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Opinnäytetyön tavoite oli tehdä asiakkaalle asuinkerrostalon betonisten parvekera-
kenteiden kuntotutkimus. Tutkimuksen päätteeksi tehtiin raportti, joka kertoo koh-
teen kunnon ja korjaustarpeen. Raportti toimii pohjana tulevalle korjaussuunnitel-
malle. 
 
Työssä käsitellään betonirakenteiden yleisimpiä vaurioitumistapoja ja vaurioiden 
aiheuttajia sekä esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät ja tuloksista tehdyt päätel-
mät. 
 
Kohteessa oli silmämääräisesti havaittavissa rakentamisen aikaisia virheitä sekä 
puutteellinen vedenpoistomekanismi, jotka ovat aiheuttaneet betonirakenteisiin 
korroosiovaurioita ja rapautumista.  

Kentällä tehtyjen havaintojen ja kokeiden lisäksi kohteesta porattiin timanttiporako-
neella näytelieriöitä, joita tutkittiin tarkemmin laboratoriossa. 

Johtopäätöksenä todettiin, että rakenteet eivät ole sortumisvaarassa ja rakentei-
den kestävyyden puolesta käyttöikää on vielä jäljellä. Huollon puutteellisuuden 
vuoksi betonin rapautuminen ja heikentyminen ovat kuitenkin jo hyvässä vauh-
dissa. Asiakkaalle ehdotettiin betonirakenteiden korjausta käyttöiän pidentä-
miseksi, mutta todettiin, että työn hinta ja asukkaiden viihtyvyys huomioon ottaen 
rakenteiden uusiminen saattaa olla kannattavampi vaihtoehto. 

Avainsanat: kuntotutkimus, betonirakenteet, vaurioituminen, parveke, käyttöikä 
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The aim of the thesis was to investigate the condition of the concrete balconies in a 
two-storey block in Isokyrö. The target was to create a condition report which was 
meant to offer a clearly comprehensible view of the condition and repair needs in 
the concrete structures and which could be used as a basis for a forthcoming repair 
scheme.  

The theory part of the thesis described most common damages and causes for them 
in concrete structures. It also introduced investigation procedures used and the re-
sults of the condition report. Visual perception of the apartment quickly showed de-
fects in manufacture, and insufficient drainage. These defects caused premature 
corrosion damages and crumbles to the concrete structures. Reparation investiga-
tion was to take sample specimens using a diamond drill. These specimens were 
thoroughly investigated in a laboratory. 

As a conclusion it was noted that the concrete was damaged, but these damages 
did not deteriorate structures, and there would be no danger of collapsing. Even 
though there was life cycle left in the structures, damages and crumbles would be 
progressing because of lack of maintenance.  A proposition was made to the client 
to repair the damages with coating and patching repairs. A comprehensive rebuild-
ing of the balconies was more recommendable considering the price and the value 
of the house. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Diffuusiovastus Vesihöyry siirtyy materiaalissa diffuusiolla. Materiaalin dif-

fuusiovastus kertoo sen vesihöyrynläpäisevyydestä. Pieni 

diffuusiovastus tarkoittaa suurta vesihöyrynläpäisevyyttä. 

pH-Indikaattoriliuos pH-indikaattoriliuos on kemiallinen yhdiste, joka reagoi ma-

teriaalin happamuuteen. Materiaalin pH-arvoja tutkitaan le-

vittämällä liuosta materiaalin pinnalle. Muuttuneesta vä-

ristä voidaan päätellä materiaalin happamuus. 

Betonin lujuus Betonin lujuus ilmoitetaan K-lukuna, joka mitataan puris-

tuskokeella. K-luvun ja betonin lujuuden mittayksikkö on 

MPa, eli megapascal.  



7 

 

1 JOHDANTO 

Betoni voi olla vaurioitunutta sisältä, vaikka sitä ei ulkoisesti tarkastellessa näkisi-

kään. Betoni vaurioituu vuosien saatossa ollessaan luonnon armoilla, ja sitä täytyy 

huoltaa, suojata tai uusia. Betonirakenteisiin syntyvät vauriot voivat pahimmillaan 

aiheuttaa rakenteiden sortumisen tai heikentyneestä betonista lohkeavat palaset 

pudotessaan hengenvaaran. Vauriot voivat olla myös esteettisiä tai ne voivat vai-

kuttaa sisäilman laatuun.  

Kuntotutkimus on kuin määräaikaistarkastus, joka tulee tehdä rakennukselle aika 

ajoin vaaranpaikkojen havaitsemiseksi. Kuntotutkimuksella tarkoitetaan raken-

nusosan tai rakennetyyppikokonaisuuden kunnon ja korjaustarpeen selvittämistä. 

