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Taustaa
Suomen kerrostalorakentaminen lähti huo-
mattavaan nousuun teollistumisen ja siitä 
syntyneen kaupungistumisen myötä. Noin 
puolet nykyisestä kerrostaloasuntokannasta 
on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Valtaosa 
näistä kerrostaloista on toteutettu betonie-
lementtitekniikalla. Elementtirakentaminen 
vauhdittui BES-tutkimuksen valmistuttua 
1969 [1]. Edelleen asuinkerrostaloissa käytetään 
samoja tai siitä kehitettyjä liitostekniikoita.

Betonin säilyvyysominaisuuksiin alettiin 
kiinnittää huomiota 1970-luvulla, kun raken-
nuksissa huomattiin vaurioita suhteellisen 
pian rakennusten valmistumisen jälkeen. 
Esimerkiksi vuoden 1976 betoninormeihin 
tuli vaatimus betonin lisähuokostuksesta [3]. 
1989 ilmestyneessä Betonin säilyvyysohjeessa 
betonin lujuusluokka, kloridipitoisuuden mak-
simiarvo sekä suojahuokossuhde määräytyi 
ympäristörasituksen mukaan [4]. Vuoden 1992 
ohjeessa näitä suosituksia tarkennettiin ja kor-
jattiin [5]. Vuosien 1960–1990 betonijulkisivujen 
ja -parvekkeiden säilyvyysominaisuuksissa on 
aiemmassa tutkimuksessa todettu puutteita. 
Näissä rakenteissa on todettu myös merkittäviä 
korroosio- ja rapautumavaurioita [6].

Diplomityön tavoitteena oli selvittää, 
vaikuttivatko säilyvyysohjeiden suositukset 
betonin säilyvyysominaisuuksia parantavasti 
sekä saada yleiskäsitys 1990-luvun betonijulki-
sivujen ja -parvekkeiden kunnosta.
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Kuva 1. Kerrostaloasuntojen määrä Suomessa rakennusvuoden mukaan [2]. 

 
Kuva 2. Betonipeitepaksuusjakauma 1990-luvun betonipintaisissa julkisivuissa (n=15 376). 

 

Kuva 3. Karbonatisoitumiskertoimien jakauma 1990-luvun kohteissa julkisivupintatyypin mukaan jaoteltuna. 

1 Kerrostaloasuntojen määrä Suomessa rakennusvuoden mukaan [2].

Tutkimusaineisto
Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty 
A-Insinöörit Oy:n tekemistä kuntotutkimuk-
sista. Kohteita oli yhteensä 28 ja ne ovat sijoittu-
neet pääkaupunkiseudulle sekä Pirkanmaalle. 
Rakennukset ovat valmistuneet vuosien 
1990–1996 välillä ja ne ovat olleet keskimäärin 
22 vuoden ikäisiä kuntotutkimuksen tekohet-
kellä. Tutkimusaineiston näytteiden määrät 
ja niille tehdyt tutkimukset on esitetty taulu-
kossa 1.

2 Betonirakenteiden säilyvyysominaisuuk sien 

ohjeistuksien julkaisun myötä 1980–1990 -  lukujen 

vaihteessa ovat julkisivu- ja parveke-elementtien 

betonin laatu ja säilyvyys ominaisuudet parantuneet 

selkeästi aiempiin vuosikymmeniin verrattuna. Eniten 

on parantunut betonin pakkasenkestävyys. 

Vuosien 1960–1990 betonijulkisivujen ja -parvekkeiden säilyvyy-
sominaisuuksissa on aiemmissa tutkimuksissa todettu puutteita. 
Diplomityön tavoitteena oli selvittää, vaikuttivatko säilyvyysoh-
jeiden suositukset betonin säilyvyysominaisuuksia parantavasti 
sekä saada yleiskäsitys 1990-luvun betonijulkisivujen ja -par-
vekkeiden kunnosta.
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Peitepaksuuksista
Raudoitteiden peitepaksuussyvyydet ovat 
parantuneet merkittävästi vanhempaan raken-
nuskantaan verrattuna. Suurin osa peitepak-
suuksista ylittää vaaditun 25 mm syvyyden. 
Alle 10 mm syvyydellä sijaitsevia raudoitteita 
havaittiin koko aineistossa vain 11 kappaletta. 
Peitepaksuuksia ei ole mitattu mahdollisten 
näkyvien vaurioiden kohdalta.

