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Lyhenteet
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut ovat
Rakennustieto Oy:n julkaisemia liikuntapaikkarakentamista käsitteleviä kirjoja.
AKR
Alkalikiviainesreaktio. Kemiallinen reaktio betonissa käytettyjen kiviainesten, tiettyjen mineraalien, sementtikiven huokosveden sisältämien alkalien
sekä veden välillä, jossa reaktion lopputuotteena syntyy paisuvaa geeliä.
ETT
Ettringiittireaktio. Kovettuneessa sementtikivessä tapahtuva sulfaattimineraalien kemiallinen reaktio, johon liittyy reaktiotuotteiden voimakas tilavuudenkasvu.
V/S
Betonin vesisementtisuhde.
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1

1.1

Johdanto ja tutkimuksen taustat

Opinnäytetyön tausta

Uimahallien ja kylpylöiden laajuudeltaan ja laadultaan oikeanlaisten kuntotutkimusten tilaaminen on korjausrakentamiseen liittyvää erityisosaamista, jolla on suuri merkitys rakennuksen ja rakenteiden elinkaaren hallinnan osalta. Kuntotutkimuksen tilaamisella
sekä tilaajan käytössä olevilla tiedoilla ja ohjeilla on oleellinen merkitys sille, että allasrakenteisiin kohdistuvat korjaustoimenpiteet osataan ajoittaa sekä mitoittaa oikein.

Suomessa ei ole tällä hetkellä olemassa roiskevesialueella sijaitsevien betonirakenteiden kuntotutkimusten osalta virallista ja ajantasaista ohjeistusta tilaajille. Uimahallien rakentamiseen sekä kiinteistön hallintaan ja tutkimustoimintaan on olemassa suppea ohjeistus Rakennusinsinööriliiton (RIL) julkaisussa RIL 235-2009 ”Uimahallin rakenteiden
suunnittelu ja kunnonhallinta”. Viimeisin uima-allasrakenteiden kuntotutkimuksia käsitellyt teos on vuonna 1999 julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikuntapaikkajulkaisu No 73; ”Uima-altaiden betonirakenteiden kuntotutkimus ja korjaaminen”. Riittävän
ohjeistuksen puuttuminen vaikuttaa kuntotutkimusten laajuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointiin, ja määräävin tekijä kuntotutkimuksen valinnassa onkin usein kuntotutkimuksen kustannus.

Käytännössä on huomattu, että riittävän ohjeistuksen puuttuessa uimahallien kuntotutkimusten tilauksissa, niiden tehtäväsisällöissä sekä tutkimuksen sisältämien näytemäärien
määrittelemisessä on epäselvyyksiä sekä puutteita. Havaintojen perusteella rakennuttajat/tilaajat eivät tiedä, mitä roiskevesialueella tehtävien kuntotutkimusten tilaamisessa tulee huomioida, jotta uima-allasrakenteiden korjaukset voidaan mitoittaa taloudellisten ja
teknisten resurssien kannalta optimaalisesti.

Ohjeistuksen puuttuessa on tavallista, että tutkimukseen sisältyviä laboratoriokokeita ja
niiden määrää ei tarjouspyynnössä ole määritelty tai eritelty, vaan ne jätetään usein tarjoajien määriteltäviksi. Tällöin on riski, että tutkimuksiin esitetyt näytemäärät ovat liian
pieniä ja tutkimusmenetelmät ovat riittämättömät, jolloin alemmalla tarjoushinnalla saavutetaan kilpailuetua. Liian pienet näytemäärät tai väärin kohdistetut näytteenottopaikat
johtavat siihen, ettei tehdyistä analyyseistä ja tutkimushavainnoista pystytä tekemään
luotettavia johtopäätöksiä. Puutteellisista havainnoista

tehtävien johtopäätösten
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tekeminen johtaa siihen, että tutkimusten kokonaisluotettavuus kärsii, jolloin kuntotutkimuksen perusteella suositeltavat jatkotoimenpiteet ovat helposti yli- tai alimitoitettuja.
Tällöin on mahdollista, että oikean korjauslaajuuden määrittelemiseksi joudutaan tekemään lisätutkimuksia vielä suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, mikä vaikuttaa hankkeen
kokonaisaikataulua pidentävästi sekä kustannuksia nostavasti.

Osa ongelmista johtuu myös siitä, että kosteusrasitettujen allasrakenteiden kuntotutkimuksen laajuus ei aina ole helposti tai yksiselitteisesti määriteltävissä. Osa tutkittavista
vaurioista on usein todettavissa suppealla otannalla, kun taas toiset edellyttävät huomattavasti kattavampaa tarkastelua sekä rinnakkaisten tutkimusmenetelmien käyttöä.

Tästä syystä taloudellisesti ja teknisesti onnistuneen kuntotutkimushankkeen toteuttamiseksi on tärkeää, että kuntotutkimuksen laajuutta määrittäviin valmistaviin tehtäviin
kiinnitetään erityistä huomiota. Samoin on tärkeää, että valittavalla kuntotutkijalla on riittävä tuntemus kosteusrasitettujen betonirakenteiden ja muiden taitorakenteiden kuntotutkimuksista.

1.2

Opinnäytetyön tavoite

Tämä opinnäytetyö on kehitystutkimus, jonka keskeisimpänä tavoitteena on luoda uimahallien, kylpylöiden sekä kiinteistöjen, joissa on uima-altaita, vastaaville henkilöille ohje
allastilojen kosteusrasitettujen rakenteiden kuntotutkimuksen tilaamista varten. Tilaajan
ohjeessa esitetään, mihin asioihin ja yksityiskohtiin tilaajan tulee kiinnittää huomioita tilatessaan kuntotutkimusta, sekä ohjeistetaan kuntotutkimusmäärien määrittelyssä. Tilaajan ohjeen tarkoitus on olla riittävän kattava, helposti luettava ja ymmärrettävä sekä
helppokäyttöinen ohje uimahallien, kylpylöiden sekä uima-altaiden huoltoa ja kunnossapitoa tukevan tarkoituksenmukaisen kuntotutkimuksen tilaamiseksi.

Opinnäytetyön tekemisessä hyödynnetään kansallisia viranomaisohjeistuksia sekä määräyksiä, kotimaisia julkaisuja kuten RIL:n ja Betoniyhdistyksen (By) aiheeseen liittyviä
julkaisuja, RT-ohjekortteja sekä koti- ja ulkomaisia julkaisuja sekä tutkimuksia. Kirjallisuuden lisäksi työssä hyödynnetään käytännön kokemusta vuosien aikana tehdyistä erilaisista uimahallien ja kylpylöiden rakenteisiin liittyvistä kuntotutkimuksista sekä uimahallien ja kylpylöiden korjaussuunnitteluhankkeissa siten, että ohjeessa esitettävät ratkaisut
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edustavat rakentamisessa noudatettavaa hyvää rakennustapaa ja perustuvat kokemusperäisesti hyviksi havaittuihin ratkaisuihin.