Tutkimus on tarkempi kuin kuntotarkastelu tai kuntoarvio. Kuntotutkimus vaatii ra-

kenteiden avaamista, yksityiskohtaisempaa tutkimista ja mittauksia. Rakenteiden 

kunto selvitetään pääosin erilaisista mittaustuloksista. Kenttätutkimuksissa tehdään 

enimmäkseen aistinvaraisia havaintoja, ja laboratoriossa tehdään tarkempia tutki-

muksia ja mittauksia kohteesta poratuille koekappaleille. Kuntotutkimuksen tavoit-

teena on arvioida jo olemassa olevien vaurioiden etenemistä ja ennakoida uusien 

vaurioiden syntymistä. Tutkimuksella pyritään selvittämään vaurioiden aiheuttajat, 

laajuus ja niiden seuraukset. (Suomen betoniyhdistys ry 1997, 7.) 

Tutkimuksen pohjalta voidaan määrittää tulevien korjausten laajuus ja aikataulu. 

Tutkimuksen päätteeksi laaditaan kuntotutkimusraportti, joka kertoo selkosanaisesti 

tutkimuksen tilaajalle rakenteen kunnon sekä toimii pohjana korjausehdotukselle. 

(Suomen Betoniyhdistys ry 1997, 8.) 
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2 BETONIRAKENTEIDEN YLEISIMMÄT VAURIOT 

Betonin vaurioituminen voi johtua useista erilaisista syistä. Vaurion syntyminen voi 

alkaa mekaanisesta tai ulkoisesta rasituksesta, kuten sääolosuhteista. Rakenteelli-

set ongelmat edesauttavat vaurioiden etenemistä. Rakenteelliset ongelmat voivat 

liittyä vedenpoistoon, rakenteiden ominaisuuksiin ja rakenteiden liitoskohtiin. Vau-

riot voivat syntyä jo rakenteen valmistusvaiheessa. Esimerkiksi valun yhteydessä 

betoniin voi joutua jotain sinne kuulumatonta, tai tiivistys ja jälkihoitotyöt ovat puut-

teellisia. Betonin lujuusluokka, vesi-sementtisuhde ja betonin ominaisuudet vaikut-

tavat merkittävästi vaurioiden syntyyn. (Suomen Betoniyhdistys ry 1997, 9.) 

2.1 Betonin karbonatisoituminen 

Karbonatisoituminen tarkoittaa normaalisti emäksisen betonin pH-arvojen laskua eli 

neutralisoitumista. Karbonatisoituminen on betonia vaurioittava kemiallinen reaktio, 

joka syntyy hiilidioksidin tunkeutumisesta betoniin. Karbonatisoituminen alkaa ra-

kenteen pinnalta, joten pinnan tiiviydellä on suuri merkitys. Betonin tiiviyteen vaikut-

taa merkittävästi vesi-sementtisuhde ja betonin lujuusluokka. Mahdollisen pinnoit-

teen diffuusiovastus ja tiiviys hidastavat hiilidioksidin tunkeutumista betoniin. (Suo-

men Betoniyhdistys ry 1997, 12-14.) 

2.2 Terästen korroosio 

Korroosio tarkoittaa teräksen syöpymistä ympäristöolosuhteista johtuen. Betoni 

suojaa betoniteräksiä sekä fysikaalisesti että kemiallisesti. Emäksinen eli karbona-

tisoitumaton betoni muodostaa teräksen ympärille suojaavan kalvon. Betonin kar-

bonatisoituessa terästä suojaava kalvo häviää asettaen teräksen korroosioalttiiksi. 

Ruostuessaan teräksen lujuuden heikkenemisen lisäksi sen tilavuus kasvaa, mikä 

aiheuttaa betonin halkeilua ja lohkeilua. (Suomen Betoniyhdistys ry 1997, 9.) 



9 

 

2.3 Betonin rapautuminen 

Betonin rapautuminen tarkoittaa vauriota, jossa betonin sisällä oleva ylipaine aiheut-

taa betoniin halkeamia ja säröjä. Rapautuminen heikentää betonin lujuutta alentaen 

sen kantavuutta. Säröt lisäävät ilmanläpäisevyyttä, joka vuorostaan edesauttaa kar-

bonatisoitumista ja siten terästen korroosiota. Rapautuvan betonin vedenimukyky 

on suurempi ja siten rapautumisen eteneminen nopeutuu jatkuvasti. (Suomen Be-

toniyhdistys ry 1997, 16.) 

