvetta 
lämmitysjärjestelmille ja raaka-aineiden esi-
käsittelylle ei olisi. Lisäksi havaittiin, että geo-
polymeerien ominaisuuksia voidaan edelleen 
parantaa käyttämällä nykyään kaatopaikalle 
sijoitettua erittäin hienoa rautaa sisältävää 
teollista sivuvirtaa. Lisäksi tutkimuksessa 
havaittiin, että pakkasessa kovetettujen geo-
polymeerien lujuus palautui, kun lämpötila 

1 Projektiin osallistuneet tutkimuslaitokset ja 

heidän roolinsa hankkeessa. 

2 Rakennustyömaa Norjassa. Rakennustöitä teh-

dään haastavissa talviolosuhteissa. Geopolymeerit 

ovat lupaavia mahdollisia vaihtoehtoja Portland-se-

menttipohjaiselle betonille. 2
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nostettiin takaisin huoneenlämpöön joko 
osittain (-10 ja -20 °C) tai jopa täysin ennalleen 
(-5 °C). Tällaisen geopolymeeribetonin kustan-
nukset arvioitiin 23 % ja hiilijalanjälki 87 % 
perinteistä betonia pienemmiksi. 

Perinteisen betonin 
seostaminen ja lisäaineet
Tämän projektin puitteissa ei vielä edetty geo-
polymeerien laboratoriomittakaavan laastiko-
keita pidemmälle. Geopolymeerien lupaavista 
tuloksista huolimatta puutteellinen lainsää-
däntö, standardit sekä tieto pitkän aikavälin 
toimivuudesta ovat rajoittaneet niiden laajaa 
käyttöä rakennustyömailla. Tämän vuoksi pro-
jektissa tutkittiin myös perinteistä sementtiä 
ja siitä valmistettua betonia, joka sisältää osit-
tain ympäristöystävällisempää seosainetta ja 
vaadittavia lisäaineita. Yksi tapa nopeuttaa 
ekosementin reaktiivisuutta alhaisissa läm-
pötiloissa onkin lisäaineiden ja kiihdyttimien 
käyttö. Tulokset osoittivat, että optimoimalla 
lisäaineet yhdessä lyhytkestoisen huoneen-
lämmössä tapahtuvan esikovetuksen kanssa, 
saa -10 °C:ssa kovetettu seossementtilaasti 
saman 28 päivän lujuuden kuin perinteinen 
20 °C:ssa kovetettu sementtilaastinäyte. Tämän 
ansiosta lämmitysjärjestelmän tarve arvioitiin 
merkittävästi pienmmäksi ja hiilidioksidipääs-
töt kutakin 1 m2 lämmitettyä betonikehikkoa 
kohti laski 48 kg:sta vain 0,5 kg:aan. 

Toisaalta voitaisiin käyttää jo laajalti 
käytössä olevia perinteisen betonin jäätymi-
senestoaineita, joiden käyttäytymistä ekobe-
tonin kanssa ei kuitenkaan tunneta. Niinpä 
Luulajan yliopiston tutkimusryhmä valmisti 
masuunikuonapohjaisia ekobetoninäytteitä, 
jotka sisälsivät eri määriä jäätymisenestoai-
netta ja masuunikuonaa. Tuloksista havaittiin, 
että 50 % masuunikuonaa ja 50 % Portland-se-
menttiä sisältävä betoninäyte, joka oli kove-
tettu -15 °C:ssa, saavutti jopa 28 MPa:n lujuuden 
28 päivässä riippuen jäätymisenestoaineen 
määrästä. Laskelmien mukaan tämän betonin 

kustannukset olisivat 12 % ja hiilijalanjälki 43 % 
perinteistä betonia pienemmät.  

Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä 
Sintef Narvikin norjalainen tutkimusryhmä 
tutki vesikiertoista lämmitys- ja jäähdytys-
järjestelmää, joka samanaikaisesti tasaa 
betonin lämpötilaeroja. Vesikiertoinen läm-
mityjärjestelmä on uutta teknologiaa, joka 
perustuu vanhaan keksintöön. Pääperiaate 
on yksinkertainen: betonin sisään valetaan 
putkia, joiden pinta-ala vastaa vain noin 2 % 
betonin tilavuudesta. Tämän jälkeen valetun 
betonin lämpötila on säädettävissä kiertävän 
veden avulla. Lopputuloksena on parempilaa-
tuinen lopputuote ja mahdollisuus valmistaa 
ohuita betonirakenteita pakkasessa. Lisäksi 
lämmitysjärjestelmä voi alentaa merkittävästi 
kylmäbetonointikustannuksia, koska sen hyö-
tysuhteeksi on määritelty 94 %. Kerrostalojen 
rakennuskustannusten arvioitiin alenevan 

34 %. Mikäli samoja putkia hyödynnettäisiin 
lattialämmityksessä rakennuksen käyttövai-
heessa, kustannukset voivat laskea jopa 65 %. 
Järjestelmällä on siis monia lupaavia puolia, 
mutta tällä hetkellä vuokrauskulut ovat vielä 
korkeat ja vuokraus on mahdollista vain Nor-
jassa. 