1.3

Opinnäytetyön sisältö ja rajaukset

Kuntotutkimusprosessia käsitellään kuntotutkimuksen tilaajan näkökulmasta. Työssä
tarkastellaan kuntotutkimuksen tilaamiseen liittyvää lainsäädäntöä, kuntotutkimushankkeen eri vaiheita sekä kuntotutkimuksen tilaamista ja tilaamiseen vaikuttavia laatukriteerejä kuten tutkimuslaajuuden määrittelyä sekä kuntotutkijan valintaa.

Käsiteltävät rakennusosat on rajattu koskemaan uima-allastilojen kosteusrasitettuja betonirakenteita sekä betonirakenteiden pinnoille asennettuja pintarakenteita. Työssä käsitellään sekä sisä- että ulkotiloissa olevia allasrakenteita. Teräsaltaat sekä muut teräsja puurakenteet on rajattu työn ulkopuolelle.

Rakenteiden säilyvyyden kannalta käsitellään pääasiallisesti kemiallisten ja fysikaalisten
rasitustekijöiden vaikutusta kosteusrasitettujen rakenteiden vaurioitumiseen. Mekaanisten rasitusten, esimerkiksi kuormista aiheutuvien vaurioiden, vaikutusta rakenteiden vaurioitumiseen käsitellään työssä suppeasti. Raudoitteiden korroosion osalta käsitellään
korroosiota aiheuttavien aineiden vaikutusta raudoitukseen sekä betonin karbonatisoitumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niistä aiheutuvia vauriomekanismeja.

Kuntotutkimusmenetelmien osalta esitellään pintamateriaaleihin sekä betonisiin allasrakenteisiin soveltuvat ainetta rikkovat sekä rikkomattomat tutkimusmenetelmät. Yleisesti
käytettävillä tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan kansallisten ohjeiden, standardien sekä
hyväksyttyjen tutkimusten tuntemia tarkoituksenmukaisia kuntotutkimusmenetelmiä
sekä analyysejä.

Kuntotutkimuksen raportoinnin osalta käsitellään tutkimusselostuksen vaadittava sisältö
sekä arvioidaan työssä käsiteltyjen kuntotutkimusmenetelmien tulosten merkitystä rakennuksen elinkaaren hallinnassa.
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2.1

Kosteusrasitettujen rakenteiden rasitukset, vaurioituminen sekä kuntotutkimusmenetelmät

Kosteusrasitetut rakenteet

Märkätilalla tässä työssä tarkoitetaan huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinä- ja muille rakennepinnoille voi roiskua tai
tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna) (RT 84-11166, 2014, s.1).

Uimahallien tilat on toiminnallisesti jaettu yleisiin tiloihin, käyttäjiä ja uintitoimintaa suoranaisesti palveleviin tiloihin sekä huolto- ja teknisiin tiloihin (RIL235-2009, 2011, s.41-42).

Käyttäjiä ja uintitoimintaa suoranaisesti tukevat tilat sisältävät:
•

Allastilat, sisä- ja ulkoaltaat

•

Allashuone(et) ja siihen liittyvät aputilat

•

Pukeutumis- ja peseytymistilat sekä wc-tilat

•

Saunat

Edellä mainittuja tiloja käsitellään tässä opinnäytetyössä ja näitä kutsutaan yhteisellä nimittäjällä kosteusrasitetut rakenteet.

Aiemman tilajaon lisäksi roiskevesialueella sijaitsevat rakenteet voidaan jakaa kantaviin
sekä pintarakenteisiin. Tässä opinnäytetyössä kantavilla rakenteilla tarkoitetaan teräsbetonista valmistettuja altaita, allasrakenteita- ja tasoja, hyppytorneja ja allastilojen pilareita sekä pilastereita. Pintarakenteilla käsitellään kantavien rakenteiden pintamateriaaleja, kuten laattoja, kiinnitys- ja saumauslaasteja, vedeneristeitä sekä tasoitteita.

Roiskevesialueen määrittelyn osalta opinnäytetyössä käytetään RT 84-11093 ”asuntojen märkätilojen korjaus” esitettyä määritelmää; ”Seinä- ja lattiapinta, joka on vaakasuunnassa mitattuna 1,5 metrin etäisyydellä suihkupisteestä”. Määritelmää sovelletaan
työssä siten, että uima-allasalueilla oletetaan rakenteiden olevan roiskevedelle alttiita
alueiden käytön perusteella sekä sen perusteella, että tilojen pesu suoritetaan pääsääntöisesti juoksevalla vedellä. Opinnäytetyössä esitetyt määrät ja menetelmät soveltuvat
pääosin allastilojen rakenteille, mutta ovat sovellettavissa myös muille kosteuden rasittamille rakenteille. Työssä käsitellään myös uima-allasrakenteiden ulkopintoja, vaikka ne
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eivät edellisen määritelmän mukaan sijaitse roiskevesialueella. Ulkopinnat ovat kuitenkin
jatkuvasti kosteusrasitettuja, varsinkin vedeneristämättömissä rakenteissa.

2.2

Rakenteiden säilyvyys ja rasitustekijät

Uimahallien rakenteet on suunniteltu ottamaan vastaan vapaan veden kosteusrasitus,
joka niille ympäröivien olosuhteitten takia aiheutuu, ja pinta- ja betonirakenteiden tuleekin kestää sellaiset vaurioitumisprosessit, joihin niiden voidaan olettaa koko käyttöikänsä
ajan altistuvan. Kuitenkin kosteus, kiinteänä tai vesihöyrynä, on uimahallien, kylpylöiden
ja uima-allashuoneiden rakenteiden vaurioitumista aiheuttava ja vaurioitumista kiihdyttävä tärkein yksittäinen tekijä.

Rakenteen säilyvyydellä tarkoitetaan rakenteen kykyä säilyttää sille suunniteltu lujuus,
muoto, visuaaliset sekä muut rakenteelle esitetyt vaatimukset tai ominaisuudet sille määritellyn käyttöiän aikana. Rakenteen säilyvyyteen uimahalliolosuhteissa vaikuttaa merkittävästi rakenteelle kohdistuvat ulkoiset rasitukset. Tavallisesta asuntorakentamisesta
poiketen kosteusrasitetuille pintamateriaaleille ja betonirakenteille kohdistuu rasituksia
ympärivuorokautisesti, mikä asettaa pintamateriaalien ja rakenteiden säilyvyydelle poikkeukselliset vaatimukset.

Betonirakenteiden säilyvyyttä voidaan pitää merkitykseltään yhtä tärkeänä kuin betonin
lujuutta. (Neville A.M, 1995 s.482) Kosteusrasitettujen rakenteiden säilyvyyden kannalta
rakenteille merkittävimmät vaurioitumissyyt ovat betonin kantavuuteen vaikuttavat tekijät
kuten raudoitteiden korroosio sekä betonin rapautuminen kemiallisten reaktioiden takia.
Pintarakenteiden säilyvyydellä on merkitystä rakenteen turvalliseen käyttöön, hygieenisyyteen ja esteettisyyteen. Pintarakenteet antavat myös tärkeän suojan runkorakenteille
niitä rasituksilta suojaavana rakennekerroksena.