Suomessa yleisin rapautumisen muoto on pakkasrapautuminen. Pakkasrapautumi-

nen johtuu käytännössä betonin ilmahuokosissa olevan veden jäätymisestä. Veden 

tilavuus kasvaa noin 9 tilavuusprosenttia jäätyessään, ja se aiheuttaa ylipainetta be-

tonin huokosverkostoon. Pakkasrapauman syntyyn vaikuttavat betonin laatu ja pak-

kasenkestävyys, mutta myös rakenteelliset tekijät. Vedenohjaus ja vedenpoisto ovat 

merkittävässä asemassa. Räystäskourujen ja syöksytorvien vuodot ja riittämättö-

myys tai sadeveden heikko ohjaus aiheuttavat lammikoitumista ja ylimääräistä kos-

teusrasitusta rakenteelle. Liian huokoinen pintakäsittely puolestaan voi aiheuttaa 

veden imeytymistä rakenteeseen ja vaikeuttaa veden ohjautumista pintaa pitkin, 

liian tiivis pintakäsittely puolestaan voi hidastaa kosteuden haihtumista rakenteesta. 

(Suomen Betoniyhdistys ry 1997, 17.) 

2.4 Kiinnitysten ja kannattimien heikentyminen 

Betonin rapautuminen saattaa heikentää kiinnikkeen tartuntaa tai kuormaa siirtävän 

juotosvalun lujuutta. Mikäli kiinnikettä suojaava betonivaippa rapautuu, se saattaa 

altistaa kiinnikkeen korroosiolle ja siten aiheuttaa sortumisvaaran. (Suomen Betoni-

yhdistys ry 1997, 20-22.) 
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3 KOHDE JA KÄYTETYT TUTKIMUSMENETELMÄT  

Kuntotutkimuksen kohde on tyypillinen vuonna 1985 rakennettu kaksikerroksinen 

asuinkerrostalo. Kohde sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Isossakyrössä ja tutkimuksen 

tilaajana toimii Isonkyrön kunta. Tutkittavia betoniparvekkeita rakennuksessa on yh-

teensä 12 kappaletta, joista 9 on asuntojen yhteydessä ja kolme toisella puolella 

rakennusta sijaitsevia tuuletusparvekkeita. Julkisivumateriaalit ovat betoni ja tilli. 

Parvekerakenteet muodostuvat pieliseinistä ja parvekelaatoista. Parvekekaiteiden 

runko on terästä ja sen kiinnitys on parvekelaatan ulkoreunassa. Seuraavassa va-

lokuvassa on julkisivu asuntojen parvekkeiden puolelta. 

 

 

Kuva 1. Kohteen julkisivu asuntojen parvekkeiden puolelta. 

Alustavat tutkimukset. Tutkimus aloitettiin perehtymällä piirustuksiin ja 

asiakirjoihin. Selvitettiin parvekkeiden rakenne ja käytetyt materiaalit, betonin 

lujuusluokka, terästen koko ja suunniteltu betonipeitepaksuus. Selvitettiin 

rakennusosan vaurioalttius. Kentällä kerättiin mahdollisuuksien mukaan käyttäjiltä 
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havaintoja rakenteiden toimivuudesta. Alustavien tutkimusten perusteella valittiin 

tarkemmat tutkimustavat. 

Silmämääräinen tutkimus. Kohdetta tutkittiin silmämääräisesti. Vauriot näkyivät 

esimerkiksi betonin halkeiluna, lohkeiluna tai värjäytymänä. Pyrittiin havaitsemaan 

vaurioiden laajuus ja riskipaikat. Tarkastettiin rakenteiden kosteustekninen toimi-

vuus. Suoritettiin valokuvaus ja suunniteltiin kohdat tarkempia tutkimuksia varten. 

Kuvassa pieliseinä, jossa on nähtävissä erilaisia vaurioiden merkkejä. 

 

Kuva 2. Pieliseinässä näkyvät vauriot. 

Vasarointi. Kaikkia vaurioita ei pysty silmin havaitsemaan. Vasaralla naputtele-

malla voitiin paikantaa aistinvaraisesti betonin heikoimmat kohdat. Rapautuneesta 

betonista kuuluu vaimeampi ääni ja vasara kimpoaa pehmeämmin kuin terveestä 

betonista. 
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Kimmovasaramittaus. Kimmovasaraa käytettiin betonin lujuusvaihteluiden havait-

semiseen. Kimmovasaran toiminta perustuu betonin pinnan kimmoisuuden ja puris-

tuslujuuden väliseen riippuvuuteen. Vasaralla voidaan mitata ainoastaan pinnan ar-

voja, joten sillä ei voida selvittää betonin sisäisiä vaurioita. Kimmovasaramittaus ei 

anna luotettavaa tulosta, mikäli betoni on karbonatisoitunutta. 