Klinkkeri- ja tiililaattapintaisilla julki-
sivuilla tulokset ovat yhtä hyviä, kun pinnassa 
olevan laatan paksuus vähennetään mitatusta 
syvyydestä. Parvekkeilla alle 25 mm syvyydellä 
sijaitsevia raudoituksia löytyi 7,9 %, joka on 
hieman enemmän kuin betonijulkisivuilla.

Karbonatisoitumisesta
Kuvassa 4 on esitetty karbonatisoitumisker-
roinjakauma viidelle yleiselle julkisivupinta-
tyypille 1990-luvulla. Yleisesti ottaen betonin 
karbonatisoituminen on edennyt hitaasti julki-
sivun pintatyypistä riippumatta. Poikkeuksen 
tähän tekee maalattu muottipintainen betoni.

Karbonatisoituminen etenee hitaasti (k<1 
mm/a0,5) pesubetoni-, valkobetoni- ja tiililaatta-
pintaisissa elementeissä. Näillä pintatyypeillä 
hitaan karbonatisoitumiskertoimen osuus on 
78–92 prosentin välillä. Myös klinkkerilaatta-
pintaisissa julkisivuissa suurin osa (63 %) kar-
bonatisoitumisesta edustaa hidasta karbona-
tisoitumista. Selvän poikkeuksen tähän tekee 
muottipintaiset maalatut julkisivuelementit, 
joilla melkein 50 % näytteistä karbonatisoitu-
minen etenee nopeasti (k>3 mm/a0,5). Muilla 
pintatyypeillä nopean karbonatisoitumisen 
osuus on vain 0–5 %.

Vertailtaessa 1990-luvun julkisivujen tulok-
sia vanhempaan rakennuskantaan, karbona-
tisoitumiskertoimien jakauma on selkeästi 
erilainen. Pesubetonilla hitaan karbonati-
soitumisnopeuden osuus on noussut jopa 70 
prosenttiyksikköä verrattuna vanhempaan 
rakennuskantaan. Myös tiililaattapintaisilla 
julkisivuilla hidas karbonatisoituminen on 
noussut 25 prosenttiyksikköä. Muottipintai-

Näytetyyppi
Näytemäärä, 
julkisivut [kpl]

Näytemäärä,  
parvekkeet [kpl]

Peitepaksuus 29 721 25 164

Karbonatisoitumissyvyys 324 269

Kloridipitoisuus 67 58

Vetolujuuskokeet 221 175

Ohuthienäytteet 324 269

Taulukko 1

Tutkimuksessa käytettyjen näytteiden määrä 
niille tehtyjen tutkimusten mukaan
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3 Betonipeitepaksuusjakauma 1990-luvun betonipintaisissa julkisivuissa (n=15 376).

4 Karbonatisoitumiskertoimien jakauma 1990-luvun kohteissa julkisivupintatyypin mukaan 

jaoteltuna.
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silla julkisivuilla nopean karbonatisoitumisen 
osuus on sen sijaan noussut noin 10 prosent-
tiyksikköä.

Muottipintaisen, maalatun betonin karbo-
natisoitumiskertoimien jakauma on saman-
suuntainen vanhemman rakennuskannan 
kanssa. Näytteitä, joiden karbonatisoitumis-
kerroin on yli 3 mm/a0,5 on melkein 50 %, joka 
on huomattavasti enemmän kuin vanhemman 
rakennuskannan joukossa. Alle 1 mm/a0,5 nope-
udella eteneviä näytteitä oli n. 5 %, kun van-
hemmassa rakennuskannassa niitä oli melkein 
20 %. Karbonatisoitumiskerroinjakauman ero 
muihin julkisivutyyppeihin johtunee pinnan 
valmistustavasta ja sijainnista. Muottipintai-
set elementit ovat voineet sijaita parvekkeiden 
taustaseinissä, jolloin ne eivät saa viistosadetta 
osakseen tai alimmissa kerroksissa, jolloin 
niiden saama viistosade on vähäistä. Olosuh-
teet ovat kuitenkin kosteat ja karbonatisoitu-
minen pääsee etenemään nopeasti.

Parvekkeilla tulokset ovat myös parantu-
neet. Parvekekaiteiden ulkopinnassa hidasta 
karbonatisoitumista (k<1 mm/a0,5) on vain 
hieman alle 50 % näytteistä. Hieman nopeam-
paa (k=1–1,99 mm/a0,5) karbonatisoitumista on 
jopa 30 %. Sisäpinta tarjoaa otollisemmat olo-
suhteet karbonatisoitumiselle ja hidasta kar-
bonatisoitumista on havaittavissa vain 35 % 
näytteistä. Nopeaa karbonatisoitumista (k>3 
mm/a0,5) on reilu 10 % näytteistä. 