Betonin lämpötila kylmäkuljetuksessa
Sintef Narvik tutki myös betonin jäähtymistä 
betonikuorma-autolla ja helikopterilla tehtä-
vien kylmäkuljetusten aikana. Betonin lämpö-
tilan laskun suuruutta ja nopeutta on tähän 
mennessä tutkittu vain vähän. Lämmönvaih-
telun tutkimiseksi Sintef Narvik kehitti omat 
lämpötila-anturinsa, jotka sijoitettiin betonin 
sisään kuljetuksen ajaksi. Lisäksi tutkijat otti-
vat infrapunakuvia rakennustyömailta ja mit-
tasivat muottiin kaadetun betonin lämpötilan. 
Mittaukset osoittivat, kuinka tärkeää kuljetuk-
sen tarkka ennakointi on: betonin lämpötila 

Kuva 4 

Puristuslujuudet -5 °C:ssa kovetetuille näytteille.

3 Osa projektin laastinäytteistä säilytettiin Oulun 

sääolosuhteissa vuoden ajan.
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5a ja b Osa seosaineista voi parantaa näytteiden 

pakkasenkestävyyttä.

6 Vesikiertoisen lämmittimen putkien asennus 

ennen betonivalua.
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5a  – Pure Portland cement 5b  – With environmentally-friendly additions
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Development of eco-innovative technology 
for  concreting in the arctic region
In Betoni 3/2019, we introduced our ARCTIC-
ecocrete project, which was funded by the Inter-
reg Nord EU program. This article presents the 
main results of the project, which ended during 
the summer 2021. The partners of the ARCTIC-
ecocrete project were the University of Oulu, 
the Luleå University of Technology and Sintef 
Narvik. The University of Oulu studied novel, 
not yet standardized binder recipes that harden 
at subzero temperatures. Luleå’s group studied 
blast furnace slag containing eco-concrete and 
how conventional concrete antifreeze admix-
tures are suitable for eco-concrete. Sintef’s role 
was to study the hydronic heating system as 
well as the concrete temperature during trans-
port. We were active with industrial partners 
in various fields, such as Saint Gobain, Oulun 
Energia, Peab, HeatWork and Veidekke. We 
found huge potential to extent the construction 
season and to reduce costs and environmental 
footprint of winter concreting. 

nousi yhden asteen kuorma-auton seisoessa 
paikallaan kuljettajan lyhyen tauon aikana. 

Sintef on aloittanut kartoituksen uuden-
laisen betonikuorma-auton kehittämiseksi. 
Tavoitteena on kehittää auto, joka mittaa ja 
säätelee betonin lämpötilaa sekä kuumina 
että kylminä päivinä. Auton rummun ympä-
rille rakennettaisiin tuulelta suojaava kaappi, 
johon kanavoitaisiin moottorin lämpöä beto-
nin lämpötilan ylläpitämiseksi. Lämpiminä 
päivinä betoni suojattaisiin kuumentumiselta 
hyödyntämällä liikkuvaa autoa ympäröivää 
tuulta rummun jäähdyttämisessä. 

Yhteenveto
• Ekosementin käyttö kylmäbetonoinnissa 

on mahdollista lisäaineiden avulla.
• Ekomateriaaleilla voidaan saavuttaa jopa 

paremmat ominaisuudet ja huomattavasti 
matalammat kustannukset ja hiilijalanjälki 
verrattuna perinteiseen betoniin.

• Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä mah-
dollistaa betonin lämmönsäätelyn ja 
ohuiden rakenteiden valun kylmissä olo-
suhteissa.

• Rakennussesonkia voidaan pidentää eikä 
työntekijöitä tarvitse irtisanoa talveksi, 
millä voi olla jatkossa merkittäviä yhteis-
kunnallisia vaikutuksia. 
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Målinger
Sp1 18,8 °C
Sp2 22,2 °C
Sp3 84,8 °C
Sp4 67,5 °C
Li1 Max 16,7 °C

Min 13,4 °C
Average 15,9 °C

Parametere
Emissivitet 0.95
Refl. temp. 0 °C

Bil 2, ca 10 min etter ankomst

Sp1 og Sp2, ramma på bilen har ca 20 grader!

Sp3, motorvarme bak hytta på 85 grader

Sp4, reduksjonsgir på drivakslingen

Trommel har jevn overflatetemperatur

7 IR-kuva betoniautosta 10 minuuttia saapumisen 

jälkeen. Tien viimeinen osa oli jyrkkä ylämäki. 
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8a ja b Betonin lämpötilan mittaamista kylmäkul-

jetuksen aikana Narvikissa, Norjassa. 
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