 

Betonipeitepaksuusmittaus. Raudoitteiden betonipeitepaksuutta kartoitettiin säh-

köisellä peitepaksuusmittarilla. Laitteeseen syötettiin parvekepiirustuksista selvi-

tetty betoniterästen halkaisija. Peitepaksuusmittaria liikutettiin betonin pintaa pitkin, 

jolloin mittauskoneen näytöltä selvisi havaittujen teräksien etäisyys betonin pin-

nasta. Tutkimusmenetelmällä saatiin selville, vastaako betonipeitepaksuus suunni-

telmien mukaista suojapaksuutta. 

 

Näytteiden otto. Betonista porattiin timanttiporakoneella halkaisijaltaan 50 mm lie-

riöitä tarkempia tutkimuksia varten. Koepaloja porattiin parvekepielistä ja -laatoista. 

Puristuslujuuskokeeseen käytettävät näytteet pyrittiin valitsemaan kohdista, jotka 

edustivat rakennusosien kokonaisuutta parhaiten. Vetolujuuskoetta varten näytteet 

otettiin kohdista, joissa oli näkyviä vaurioita tai pakkasrapaumaa. Näytteenoton jäl-

keen koekappaleet suljettiin tiiviisti muoviin laboratorioon kuljetusta varten. 

 

Näytekappaleiden silmämääräinen tutkimus. Koelieriöistä tarkasteltiin betonin 

koostumusta silmämääräisesti esimerkiksi sisäisen rapauman varalta. Kappalee-

seen osuneiden terästen kunto ja betonipeitekerros olivat tarkistettavissa betonilieri-

östä.  

 

Karbonatisoitumissyvyyden mittaaminen. Betonin karbonatisoitumissyvyys mi-

tattiin poralieriöiden pinnalta. Mittauksessa käytettiin fenoliftaleiinin, etanolin ja tis-

latun veden seosta. Tätä pH-indikaattoriliuosta levitettiin betonin pinnalle pensselillä 

sivelemällä. Karbonatisoitumaton betoni värjäytyi violetiksi, kun taas karbonatisoitu-

neen betonin väri ei muuttunut. Mittaamalla värjäytymättömän osan pituus saatiin 

selville karbonatisoitumissyvyys. Seuraavassa kuvassa on koelieriöitä värjäytymi-

sen jälkeen. 
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Kuva 3. Värjäytyneet koelieriöt karbonatisoitumiskokeen jälkeen. 

Puristuslujuuden määrittäminen. Koelieriöt sahattiin ja hiottiin pituudeltaan 

vastaamaan lieriön halkaisijaa. Koekappaleet testattiin laboratoriossa 

puristustestauksiin hyväksytyllä koneella, joka näkyy seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 4. Puristuslujuuskoje. 
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Vetolujuuden määrittäminen. Vetolujuuskoe suoritettiin laboratoriossa kokonai-

sen ja luotettavan tuloksen saamiseksi. Sahatun ja hiotun lieriön molempiin päihin 

liimattiin tasaisesti metallinen kappale, jossa on vetokoukku. Liiman kuivuttua kap-

pale asetettiin kojeeseen, joka vetää kappaletta, kunnes se murtuu. Vetolujuusko-

jeeseen liitetyn tietokoneen näytöltä saatiin selville betonikappaleen vetolujuus. Ku-

vassa vetämällä murtuneet kappaleet kokeen jälkeen. 

 

Kuva 2. Murtuneet kappaleet vetokokeen jälkeen. 
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4 TULOSTEN ANALYSOINTI 

4.1 Aistihavainnot kentällä 

Parvekelaatoissa havaittiin pakkasrapaumaa ja pinnoitevaurioita eritoten laattojen 

ulkoreunoissa, vedenpoistouoman ympärillä. Voidaan päätellä, ettei vedenpoisto 

ole riittävä, koska sadevesi on päässyt lammikoitumaan ja jäätymään pinnoille.  Li-

säksi nähtiin, että betoniteräkset ovat jääneet rakennusvirheen vuoksi betonin pin-

taan ja ovat siten korroosiolle alttiina. Kuvissa laattojen ulkoreunojen vaurioita.  