Parvekepielillä karbonatisoituminen on 
edennyt nopeammin kuin kaiteilla. Hidasta 
karbonatisoitumista on noin 30 %, mutta 
nopeaa karbonatisoitumista 30 % ulkopinnalla 
ja 35 % sisäpinnalla. 1,00–1,99 mm/a0,5 k-kertoi-
men näytteitä on n. 25 % kummallakin pinnalla.

Parvekelaatalla ylä- ja alapinnan olosuh-
teet ovat erilaisimmat ja karbonatisoitumis-
kertoimien jakauma hyvin erilainen. Alapin-
nalla olosuhteet ovat otollisemmat nopealle 
karbonatisoitumiselle ja se näkyy nopean 
karbonatisoitumisen (k>3 mm/a0,5) jopa 40 % 
osuutena. Hidasta karbonatisoitumista on 
vain noin 5 %. Yläpinta on usein päällystetty 

vesi- ja ilmatiiviillä pinnoitteella ja siten hitaan 
karbonatisoitumisen osuus on 70 % kaikista 
näytteistä. Nopeaa karbonatisoitumista on 
vain muutama prosenttiyksikkö.

Verrattaessa 1990-luvun parvekerakenteita 
vanhempaan rakennuskantaan ovat tulokset 
hyvin samansuuntaisia. Parvekeosasta ja sen 
pinnasta riippuen hitaan karbonatisoitumisen 
osuus on noussut 10–20 prosenttiyksikköä ja 
nopean karbonatisoitumisen osuus laskenut 
10–20 prosenttiyksikköä.

Betonin karbonatisoitumisesta johtuvia 
näkyviä yksittäisiä korroosiovaurioita havait-
tiin noin puolessa kohteista. Ero vanhempaan 
rakennuskantaan on kuitenkin siinä, että tut-
kimuksen kohteissa samasta kohteesta ei löy-
tynyt useita vaurioita.

Kuten kuvasta 5 havaitaan, 50 vuoden käyt-
töikä saavutetaan helposti kaikilla julkisivun 
pintatyypeillä. Vain muottipintaisilla maala-
tuilla julkisivuilla 25 mm karbonatisoitumis-
syvyys saavutetaan, kun keskiarvoon lisätään 
keskihajonta. Parvekkeilla 25 mm syvyydellä 
oleva raudoitus saavutetaan parvekepielen 
sisäpinnalla, parvekelaatan alapinnalla sekä 
parvekepielen ulkopinnalla. Näilläkin syvyys 
saavutetaan vain yhdistetyllä keskiarvolla ja 
-hajonnalla.

Pakkasenkestävyydestä ja 
pakkasrapautumisesta
Betonin pakkasenkestävyys on normien vaati-
malla tasolla suuressa osassa julkisivuja. Osuus 
vaihtelee 55–82 % välillä julkisivun pintatyy-

5 Karbonatisoitumissyvyys ajan funktiona 1990-luvun julkisivuilla.
 

 

 
Kuva 4. Karbonatisoitumissyvyys ajan funktiona 1990-luvun julkisivuilla. 

 

Kuva 5. Pakkasrapautumisaste eri julkisivutyypeillä 1990-luvun rakennuksissa. 
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6 Pakkasrapautumisaste eri julkisivutyypeillä 1990-luvun rakennuksissa.
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pistä riippuen. Vanhempaan rakennuskantaan 
verrattuna pakkasenkestävän betonin määrä 
on lisääntynyt ja puutteellisen huokostuksen 
määrä vähentynyt huomattavasti. Vastaavasti 
parvekkeilla pakkasenkestävää betonia on 
52–68 %. Heikoiten pakkasenkestäviä ovat 
parvekekaiteet ja parhaiten parvekelaatat.

Yli 85 % kaikista julkisivunäytteistä on 
pakkasrapautumattomia. Kaikilla julkisivutyy-
peillä pakkasrapautuma on vähentynyt ja se 
on pienempiasteista kuin vanhemmassa raken-
nuskannassa. Eniten tulokset ovat parantu-
neet pesubetonipintaisilla julkisivuilla. Vaikka 
pakkasenkestämätöntä betonia on edelleen 
yllättävän suuri osuus, pakkasrapautuminen 
on harvinaista.