Pintarakenteiden materiaaliominaisuudet sekä käytetyt työmenetelmät vaikuttavat merkittävästi siihen, miten pintarakenteet säilyttävät niiltä vaadittavat ominaisuudet koko
käyttöikänsä ajan. Betonirakenteiden osalta Betonin koostumuksella ja rakenteen valmistustekniikalla on merkittävä vaikutus siihen, miten betonirakenne säilyttää siltä vaaditun lujuuden, muodon sekä laadun koko käyttöiän ajan. Betonin säilyvyyteen liittyvät
vaatimukset on esitetty standardissa SFS-EN 206:2014 sekä sitä täydentävässä standardissa SFS 7022.
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Rakenteiden säilyvyyteen vaikuttavat rasitustekijät jaetaan yleisesti rakenteen sisäisten
ominaisuuksien, kuten materiaalien, niiden valmistuksesta ja asennuksesta aiheutuviin
rasitustekijöihin sekä rakenteen ulkoisiin rasitustekijöihin; fysikaalisiin, kemiallisiin ja mekaanisiin rasitustekijöihin (BY201, 2018, s.100). Ulkoiset rasitustekijät vaikuttavat betonin kemialliseen koostumukseen ja voivat johtaa betonin fysikaalisiin muodonmuutoksiin
sekä betoniraudoitteiden korroosiosta aiheutuviin vaurioihin. Märkätilan puhdistuksen
laiminlyönneistä aiheutuvat rasitukset kuten kaivojen tukkeutuminen, pintojen homekasvu, aiheuttavat myös ylimääräistä rasitusta rakenteille.

Allasrakenteiden ympäristöolosuhteet
Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu näkyy rakennesuunnitelmiin merkittyinä betonirakenteiden rasitusluokkina sekä suunnittelukäyttöikänä. Allastilojen ja uima-altaiden rakenteiden rasitusluokat esitetään standardissa SFS-EN 206-1 sekä ohjekirjassa BY68
(kuva 1, s. 7). Ympäristöolosuhteiden perusteella määriteltävät raudoituksen betonipeite
sekä suunnittelun perusteet esitetään standardissa SFS-EN 1992-1-1 sekä standardin
kansallisessa liitteessä.

Rasitusluokat kuvaavat, millaisiin ympäristöolosuhteisiin (rasituksiin) rakenne joutuu, ja
suunnittelukäyttöikä puolestaan kertoo, kuinka kauan rakenteen tulee kestää kyseisessä
ympäristössä. Uimahalli- ja kylpylärakenteiden rasitusluokat on esitetty kuvassa 1 (s. 7).
Uima-allasrakenteiden rasitukset aiheutuvat seuraavista tekijöistä; karbonatisoitumisesta aiheutuva korroosio (XC-luokitus), muun kuin meriveden kloridien aiheuttama korroosio (XD-luokitus) sekä ulkona sijaitseville uima-altaille jäätymis-sulamis -rasitus (XFluokitus) (BY65, 2016, s.16-18, SFS-EN 206-1, 2001, s.22-23). BY65-taulukoissa 3.8
sekä 3.9 on esitetty minivaatimukset edellä mainittujen rasitusluokkien mukaisille rakenteille.
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Kuva 1. Uima-allasrakenteiden rasitusluokat (BY68, 2016 s.68)

Uima-altaille ei standardien mukaan kohdistu ympäristöstä aiheutuvia kemiallisia rasitustekijöitä (XA-luokitus) niiltä osin, että sillä olisi merkittävää vaikutusta uima-allasrakenteiden suunnittelun osalta. Allasrakenteiden säilyvyyteen vaikuttavat kuitenkin ulkoisista rasitustekijöistä johtuvat kemialliset rasitustekijät kuten allasveden sisältämät kloridit, puhdistusaineissa olevat vedenkäsittelykemikaalit, sekä käyttäjistä aiheutuvat epäpuhtaudet. (RIL235-2009, 2013, s.23).

Standardin SFS-EN 206-1 XA-luokittelun yläraja pH-arvon osalta on 6,5, joka on yleisesti
ohjeistettu olevan allasveden happamuuden alaraja. Allasveden pH-arvo saattaa hetkellisesti laskea alle alarajan, esimerkiksi siivouksessa käytettävien kemikaalien johdosta,
ja tästä johtuen poikkeustapauksissa allasrakenteisiin saattaa myös kohdistua kemiallista rasitusta.

Kosteus
Pääosa kosteusrasitetuista betonirakenteista on laatoitettuja. Laatat ovat sinällään vesitiiviitä rakenteita, mutta laattojen saumat tekevät laatoituspinnasta epähomogeenisen ja
näin ollen pelkkä keraamisten laattojen vesitiiveys ei estä veden pääsyä laattojen ja laattasaumojen taustoihin, ja sitä kautta vedeneristämättömissä rakenteissa vesi pääsee
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betonisiin vaipparakenteisiin. Kosteuden liikkumiseen rakenteessa vaikuttaa aina betonin ikä sekä laatu, betonin huokosrakenne, huokosverkoston yhtenäisyys, huokosjakauma sekä betonin vesi-sementtisuhde (v/s-suhde).

Vedeneristämättömissä allasrakenteissa laattasaumojen kautta altaan betonirakenteen
ulkopintaan siirtyvä vesi muodostaa rakenteeseen alueen, jolla betonirakenne on pääosin täysin kyllästynyt vedelle (RH 100%). (RIL235-2009, 2013, s.79-80). Betonirakenteen pinnassa vedellä kyllästettyä aluetta kutsutaan betonin hygroskooppiseksi alueeksi,
jolloin betonin kosteuspitoisuus vastaa ympäröivän ilman suhteellista kosteutta 0-98%
välillä. Kun betonin RH ylittää hygroskooppisen alueen kosteuspitoisuuden (RH >98%),
alkaa vesi siirtyä rakenteessa kapillaarisesti syvemmälle rakenteeseen. Lähestyttäessä
allasrakenteen vaipan ulkopintaa veden siirtyminen muuttuu kapillaarisesta siirtymisetä
diffuusiolla siirtyvään kosteuteen, eli rakenne kuivuu vaipan ulkopinnasta. Muutos tapahtuu rajapinnassa, jossa veden haihtuminen diffuusiolla on suurempaa kuin kapillaarisesti
siirtyvän kosteuden syöttö kapillaariseen tilaan. (Neville A.M, 1995, s.490-491) Kosteuden sekä kloridien liikkumista altaan vaipassa on esitetty kuvassa 5 sivulla 26. (Böhni
H., 2005, s.16, Hunkeler, 1994)

Haihtumisrintaman tarkkaa etäisyyttä rakenteen pinnasta ei voi määritellä, koska haihtumista tapahtuu eri syvyyksillä eri kokoisissa huokosissa. Vesihöyryn virtausnopeutta
säätelevät haihtumisvyöhykkeen etäisyys pinnasta, veden kapillaarinen syöttö haihtumisvyöhykkeeseen ja betonin vesihöyrynläpäisevyys. (Liikuntapaikkajulkaisu 73, 1999,
s.11).