 

Kuva 3. Parvekelaatan vedenpoistouoman ympärillä betoni on silmin nähden ra-
pautunutta ja pintamateriaalit vaurioituneita. 
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Kuva 4. Betonilaatan pintaan valuvaiheessa jäänyt betoniteräs sekä vedenpoisto-
putken suuaukko. 

4.2 Vasarointimittaukset 

Kimmovasaralla tehdyillä mittauksella saatiin pääosin puristuslujuuden arvoja, jotka 

vastasivat laboratoriossa tehtyjen kokeiden tuloksia. Parvekelaattojen vedenpois-

touomien ympäriltä saatiin kuitenkin heikoimmat tulokset, mikä tukee päätelmää, 

että betoni on heikon vedenpoiston vuoksi rapautunutta. 

4.3 Peitepaksuusmittaus 

Parvekepiirustuksesta selviää rakenteiden suunnitelluksi betonipeitepaksuudeksi 

25 millimetriä. Silmämääräisesti havaittiin betonin pintaan jääneitä betoniteräksiä 

useissa parvekepielissä ja -laatoissa. Mittaus otoksittain antoi hyvin vaihtelevia tu-

loksia pienelläkin alalla. 
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4.4 Karbonatisoitumissyvyys 

Jokaisen koekappaleen kummastakin päästä mitattiin karbonatisoitumissyvyys.  

Pääosin karbonatisoitumissyvyydet laattojen yläpinnassa olivat 20-23 millimetriä.  

Alapinnassa ja pieliseinien sisäpuolella karbonatisoitumissyvyys oli vähemmän, 11–

19 millimetriä. Suurin mittaustulos oli 30 mm, joka on 5 mm enemmän kuin suunni-

teltu raudoitussyvyys. Karbonatisoituminen betonissa on edennyt monin paikoin te-

räksiin asti altistaen teräkset korroosiolle. 

4.5 Betonin lujuus 

Vetolujuuskoe tehtiin kolmelle koekappaleelle. Kaikille muille tehtiin puristuslujuus-

koe. Piirustuksista selviää parvekepielien suunnitelmanmukaiseksi puristuslujuu-

deksi K25 ja laattojen lujuudeksi K30.  Laboratoriokokeet antoivat kuitenkin huomat-

tavasti suurempia tuloksia. Tulokset vaihtelivat aina 33,6–51,6 N/mm2 välillä. Koe-

kappaleiden puristuslujuuden keskiarvoksi tuli 43,8 N/mm2. Vetolujuuskoe puoles-

taan antoi kolmesta kappaleesta heikoimmalle lujuuden 0,74 N/mm2. Heikko tulos 

saatiin näytteestä, joka oli porattu tuuletusparvekkeen laatasta. Kaksi muuta näy-

tettä antoivat hyvän, korkeamman tuloksen. Pienimmän tuloksen tapauksessa be-

tonin vetolujuus on heikentynyt. Rapautumista puoltaa myös koekappaleen murto-

pinta vetokokeessa, joskin lietepitoisuudellakin on osuutta asiaan. Kappale repeytyi 

suurten kiviainesten pintoja mukaillen. Rapautumaton betoni olisi murtunut suora-

viivaisesti kivien halkeamana. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Betoni on selvästi rapautunutta ja heikentynyttä erityisesti parvekelaattojen reunoilta 

puutteellisen vedenpoiston vuoksi. Terästen korroosio on päässyt hyvään alkuun 

rakennusvirheiden vuoksi pintaan jääneiden betoniterästen ja betonin karbonatisoi-

tumisen vuoksi. Suunnitelmien mukainen betonipeitekerros ei alkujaankaan ole ollut 

riittävä.  

 

Rakenteilla on kuitenkin käyttöikää jäljellä ja siten parvekerakenteen voisi niin sa-

notusti käyttää loppuun ennen parvekkeiden kokonaisvaltaista uusimista. Kiireelli-

sesti on korjattava vedenpoisto-ongelmat sekä paikattava pielisienien korkanneet 

kohdat, joista saattaa pudota betonin paloja. 

 

Mikäli rakenteen käyttöikää halutaan pidentää, on karbonatisoitunut betoni poistet-

tava, betoniteräkset hiekkapuhallettava ja korroosiosuojattava ennen uutta pinnoi-

tetta tai tasoitetta. Esteettisistä ja kustannustehokkaista syistä rakenteiden koko-

naisvaltaista uusimista on pidettävä varteenotettavana vaihtoehtona korjauksen rin-

nalla. Rakenteiden uusiminen lisäisi rakennuksen arvoa ja asukkaiden viihtyvyyttä. 
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1 TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT 

1.1 Kohteen yleistiedot 

 

Rakennusvuosi  1985  

Talotyyppi   Asuinkerrostalo, 2 kerrosta 

    Asuntoja 17 kpl, Asuntojen parvekelaattoja 9  

    kpl, tuuletusparvekkeita 3 kpl rakennuksen   

   etupuolella. 