Parvekeosilla yli 90 % näytteistä on pakkas-
rapautumattomia. Voimakkainta rapautumi-
nen on parvekekaiteissa, joilla havaittiin voi-
makasta rapaumaa (aste 3) toisin kuin muilla 
parvekeosilla. Parvekkeiden betonin pakka-
senkestävyys on parantunut huomattavasti 
vanhempaan rakennuskantaan verrattuna.

Betonin pakkasrapautuman vähäinen 
esiintyvyys on myös havaittavissa vetolujuus-
tuloksista. Alle 0,5 MPa vetolujuustuloksia on 
vain pesubetonilla sekä valkobetonilla, molem-
milla noin 10 %. Parvekeosista vastaavasti niitä 
on pielillä ja laatoilla. Parvekeosilla heikko 
vetolujuustulos voi kuitenkin johtua esimer-
kiksi betonin kiviaineksen suuresta raekoosta.

Rakennuksen silmämääräisissä tarkaste-
luissa julkisivuilla ja parvekkeilla rapautumi-
sesta johtuvia halkeamia havaittiin yksittäisiä 

40 % ja laajoja alueita 10 % kohteista kummal-
lakin. Kuten karbonatisoitumisen tapauksessa, 
myös tässä yksittäiset havainnot olivat todel-
lakin yksittäisiä. Tästä syystä näkyvien vau-
rioiden määrä on vähentynyt vanhempaan 
rakennuskantaan verrattuna.

Huokostäytteistä
Betonin huokosverkoston täytteisyyden määrä 
on vähentynyt vanhempaan rakennuskantaan 
verrattuna. Yleisimmin näytteistä löydetty 
täyte oli ettringiitti. Parvekkeilla ettringiittiä 
löydettiin jopa 15 %:ssa näytteistä.

Tutkimuksessa löydettiin yhteys huokos-
täytteisyyden ja pakkasrapautumisen väliltä. 
Jos huokosverkostosta löytyy ettringiittiä, on 
pakkasrapautuminen todennäköisempää kuin 
huokostäytteettömällä betonilla. Pakkasrapau-
tumista on enemmän ja se on aiheuttanut 
enemmän betonin sisäistä säröilyä.

Alkali-kiviainesreaktion mahdollisuudesta
Tutkimusaineistossa oli raportoitu yhteensä 
kolme havaintoa alkali-kiviainesreaktiosta. 
Kahdessa kivilajia ei tunnistettu tarkemmin, 
se oli sedimenttistä alkuperää ja kolmannessa 
kivilajiksi tunnistettiin sertti. Molemmat 
havainnot kuuluvat luokan III kivilajeihin. 

Kuvassa 9 on esitetty ohuthietutkimuksissa 
löydetyt kivilajit lajiteltuna luokkiin niiden 
alkali-kiviainesreaktiivisuuden mukaan. Luo-
kitus perustuu julkaisuun by 74 Ohje betonin 
alkali-kiviainesreaktion hallitsemiseksi 2022 
[7]. Luokkaan I kuuluvat kivilajit, joiden alkali- 
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Kuva 7. Julkisivu- ja parvekenäytteiden pakkasrapautumisaste sekä havaittu huokostäyte 1990-luvun rakennuskannassa 
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kiviainesreaktiivisuus on erittäin epätodennä-
köistä. Luokan II kivilajeille reaktiivisuus on 
mahdollista ja luokalle III todennäköistä.

Luokkaan I eli reaktiivisuus erittäin epä-
todennäköistä kuului 68 näytettä eli 27 % 
näytteistä. Kolme yleisimmin löydettyä tähän 
luokkaan kuuluvaa kivilajia olivat kalkkikivet, 
gneissi ja amfiboliitti. Gneissi voi kuulua joko 
luokkaan I tai II riippuen sen sisältämän kvart-
sin raekoosta. Luokkaan II eli alkali-kiviaines-
reaktiivisuus mahdollista kuului 178 näytettä 
eli 70 %. Yleisin kiviaine oli granitoidit, jota 
seuraavat liuskekivi ja kvartsiitti. Alkali-kivi-
ainesreaktiivisuus todennäköistä eli luokkaan 
III kuuluvia kivilajeja löytyi 9 kappaletta eli 
4 % näytteistä. Näytteistä 8:ssa löytyi serisiy-
tyneitä kivilajeja. Lisäksi tehtiin yksittäinen 
fylliitti-havainto.