Mekaaniset rasitustekijät
Ylikuorma (iskut):

Rakenteisiin voi syntyä vaurioitumista, kuten halkeilua tai muodonmuutoksia silloin, kun
rakenteen tai rakennusosan mitoituskuorma ylittyy. Pintarakenteisiin voi syntyä vaurioitumista myös mekaanisista rasituksista kuten äkillisistä pistekuormista, esimerkiksi iskut
laattojen pintaan, jotka tulevat yleensä kohteen käyttäjiltä. Lisäksi pintarakenteita rasittavat puhdistuksessa käytettävät menetelmät kuten harjaavat koneet, painepesu ja höyrypesu sekä puhdistuksessa käytettävät kemikaalit. (Liikuntapaikkajulkaisu 73, 1999,
s.69, Liikuntapaikkajulkaisu 109, 2015, s.6)
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Pintarakenteiden alustan liikkeistä tai halkeilusta pintarakenteisiin voi kohdistua koko
kenttään kohdistuva tasainen jännitystila tai paikallinen jännitystila. Lisäksi pintarakenteen alla olevien alustarakenteen saumakohtien liikkeistä voi pintarakenteisiin kohdistua
paikallisia veto-, puristus- tai leikkausrasituksia.

Yleensä pintarakenteeseen aiheutuvat jännitykset johtuvat alusrakenteen, esimerkiksi
betonilaatan, luonnollisesta kutistumisesta tai vaurioitumisen aiheuttamasta paisumisesta.

Fysikaaliset rasitustekijät:
Rakenteille kohdistuvista fysikaalisista rasitustekijöistä merkittävin jäätymis-sulamis -rasitus, jota ei tarvitse sisätiloissa sijaitsevien rakenteiden osalta huomioida, mutta joka voi
ulkotiloissa sijaitseville rakenteille aiheuttaa vaurioitumista.

Kuluminen:

Uima-altaissa rakenteiden pintoihin kohdistuu veden virtaus, joka voi aiheuttaa rakenteiden kulumista. Nykymääräysten mukaisesti toteutetut laatoitukset kestävät hyvin uimaaltaan veden liikkeitä, mutta laatoitustyössä tehdyt virheet kuten puutteellinen tai vajaa
kiinnityslaastin tartunta alustaan saattaa mahdollistaa veden virtausta laatan taustassa.
Laatan taustassa virtaavan veden aiheuttama eroosio aiheuttaa laattojen alusrakenteiden kulumista ja rapautumista. (BY201, 2018, s. 102)

Lämpö- ja kosteusliikkeet:

Rakenteen tai rakennusosan lämpöeläminen vaihtelee riippuen materiaalin koostumuksesta, iästä ja kosteuspitoisuudesta sekä rakennetta ympäröivistä olosuhteista. Uimaaltaissa sekä allastilojen rakenteissa olosuhteet ovat yleensä hyvin stabiilit, eikä rakenteissa juurikaan tapahdu lämpö- tai kosteuselämistä.

Betonirakenteen lämpö- ja kosteusolojen muuttuessa epätasaisesti rakenteessa, rakenteen sisä- ja ulko-osien erisuuruinen lämpölaajeneminen voi aiheuttaa rakenteeseen jännitystiloja. Jos rakenteen muodonmuutos on estetty, voi lämpölaajenemiserojen aiheuttama betonin sisäinen jännitystila ylittää betonin vetolujuuden, mistä aiheutuu
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rakenteeseen halkeilua. Lämpöliikkeiden aiheuttamat jännitykset rasittavat myös pintarakenteiden kiinnitykseen käytettäviä materiaaleja.

Lämpötilanvaihtelusta aiheutuvista lämpöliikkeistä aiheutuu rasitusta kaikkiin liittymiin
sekä liitoksiin (kaivot, läpiviennit). Tavanomaisista olosuhteista poikkeavat lämpötilat voivat myös kiihdyttää rakenteiden tai rakennusosien kemiallista vanhenemista.

2.3

Kosteusrasitettujen rakenteiden vauriot

Yleistä
Rakenteiden vaurioitumisen johtuu kappaleessa 2.2 käsitellyistä rasitustekijöistä sekä
rasitustekijöiden yhteisvaikutuksesta betonin materiaaliominaisuuksien kanssa. Vaurioitumisen syitä on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Betonin vaurioitumisen syitä (SFS EN 1504-9, figure 1, BY201 2018, kuva 4.1.2).

Allastilojen pintarakenteiden, kuten laatoituksen, saumausten ja vedeneristeen, osalta
vaurioituminen johtuu usein mekaanisista, kemiallisista tai fysikaalisista rasituksista.
Myös työvirheet ja väärät materiaalivalinnat osaltaan aiheuttavat sekä kiihdyttävät pintarakenteiden vaurioitumista.

Pintarakenteiden alustana toimii usein altaan ulkovaippa, muu betonirakenne tai betonilaatan päälle asennettu tasoite- tai kallistuskerros. Yleisesti voidaan todeta veden pinnan
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yläpuolella ja vesirajassa pintojen kulumisen olevan nopeampaa kuin veden alla, jolloin
veden pinnan yläpuolella sijaitsevien laattojen vaurioituminen usein määrittelee laatoituksen uusimisen tarpeen. Yleensä laatoituksen osalta saavutetaan niille annetut tekniset käyttöiät ja laatoitus uusitaan noin 20-25 vuoden iässä.

Uima-allasvedestä vedeneristeeseen kohdistuva vesirasitus aiheuttaa kemiallista rasitusta vedeneristeelle. Mikäli vedeneristeen valinnassa ei ole arvioitu vedeneristeen
asennusympäristöä (uima-allas), voi sementtiä sisältävän vedeneristeen alustan alkalirasitus vaurioittaa vedeneristettä. Myös eri materiaalin yhteensopimattomuudesta aiheutuva rasitus liimalla kiinnitetyissä laatoitetuissa rakenteissa heikentää rakenteiden toimivuutta sekä lyhentää niiden käyttöikää.