Julkisivun rakennusmateriaali Tiili, betoni 

 

1.2 Kuntotutkimuksen tilaaja 

Toimeksiantaja  Isonkyrön kunta 

 

 

1.3 Kuntotutkimuksen tekijät 

Kuntotutkimuksen kenttäkokeiden sekä raportin tekijänä toimi Seinäjoen ammatti-

korkeakoulun rakennustekniikan opiskelija Jenny Puska. Laboratoriokokeet tekivät 

Jenny Puska sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan laboratorio-

insinööri DI Jorma Tuomisto. 

 

1.4 Asiakirjat 

Käytettävissä olivat rakennuksen julkisivu- ja parvekepiirustukset vuodelta 1984. 
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1.5 Tutkimuksen rajaus ja tavoitteet 

Kuntotutkimuksen tavoitteena oli selvittää kerrostalon betonisten parvekerakentei-

den kunto ja korjaustarve. Asuntojen yhteydessä on 9 parveketta, tuuletusparvek-

keita rakennuksen etupuolella on 3 kappaletta. 

 

 

2 KUNTOTUTKIMUKSEN MENETELMÄT 

Piirustusten tutkimisen ja huolellisen suunnittelun jälkeen kohde valokuvattiin ja sille 

tehtiin silmämääräinen tutkimus, jonka perusteella valittiin kohdat tarkempia tutki-

muksia varten. Tutkimuksissa käytettiin kimmovasaraa puristuslujuuksien haaru-

kointiin ja peitekerrosmittaria terästen suojakerrosten selvittämiseen. Betoniraken-

teista porattiin koepaloja, jotka tutkittiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakennus-

laboratoriossa. 

 

Kenttätutkimukset tehtiin 19.6.2018, ja laboratoriokokeet 20. ja 21.6.2018. 

 

2.1 Silmämääräiset tutkimukset 

Julkisivua tarkasteltiin ja arvioitiin silmämääräisesti. Rakenteista otettiin valokuvia ja 

valittiin näytteiden porauskohdat. 
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Kuva 1. Yleisnäkymä asuntojen parvekkeiden puolelta.   

Kuva 2. Tuuletusparvekkeen laatta alhaalta kuvattuna. 
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Kuva 3. Pieliseinän alareuna. 

 

 

2.2 Näytteiden otto ja mittaukset 

Eri rakenneosiin suoritettiin kokeita ”Digi Schmidt 2000”- kimmovasaralla, jolla mää-

ritettiin iskuenergiaan perustuen betonirakenteen puristuslujuus. 

 

Suojabetonipaksuuksia mitattiin otoksittain ”Proseq” –merkkisellä peitekerrosmitta-

rilla. 

 

Parvekelaatoista ja pielistä porattiin halkaisijaltaan 50 mm lieriöitä timanttiporako-

neella. Koepaloja otettiin yhteensä 9 kappaletta. Näytteitä porattiin tuuletusparvek-

keista, asuntojen parvekkeista ja pieliseinistä eri korkeuksilta. 

 

Porauksen jälkeen näytelieriöt numeroitiin ja pakattiin tiiviisti muoviin laboratorioon 
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kuljetusta varten. Porausreiät tukittiin ja tasoitettiin. Näytteenottokohdat ilmenevät 

kuvasta 4. 

 

2.3 Laboratoriotutkimukset 

Laboratoriossa näytteille tehtiin tarkempi silmämääräinen tarkastelu, jossa nähtiin 

betonin huokoisuus, mitattiin näytteeseen osuneiden rautojen suojaetäisyydet ja 

kunto. Näytteille tehtiin karbonatisoitumiskoe, jonka tulokset saatiin heti. 

 

Karbonatisoitumiskokeen jälkeen näytteet sahattiin halkaisijansa pituisiksi ja pinnat 

hiottiin lujuuskokeita varten. Jokaiselle näytteelle tehtiin puristuslujuuskoe, sekä pie-

nemmälle otannalle vetolujuuskoe. 
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Kuva 4. Näytteiden porauskohdat. 
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3 HAVAINNOT JA MITTAUSTULOKSET 

3.1 Aistihavainnot 

Betoniteräksiä oli niin parvekepielissä kuin laatoissakin silmin nähtävissä, betonin 

pinnalla. 