Kuvan 10 mukaisesti vanhemmassa raken-
nuskannassa luokkaan I kuuluvia kivilajeja 
havaittiin huomattavasti enemmän kuin 
luokan II ja III kivilajeja. Kun tätä tulosta 
verrataan kuvaan 9, voidaan havaita, että 
AKR esiintymisen todennäköisyys on kasva-
nut uudemmassa rakennuskannassa. Tämän 
perusteella alkali-kiviainesreaktion mahdolli-
suutta ei pitäisi enää sivuuttaa. Lisäksi vertailu 
vanhempaan rakennuskantaan osoittaa, että 
AKR todennäköisyys on suurempi uudem-
massa rakennuskannassa. Laboratorioiden 
pitäisi etsiä AKR:oon yhdistetyn geelin lisäksi 
muita siihen viittaavia merkkejä ja sen mahdol-
listavia tekijöitä, kuten hienorakeista kvartsia.

7 Huokostäytteet 1990-luvun julki-

sivuissa (n=291).

8 Julkisivu- ja parvekenäytteiden pakkasrapautumisaste sekä havaittu huokostäyte 1990-

luvun rakennuskannassa (n=619).
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Kuva 8. Ohuthieraporteissa havaitut kivilajit petrografisen analyysin perusteella jaoteltuna eri luokkiin (n=255). 

 
Kuva 9. Kivilajien luokitukset vanhemmassa rakennuskannassa (n=1 774). 
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9 Ohuthieraporteissa havaitut kivilajit petrografisen analyysin 

perusteella jaoteltuna eri luokkiin (n=255).

10 Kivilajien luokitukset vanhemmassa rakennuskannassa (n=1 774).

Päätelmät
Betonirakenteiden säilyvyysominaisuuk sien 
ohjeistuksien julkaisun myötä 1980–1990 -  lukujen 
vaihteessa ovat julkisivu- ja parveke-element-
tien betonin laatu ja säilyvyys ominaisuudet 
parantuneet selkeästi aiempiin vuosikymme-
niin verrattuna. Eniten on parantunut betonin 
pakkasenkestävyys. Vaikka betonin huokostus 
on edelleen osittain puutteellista, ovat pakkas-
rapautumisasteet pysyneet pieninä. Lisäksi 
raudoitteiden peitepaksuudet ovat lähempänä 
suunnitteluarvoa ja selkeästi sen alittavat pak-
suudet ovat lähes hävinneet. 

bonation has slowed for facades and balconies. 
The share of slow carbonation has increased 
and the share for fast carbonation decreased. 
The cover depths have also improved and meet 
the requirements more often. Cover depths less 
than 20 mm are rarely found anymore. For these 
reasons the aimed service life is more likely to 
be met.

The air-entrainment of the concrete has 
improved making it more freeze-thaw resist-
ant but completely non-air-entrained concrete 
can still be found occasionally. Despite that the 
freeze-thaw deterioration degree has stayed low 
for both facades and balconies.

Secondary void fillings have decreased. The 
most commonly found one is ettringite. A con-
nection between ettringite and freeze-thaw 
damage was found. Freeze-thaw damage is 
more likely when ettringite is present and the 
degree of it is more severe than in concrete 
without pore fillers.

The risk for alkali-silica reaction is higher in 
newer building stock. Aggregates from class II, 
i.e., possibly reactive aggregate, were found in 
70% of the samples and from class III, i.e., likely 
reactive aggregate, in 4%. With these results it is 
obvious that laboratories cannot only look for 
the gel associated with the reaction. Other signs 
e.g., fine grained quartz should be looked for.

Betonin karbonatisoitumisen suhteen 1990-
luvun betonijulkisivut ja parvekkeet saavutta-
vat yleisesti 50 vuoden käyttöiän. Ainoastaan 
yksittäisiä paikallisia korroosiovaurioita voi 
esiintyä aivan lähelle betonipintaa jääneiden 
raudoitteiden takia. Betonin pakkasrapautu-
misen osalta 50 vuoden käyttöikää ei tämän 
tutkimusaineiston perusteella tulla saavutta-
maan kaikissa betonirakenteissa. Jo nyt on 
havaittavissa pakkasrapautumaa noin 10 %:ssa 
tutkituista rakenteista.
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Concrete’s durability properties and 
deterioration mechanisms of precast 
concrete facades and balconies 
Systematic condition assessments have 
been performed for concrete facades and 
balconies for more than 30 years. For this 
study data from concrete’s durability 
properties and deterioration mechanisms 
have been gathered from buildings 
erected in the 1990s. The scope of this 
study is to determine if the instructions, 
which have come into force in 1990s, had 
any effect on durability of concrete.

All the properties of concrete had improved 
when compared to the older building stock. Car-
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