Betonirakenteiden vaurioituminen:

Betonirakenteiden tyypillisimpiä fysikaalisia vaurioita ovat betonipinnan kuluminen, betonin pakkasrapautuminen, säröily sekä halkeilu. Kemiallisten reaktioiden aiheuttamia
vaurioitumisen syitä ovat muun muassa aggressiivisista aineista johtuvat (paisuva)reaktiot kuten alkalikiviainesreaktio sekä ettringiittireaktio, jotka aiheuttavat betonin rapautumista. (BY201, 2018, s.101)

Yhteistä kaikille betonin vaurioitumismekanismeille on, että pitkälle edetessään ne aiheuttavat betonirakenteeseen halkeilua joko betonirakenteen pintaan tai betoniin sisäisesti. Halkeamien osalta on aina huomioitava, että halkeaman aiheuttama ominaisuus
tai vauriomekanismi voi olla eri kuin mekanismi, joka edesauttaa halkeaman kehittymistä
ja tästä syystä halkeamien diagnosointi ei aina ole välttämättä kovinkaan helppoa. (Neville A.M, 1995, s.528)

Betonirakenteiden vaurioituminen on aina riippuvainen betonin materiaaliominaisuuksien sekä betoniin kohdistuvien rasitusten yhteisvaikutuksesta ja vaurioituminen voi johtua joko yksittäisestä syystä tai syyt voivat vaikuttaa yhtä aikaa ja myös toisiinsa. Taulukossa 1 on esitetty betonirakenteiden vaurioitumiseen vaikuttavia rasituksia. Betonirakenteiden altistumista ulkoisille rasituksille sekä rakenteen vaurioitumista voivat edesauttaa sekä kiihdyttää edellä lueteltujen tekijöiden lisäksi puutteellisesta suunnittelusta
tai rakentamisesta aiheutuvat vauriot sekä puutteelliset ylläpitokäytännöt.
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Betonirakenteiden vaurioitumiseen vaikuttavat rasitukset

PintaraPak- Alkalikikentei- Betonin kasra- viainesden
halkeilu pautu- reaktio
vauriot
minen (AKR)
Kosteusrasitus
Mekaaninen
rasitus
Veden virtaus
Vaurioitu- CO2
misen edel- Lämpö- ja
kosteusliiklytys
keet
Materiaaliominaisuudet
Jäätyminen
Kemikaalit

x

x

x

x

x

x

Ettringiittireaktio
(ETT)

Karbona- Kloriditisoi- korrootumisio
nen

x

X

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

X

x

Betonin raudoitteen korroosio

Raudoituksen korroosio on sähkökemiallinen ilmiö. Ehjä betoni itsessään antaa raudoitukselle fysikaalisen sekä kemiallisen suojan. Betonin fysikaalinen suoja estää raudoitteen korroosiolle välttämättömien aineiden tai raudoitteen korroosiota edistävien aineiden pääsyn teräksen läheisyyteen. (VTT, 2006, s.8) Betonin fysikaalisen suojan tehokkuus riippuu betonipeitteen tiiviydestä ja paksuudesta. Betonin kemiallinen suojavaikutus
on seurausta betonin luontaisesta emäksisyydestä ja teräksen kyvystä muodostaa
emäksisessä ympäristössä pinnalleen tiivis passiivikalvo. (VTT, 2006, s.32, Tiehallinto,
2007, s.42)

Raudoituksen korroosiovauriot voivat aiheutua raudoitetta suojaavan betonipeitteen
puutteista tai sen ohentumisesta, raudoitteita suojaavan betonipeitteen alkalisuuden vähenemisestä (karbonatisoituminen) tai kloridien tunkeutumisesta raudoitetta suojaavaan
betonipeitteen läpi raudoitukseen. Betonissa olevan raudoitteen korroosion käynnistymisen sekä etenemisen edellytyksiä ovat:
•

Raudoitteen pinnassa olevan passiivikalvon rikkoutuminen

•

Raudoitteen pinnalla olevat potentiaalierot

X
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•

Raudoitusta on ympäröi elektrolyytti

•

Raudoituksen ympärillä olevassa betonissa on oltava happea ja kosteutta (vettä)

Betonin raudoituksen korroosioprosessi voidaan pelkistää reaktioon: Teräs + happi +
vesi → korroosiotuotteet.

Betonin karbonatisoitumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat sementin laatu ja määrä, vesisementtisuhde, jälkihoito, betonin tiivistys sekä lämpötila ja kosteus. Kloridikorroosiota
aiheuttavia aineita ovat kloridisuolat (massan sekoitusvaiheessa, allasvesi) sekä muut
betoniin pääsevät epäpuhtaudet (BY201, 2018 s.108-019).

Kuvassa 3 on esitetty tyypillisiä betonin raudoituksen korroosion syitä.

Kuva 3. Kosteusrasitettujen rakenteiden korroosiovaurioiden syyt (SFS-EN 1504-9, figure 1.)

Pintarakenteiden vauriot
Pintarakenteiden vaurioitumisella on vaikutusta rakenteiden turvallisuuteen, hygieenisyyteen, kulutuskestävyyteen, esteettisyyteen sekä paikoitellen myös tilojen akustiikkaan.

Laatoituksen irtoaminen alustastaan:

Laatoituksen irtoaminen johtuu usein laatoitukseen pintaan kohdistuneesta mekaanisista
rasituksesta tai laatoituksen taustaan ja alustaan kohdistuvista kemiallisista tai
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fysikaalisista rasituksista aiheutuvista alustan muodonmuutoksista. Rasitustekijöiden
vaikutusta voivat edesauttaa ja kiihdyttää materiaalivalinnat sekä työvirheet, kuten kutistuvan alustan päälle asennettu laatoitus.

Laatoituksen irtoamisessa tyypilliset mekanismit ovat (Liikuntapaikkajulkaisu 109, 2015,
s.40):
•

Laatta irtoaa alustastaan puhtaana, ilman kiinnityslaastia laatan taustapinnassa.

•

Laatta irtoaa alustastaan kokonaan tai osittain johtuen alustan muodonmuutoksista.

•

Laatta murtuu tai halkeaa

Laatoituksen irtoaminen voi tapahtua joko yksittäisten laattojen tai kokonaisten laattakenttien irtoamisena.

Laatoituksen pintavauriot:

Vauriot laattojen pinnassa johtuvat yleensä laatan pinnan kulumisesta, laattaan kohdistuvasta mekaanisesta rasituksesta kuten iskuista, laatoissa olevista materiaalivirheistä
tai pintojen pesussa käytettävistä kemikaaleista.

Laattojen pinnan vaurioituminen voi johtaa lian tarttumiseen laatan halkeamiin tai vaurioituneeseen pinnoitteeseen, jonka seurauksena laatan pinnalla voi esiintyä bakteeri- tai
muuta kasvustoa. Laatoituksen tyypillisimmät pintavauriot ovat (Liikuntapaikkajulkaisu
109, 2015, s.40):
•

Laatan pinta on matta ja pinnassa laasti – tai epoksihärmettä

•

Laattakentässä kirjavuutta

•

Värivirheet

•

Lasituksen kuluma

•

Kalkkiesiintymää laattasaumoissa

•

Laastihärmää laatoituksen pinnalla

•

Suolojen kiteytyminen

Laattojen kulumisella on vaikutusta niiden liukkauteen, mistä voi aiheutua tilojen käyttäjille vaaratilanteita. Toisaalta kulumisesta aiheutuva liian karkea pinta tai liika huokoisuus
voi olla myös olla käyttäjälle vaarallinen ja vaikeuttaa pinnan puhdistusta aiheuttaen
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esteettisiä haittoja. Liian karkean pinnan tai liian huokoisuuden alusta altistaa pintarakenteen likaantumiselle ja lammikoituva vesi yhdistettynä korkeaan lämpötilaan altistaa
rakenteiden pinnat kasvuston muodostumiselle.