 

Kuva 5. Useita betoniteräksiä näkyvissä parvekelaatassa. Betoni halkeillut. 

 

Vedenpoistouoma sekä parvekelaatan pinta olivat selvästi kärsineessä kunnossa. 

Kaikki laatat näyttivät lähes poikkeuksetta samalta kuin seuraavat esimerkkikuvat 

osoittavat. 
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Kuva 6. Parvekelaatan vedenpoistouoma. 

 

 

Kuva 7. Parvekelaatan vedenpoistoputken suuaukko. 

 

Betonin karbonatisoituminen oli monin paikoin edennyt teräksiin saakka. Tämä joh-

tuu suureksi osaksi siitä, että teräkset ovat liian pinnassa. Teräs on alkanut ruostua 

ja ruostunut teräs on korkannut betonista paloja. Lisäksi betoni oli rapautunutta eri-

tyisesti parvekelaattojen ulkoreunassa, vedenpoistouoman lähettyvillä. 
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Kuva 8. Sadeveden poistoputki on vuotanut aiheuttaen pakkasrapautumista ja be-
tonin korkkaamisen. 

 

 

3.2 Peitekerrosmittaus 

Peitekerrosmittaus antoi pääosin tuloksiksi 35-50 mm. Paikoin teräs oli kuitenkin 

jopa yli 80 mm syvyydessä, mutta toisaalla teräkset olivat täysin näkyvissä. Tästä 

syystä mittaustulokset eivät ole validia tietoa. Useimmista parvekelaatoista oli pää-

teltävissä, että teräkset olivat jääneet pintaan rakennusvirheen vuoksi. Myös seinien 

osuuksilla oli nähtävillä rakentamisen aikaisia virheitä.  

 

 



12(18) 

 

Esimerkiksi ensimmäisen koekappaleen porauskohdan ympäriltä, pieliseinän ulko-

puolelta mitatut peitekerrossyvyydet antoivat tuloksiksi 22, 28, 20, 15, 39, 57, 39, 

36, 35 mm. Pieliseinän päädystä 17, 17, 19, 20 mm, ja pieliseinän sisäpuolelta 60, 

59, 67, 66 ja 70 mm. 

 

Näkyvien vaurioiden kohdalta peitekerrokset olivat pääosin alle 30 millimetriä.  

 

 

Kuva 9. Rakennusvirheen vuoksi pintaan jäänyt betoniteräs parvekelaatan yläpin-
nassa. 

Kuva 10. Parvekkeen pieliseinästä näkyvä betoniteräs. 
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3.3 Kimmovasaramittaus 

Kimmovasaralla mitatut tulokset olivat 25-50 N/mm2 välillä, joka vastaa hyvin labo-

ratoriokokeiden tuloksia. Parvekelaattojen reunoissa, joissa oli näkyvää rapaumaa, 

tulokset olivat huomattavasti pienempiä. 

 

3.4 Betonin karbonatisoituminen 

Karbonatisoitumissyvyydet olivat pienimmillään 11 millimetriä ja suurimmillaan 30 

millimetriä. Pääosin karbonatisoitumissyvyys vaihteli 19-23 millimetrin syvyydessä. 

Tarkemmat arvot näkyvät alla olevassa taulukossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koekappaleen 

numero 

Karbonatisoitumissyvyys 

1.pää  

[mm] 

Katbonatisoitumissyvyys 

2.pää 

[mm] 

1 23 19 

2 22 19 

3 23 11 

4 23 17 

5 12                     30 

6 13 20 

7 13 29 

8 30 24 

9 21 11 
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Kuva 11. Koekappaleiden karbonatisoitumissyvyyden mittausta. 

 

3.5 Betonin lujuus 

Kappaleet sahattiin noin 5 cm pituisiksi ja päät hiottiin tasaisiksi. Koepaloille 1, 7 ja 

9 tehtiin vetolujuuskoe. Näytteet valittiin kohdista, joissa betoni on mahdollisesti al-

tistunut pakkasrapaumalle.  

Kuva 12. Vetokokeessa murtuneet koekappaleet. 
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Kaikille porauskappaleille tehtiin puristuslujuuskoe. Veto- ja puristuslujuuskokeiden 

tulokset ilmenevät seuraavasta taulukosta. Piirustusten mukaan betonin lujuus par-

vekelaatoissa on K30 ja parvekepielissä K25. 