Saumaus- ja kiinnityslaastin vauriot:

Sementtipohjainen laattasauma on laatoitetun pinnan heikoin kohta ja kulunut sauma voi
kerätä epäpuhtauksia ja siihen voi muodostua kasvustoa. Saumaus- ja kiinnityslaasteja
rasittaa pääosin veden virtaus, hankaavat siivousvälineet sekä voimakkaat puhdistusaineet. Lisäksi väärät työmenetelmät ja -materiaalit heikentävät laastien kestävyyttä rasitukselle. Uima-altaat tuleekin olla saumattu tavallisia sementtipohjaisia saumalaasteja
kestävämmillä tuotteilla kuten epoksilla.

Saumaus- ja kiinnityslaastin tyypillisimmät vauriot ovat saumauslaastin kuluminen, irtoaminen, liukeneminen, huuhtoutuminen sekä laastien rapautuminen. (Liikuntapaikkajulkaisu 109, 2015, s.40-41)

Vedeneristeen vauriot:

Vedeneristeen tarkoitus on varmistaa osaltaan rakenteen kosteustekninen käyttäytyminen ja estää liiallisen kosteuden pääsy alusrakenteeseen. Vedeneristyksen vaurioituminen tai muut vedeneristeen puutteet altistavat vedeneristeen alustan kosteusrasitukselle. Vedeneristeen alustan sementtipohjaisten tuotteiden alkalisuus voi myös rasittaa
vedeneristettä.

Vedeneristeen tyypillisimpiä vaurioita ovat vedeneristeen irtoaminen alustastaan, vedeneristeen rikkoutuminen sekä vedeneristeen kemiallinen vanheneminen.

Liikunta- ja liittymäsaumojen vauriot:

Laattaliikuntasaumojen tarkoitus on ottaa vastaan rakenteiden kutistumista aiheutuvat
jännitykset sekä lämpö- ja kosteusliikkeistä aiheutuvat jännitykset, sekä estää muodonmuutosten ja halkeaminen muodostuminen laattakenttiin. Tyypillisiä liikunta- ja liittymäsaumojen vaurioita ovat saumausten irtoaminen ja saumausten likaantuminen.
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Tasoitekerroksen vauriot:

Tasoitekerroksen yleisin vaurio on tasoitteen irtoaminen alustastaan, joka johtuu yleensä
työ- tai materiaalivirheestä aiheuttamasta tasoitteen lujuuden heikentymisestä ja kutistumasta. Tasoitekerroksen virheet voivat aiheuttaa myös vedeneristeen irtoamisen tasoitteesta.

Betonin halkeilu
Betonin halkeilu ja muodonmuutokset ovat seurausta betonin tilavuuden muuttumisesta,
paisumisesta tai kutistumisesta ja siitä seuraavasta betonin vetojännityksen ylittymisestä. Halkeamien synty on aina ajasta sekä ympäristöolosuhteista riippuvainen, ja siihen vaikuttavat betonin lujuudenkehitys sekä betonissa tapahtuvat kemialliset reaktiot.
Betonirakenteen halkeamat voidaan karkeasti jakaa ennen kovettumista ja lopullisen lujuutensa saavuttaneessa betonissa syntyviin halkeamiin (The Concrete Society, 2010,
s. 63. BY67, 2016 s.26). Betonirakenteen halkeamat ovat aina joko rakenteellisia halkeamia, jotka ulottuvat neutraaliakselille tai menevät rakenteen läpi (ainakin osittain), tai
pintahalkeamia (säröjä), joiden syvyys vaihtelee tapauskohtaisesti riippuen halkeaman
syntymekanismista. (Neville A.M, 1995, s.526-528)

Betonirakenteen kuntotutkimuksessa tutkitaan pääosin kovettumisen jälkeen tapahtuneita halkeamia ja muodonmuutoksia, mutta kuntotutkimuksen osalta molemmat mekanismit sekä niiden aiheuttajat tulee osata tunnistaa ja arvioida, jotta rakenteen vaurioitumisen oikeat syyt osataan tunnistaa. (Kay, 1992 s.25) Betonin kovettumisen jälkeinen
halkeilu johtuu paitsi betonin luonnollisesti kutistumasta, niin myös betonin vaurioitumisesta kuten kemiallisista reaktioista (AKR- tai ETT-reaktioista), lämpötilan muutoksista,
raudoitteiden korroosiosta tai rakenteen kuormituksista (BY 67, 2016, s.26-27).

Betoniin syntyvä halkeilu heikentää betonin vesitiiviyttä ja halkeamien kautta betoniin
tunkeutuu haitallisia aineita, kuten klorideja. Halkeamat myös edistävät ja kiihdyttävät
betonin vauriotumista, mikä pitkälle edetessään heikentää rakenteen mekaanisia ominaisuuksia. Betonin ominaisuuksien heikkeneminen voi johtaa ongelmiin betonin säilyvyyden sekä rakenteellisen kestävyyden osalta, sekä edesauttaa muiden vauriomekanismien, kuten raudoitteen korroosion alkamista tai kiihdyttää niitä.
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Erilaisia ei-rakenteellisia halkeamia on esitetty kuvassa 4 (BY67 s.29 taulukko 1., Neville,
(Neville A.M, 1995, s.526-527, taulukko 10.8)

Kuva 4. Halkeilun syitä (Neville A.M, 1995, s.526-527, taulukko 10.8, The Concrete Society,
2010, s. 63, BY67, 2016 s.26)

Allasrakenteiden betonissa olevilla halkeamilla on rakenteen raudoitteiden korroosion
kannalta seuraavat erityisvaikutukset:
•

Ilman hiilidioksidin (CO2) sekä allasveden kloridien siirtyminen raudoitteiden tasolle
helpottuu, jolloin korroosion käynnistyminen voi tapahtua aikaisemmin kuin halkeilemattoman betonin kohdalla.

•

Betonissa olevat halkeamat mahdollistavat korroosiolle välttämättömien aineiden,
kuten hapen ja veden kulkeutumista korroosioalueelle, jolloin korroosio voi käynnistyä ja nopeutua (VTT, 2006, s. 13).

•

Halkeamat aiheuttavat terästen ympärille merkittäviä epäjatkuvuuskohtia, jolloin teräksen pistemäinen korroosio on todennäköistä (VTT, 2006, s. 13).

•

Halkeamissa kosteuden siirtyminen on moninkertaisesti suurempaa kuin halkeilemattomassa betonissa. Vuotavien halkeamien kohdalla kloridipitoisuudet ovat huomattavasti suurempia ehjään pintaan verrattuna (Liikuntapaikkajulkaisu 73, 1999,
s.15).

Mikrohalkeamat:

Pääosin kaikissa betonirakenteissa esiintyy mikrohalkeamia, erityisesti betonin kiviainesrakeiden ympärillä, mutta myös itse betonin matriisissa sekä betonin pinnalla, ja
usein mikrohalkeamia esiintyy jo ennen betonirakenteen kuormittamista, ja mikrohalkeilun voidaankin todeta olevan betonin yleinen ominaisuus (Neville A.M, 1995, s. 299).
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Yleensä betonin mikrohalkeilu on seurausta betonin kovettumisolosuhteiden kuten lämpötilan ja suhteellisen kosteuden (RH) muutoksista. Betonin materiaaliominaisuuksista
johtuvaa mikrohalkeilua ei voida pitää merkittävänä vaurioitumismekanismina, vaan pääosin se on yksi betonin materiaaliominaisuuksista.

Mikrohalkeamien kokoa ei ole määritelty yhtenäisellä standardilla, jolla ne voitaisiin yksiselitteisesti määritellä. Mikrohalkeamille on esitetty mm. 0,1 mm:n raja-arvoa, sillä tämä
on pienin mitta, joka voidaan silmämääräisesti havainnoida (Slate F. O. & Hover K. C.
1984, s.79-84). BY67 luokittelee stabiilit halkeamat hiushalkeamiin (≤0,5mm), keskisuuriin halkeamiin, (0,5-1,5mm) sekä laajoihin halkeamiin (≥1,5mm) (BY67, 2016, s.60).
Kuntotutkimustarkoituksessa mikrohalkeamien alarajana voidaan pitää halkeamaa, joka
voidaan havaita ohuthietutkimuksessa.

Betonin kutistumasta johtuva halkeilu:

Ennen betonin kovettumista (sitoutumista) tapahtuvaa pystysuuntaista kutistumaa kutsutaan plastiseksi painumaksi ja vaakasuuntaista plastiseksi kutistumiseksi. Kummassakin tapauksessa kutistuma johtuu siitä, että tiivistetyn betonin tilavuus pienenee rakenteesta poistuvan veden seurauksena (veden erottuminen tai haihtuminen). Plastinen kutistuma ja siitä aiheutuva halkeilu on tyypillistä ohuissa rakenteissa, joissa on paljon
avointa pintaa ja vähän haihtuvaa vettä (BY67, 2016 s.26-29).

Betonin kuivumiskutistumisesta johtuvia halkeamia syntyy, kun rakenteen kutistuminen
ei voi tapahtua vapaasti. Betoni kuivuu hitaasti, minkä vuoksi kuivumiskutistumisen aiheuttamia halkeamia syntyy myös pitkän ajan kuluessa. Koska vesi haihtuu betonista
pinnalta, halkeamia syntyy usein rakenteen pintaosaan. Kuivumiskutistuman johdosta
syntyvät halkeamat ovat usein verkkomaisia, ja niitä on usein vaikea erottaa kovettumisvaiheen lämpötilaerojen aiheuttamista halkeamista. Kuivumiskutistuminen voi aiheuttaa
halkeamia myös, jos toisissaan kiinni olevat rakenneosat kutistuvat eri nopeudella tai
niiden loppukutistumat ovat erikokoiset (BY201, 2018, s.105-106).

Kutistumaa ei yleensä esiinny vanhoissa rakenteissa, joidenka kutistumat ovat jo tapahtuneet, vaan ongelma esiintyy suhteellisen tuoreissa rakenteissa, joiden kutistuma ei ole
täysin tapahtunut. Allasrakenteiden tyhjentämisen yhteydessä betonirakenteen kuivuminen voi kuitenkin aiheuttaa rakenteelle muodonmuutoksia, jotka lisäävät jännityksiä
pinta- ja runkorakenteen väliin ja voivat aiheuttaa pintarakenteiden irtoamista.
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Autogeeninen kutistuma betonissa tapahtuu, kun betonissa oleva sementti reagoi veden
kanssa muodostaen sementtikiveä, jonka tilavuus on pienempi kuin alkuperäisen sementin ja veden yhteenlaskettu tilavuus. Tämän reaktion seurauksena betoniin syntyy
vetojännityksiä, joiden seurauksena betonin tilavuus pienenee alkuperäisestä. Betonin
koostumuksen mukaan kutistuma voi olla suuruusluokkaa 0…1,5 mm/m. Autogeenisestä kutistumasta johtuvat halkeamat ovat tavanomaisia betoneissa, joiden sementtimäärä on suuri ja vesi-sementtisuhde pieni (BY67, 2016, s.19).

Halkeamien itsetiivistymisellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa halkeamaan kulkeutuu aineita
(lähinnä kalsiumhydroksidia), jotka tiivistävät sen. Halkeamien tiivistymistä tapahtuu, kun
kalsiumhydroksidi kulkeutuu halkeamaan ja kiteytyy. Sama ilmiö esiintyy betonirakenteen pinnassa kalkkihärmeenä. Halkeaman täyttyminen kiteytymällä parantaa halkeaman tiiveyttä, mutta ei betonin lujuutta (BY201, 2018, s. 107).

Betonin pakkasrapautuminen
Vedeneristämättömän, ulkotiloissa säärasitukselle alttiina olevan altaan ulkovaipan sisäpinnassa suhteellinen kosteus on lähellä 100% RH. Kun saturaatiopisteen saavuttaneen
rakenteen lämpötila laskee, betonin tai muun sementtipohjaisen materiaalin kapillaarihuokosissa oleva vesi jäätyy ja jäätyessään laajenee noin 9 %. (Veden laajentuessa ja
laajenemisen aiheuttaman voiman ylittäessä betonin vetolujuuden betoni vaurioituu pysyvästi) (Neville A.M, 1995, s. 538, LIV, 2013, s. 90). Betoni vaurioituu, mikäli veden
jäätymisen aiheuttama tilavuudenkasvu ei pää-se vapaasti tapahtumaan tai jään kiteytymispaine huokosissa ylittää sementtikiven veto-lujuuden. Riittävän usean jäätymis-sulamis-syklin vaikutus betoniin vaurioitumiseen on kumulatiivinen, jolloin pakkasrapautunut
rintama tunkeutuu syvemmälle rakenteeseen (Neville A.M, 1995, s. 538). Huokosveden
jäätymislaajentumisen lisäksi pakkasvaurioin voi aiheuttaa betonin sementtikiven ja kiviaineksen erisuuruinen lämpölaajeneminen (BY2001, 2018, s.116).