 

 

Koekappaleen 

numero 

Puristuslujuus 

N/ mm2 

Vetolujuus 

N/mm2 

Tiheys  

kg/m³ 

1 49,8 1,59 2332 

2 46,2 - 2398 

3 33,6 - 2368 

4 51,6 - 2358 

5 35,8 - 2358 

6 48,4 - 2386 

7 44,0 0,74 2392 

8 43,2 - 2228 

9 41,3 2,67 2389 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET RAKENTEIDEN KUNNOSTA 

4.1 Betonin lujuus 

Vetolujuuskoe antoi kolmen näytteen otannasta yhdelle tuloksen 0,74 N/mm2. Tulos 

on heikko ja tarkoittaa, että betonin kestävyys on todennäköisesti heikentynyt. Murto 

tapahtui pääsääntöisesti suurten runkoainerakeiden pintoja pitkin, joka voi johtua 

suurten runkoainesten lietepitoisuudesta, mutta se voi olla myös merkki pakkasra-

paumasta. 

 
Kuva 13. Vetokokeen jälkeen kuvattu kappaleen murtopinta. 

 

Pakkasrapauman aiheuttama vetolujuuden heikkeneminen johtuu todennäköisesti 

ainakin osittain parvekkeiden heikosta vedenpoistomekanismista. Asian voi todeta 
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jo aistinvaraisesti. Betoni oli murtunut ja pintamateriaalit olivat vaurioituneet erityi-

sesti parvekelaattojen ulkoreunasta. 

 

4.2 Karbonatisoituminen ja korroosio 

Betonin karbonatisoituminen oli edennyt pahimmillaan noin 30 millimetrin syvyy-

teen. Parvekepiirustuksesta selviää suunnitelluksi raudoitusta suojaavaksi beto-

nikerrokseksi 25 millimetriä. Karbonatisoitumisen etenemistä tulevina vuosina voi-

daan ennustaa erilaisten laskukaavojen avulla. Laskelmista voidaan päätellä, mil-

loin karbonatisoituminen etenee teräksiin saakka. Normaalisti, kun betoni on kar-

bonatisoitunutta, se heikentää teräksen ympärillä olevaa suojakalvoa, jonka seu-

rauksena teräs alkaa ruostua. Tässä tapauksessa laskelmien hyöty on olematon, 

koska teräkset olivat jo paikoin näkyvissä ja karbonisoituminen on pääosin edennyt 

teräksien suunniteltuun syvyyteen. Joissakin kohdissa teräkset olivat jääneet liian 

pintaan jo valuvaiheessa. Tästä syystä teräksiä ei suojaa mikään ja korroosio ete-

nee nopeasti. Korroosio aiheuttaa ympäröivän betonin lujuuden ja kantavuuden 

heikkenemistä. Ruostuva teräs on tilavuudeltaan suurempi kuin ruostumaton ja se 

aiheuttaa betonin lohkeamista.  Halkeillut betoni edistää korroosion etenemistä en-

tisestään. 

 

 

5 KORJAUSTARVE 

Vaurioita oli selkeästi havaittavissa ja betonin laatu oli heikentynyt. Betoni oli alkanut 

paikoin lohkeilemaan. Putoavat palat voivat aiheuttaa jopa hengenvaaraa, vaikka 

itse rakenne ei ole sortumisvaarassa.  

 

Parvekkeiden vedenpoisto oli heikkoa. Tilanteen voi todeta aistinvaraisesti. Betoni 

oli rapautunutta ja pintamateriaalit olivat vaurioituneet erityisesti parvekelaattojen 

ulkoreunasta. 
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Parvekelaatat voisi korjata piikkaamalla rapautunut betoni pois ja valamalla uusi be-

tonikerros pitäen suojakerrospaksuudesta huoli. Samalla korjattaisiin vedenpoisto-

ongelma ja olisi mahdollista uusia myös kaiteet lisäten asukkaiden viihtyisyyttä ja 

rakennuksen arvoa.  

 

Parvekepielien vaurioitumisen etenemistä voidaan hidastaa laastikorjauksella. 

Laastipaikkauksia ei ole kuitenkaan kannattavaa tehdä suurille aloille ja paikkaus-

kohdat saattavat erottua selvästi vanhasta pinnasta.  

 

Vauriot johtuivat pääosin liian vähäisestä suojabetonikerroksesta terästen päällä. 

Mikäli vaurioitunutta betonia ei poisteta ja terästen suojakerrosta saada paksum-

maksi, tulevat vauriot uusiutumaan. Ensisijaisen tärkeää kuitenkin on, että jo loh-

keilleet kohdat korjataan palojen putoamisvaaran vuoksi mitä pikimmiten. Edellä 

mainituilla menetelmillä voidaan siirtää rakenteen kokonaisvaltaisen uusimisen 

ajankohtaa. 

 