Rakenteisiin kohdistuva pakkasrasitus voimistuu, kun kosteuden mukana on suoloja
(klorideja). Suolojen vaikutuksesta kosteutta imeytyy rakenteisiin entistä alhaisemmissa
lämpötiloissa ja suolat kasvattavat jäätymispainetta (BY68, 2016).

Betonin pakkasenkestävyyttä voidaan parantaa betonin suojahuokostuksella, jolloin sekoitusvaiheessa betonimassaan on lisätty lisäaineita, joiden ansiosta betoniin
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muodostuu suojahuokosia. Betonissa olevan veden jäätyessä betonin huokosissa laajeneva vesi pääsee ilmatäytteisiin suojahuokosiin, eikä betonin pakkasvaurioitumista tapahdu.

Betonin pakkasrapautuminen aiheuttaa betoniin rakenteen pinnan suuntaista (mikro)halkeilua. Betonin säröily esiintyy tyypillisesti betonin pintakerroksissa, josta se jäätymissulamis -syklien jatkuessa etenee syvemmälle rakenteeseen. Pakkasrapautuminen voidaan havaita silmämääräisessä arvioinnissa betonirakenteen pinnan rapautumisena.
Ohuthietutkimuksessa pakkasrapautuminen voidaan varmuudella todeta.

Betonin alkalikiviainesreaktio
Alkalikiviainesreaktiosta (AKR) tunnetaan kolmea eri tyyppiä tapahtuvan reaktiotavan
mukaan: alkalipiidioksidireaktio, alkalisilikaattireaktio ja alkalikarbonaattireaktio (Pyy H.,
Holt E., Ferreira M., 2012, s.5-6). Tässä kappaleessa alkalikiviainesreaktiota käsitellään
yleisesti ja yhteisellä termillä alkalikiviainesreaktio.

Rakenteiden vaurioitumista AKR:n vaikutuksesta on Yhdysvalloissa havaittu jo 5-10
vuotta rakenteen altistumisesta AKR:lle suotuisille olosuhteille. Betonirakenteissa, jotka
sijaitsevat lämpimissä sekä kosteissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi sisätiloissa sijaitsevat kosteusrasitukselle alttiit rakenteet, on AKR:sta aiheutuvaa halkeilua havaittu jo 2
vuoden rakentamisen jälkeen (Godart B. & de Rooij M., 2017 s.134, Thomas, et. al.,
2011, s.12, Rodum et. al. 2006).

Alkalikiviainesreaktion vaurioitumisreaktio on samankaltainen kuin pakkasrapautumisen
vauriomekanismi ja osittain verrattavissa esimerkiksi rakenteen sisäisen pakkasrapautumisen aiheuttamaan vaurioitumiseen. Eriäväisyytenä pakkasrapautumiseen on se,
että pakkasrapautumisen ollessa lineaarista ja betonin pinnan suuntaista, on alkalikiviainesreaktio suuntaamatonta ja voi esiintyä rakenteessa missä syvyydessä tahansa, jossa
sille on otolliset olosuhteet.

Alkalikiviainesreaktiossa on kyse betonissa käytettyjen kiviainesten, tiettyjen mineraalien, sementtikiven huokosveden sisältämien alkalien sekä veden välisestä kemiallisesta
reaktiosta, jossa reaktion lopputuotteena syntyy paisuvaa geeliä. Toteutuakseen AKR
vaatii reaktiivista kiviainesta, betonin suhteellisen korkeaa alkalisuutta sekä yli >80-85%
RH:n rakenteessa (Neville, 1995, s.144, The Institution of Structural Engineers, 1992,
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s.11, Godart B. & de Rooij M. 2017, s.124). Lämpötila toimii reaktiossa katalyyttinä, jolloin lämpötilan noustessa myös reaktion nopeus kiihtyy (LIV, 2018, s.14). Alkalikiviainesja ettringiittireaktio esiintyvät usein yhdessä ja AKR voikin kiihdyttää ettringiittireaktiota
alentamalla betonirakenteen pH-arvoa ja siten vapauttaa betonissa sulfaatteja.

Alkalikiviainesreaktion ja ettringiittireaktion makroskooppiset vaikutukset, kuten geelin
muodostuminen betonin huokosiin sekä mikrohalkeilu ovat samankaltaisia ja ilman ohuthieanalyysiä on vaikea arvioida, kummasta vauriotyypistä on kyse (Renaud P. M., Renaud J.C., Toutlemonde F, 2010, s. 1. Godart et al. 2004, Ekolu et al. 2007). Molemmat
reaktiot aiheuttavat edetessään betonin mikrohalkeilua, josta voi reaktion jatkuessa aiheutua betonin mekaanisten ominaisuuksien heikkenemistä. Tutkimuksissa on myös todistettu, että betoni voi vaurioitua molempien mekanismien yhteisvaikutuksesta (Renaud
P. M., Renaud J.C., Toutlemonde F, 2010, s. 2, Johansen et al. 1993, Shayan & Quick
1992, Thomas et al. 2008).

Alkalikiviainesreaktio voidaan karkeasti jakaa kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa reaktio käynnistyy ja reaktion tuotteena syntyvää hydrofiilistä ja laajentuvaa geeliä alkaa muodostua betoniin ja betonin huokosiin. AKR:n aiheuttaman geelin muodostuminen betonin huokosiin ja geelin tilavuudenmuutos, joka voi olla yli 0,5%. Reaktion
jatkuessa geeli alkaa laajeta absorptiolla (The Institution of Structural Engineers, 1992,
s. 12). Toisessa vaiheessa betonin matriisissa voidaan havaita geelin laajentumisesta
aiheutuvia halkeamia. Geelin laajeneminen jatkuu betonissa siihen asti, kunnes betonissa ei ole enää reaktioon tarvittavia ainesosia (Esposito R., Hendriks M., 2012, s.3).

Edetessään betonin mikro- ja makrohalkeilu voi johtaa betonin mekaanisten sekä säilyvyysominaisuuksien heikkenemiseen (BY67, 2016, s.25). Halkeilun lisäksi pitkälle edennyt AKR voi aiheuttaa rakenteisiin muodonmuutoksia, paikallista rapautumista, pinnan
halkeilua sekä geelivalumia rakenteen ulkopintaan. Jatkuvalle kosteudelle tai vesiupotuksissa olevien rakenteiden pinnassa kuitenkin havaitaan harvoin geelivalumia, koska
ne huuhtoutuvat pinnalta veden mukana pois.

AKR:n vaikutus betonin puristuslujuuteen saattaa olla vähäinen tai reaktio voi jopa kasvattaa betonin puristuslujuutta. Puristuslujuuden kasvaminen johtuu yleensä betonin sisältämästä kosteudesta, minkä seurauksena sementin jatkuva hydratoituminen lisää betonin lujuutta. Hydratoituminen tapahtuu, kun vesi pääsee AKR:n aiheuttamista halkeamista rakenteeseen ja reagoi sementin kanssa. AKR:n osalta, jos materiaali laajenee
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hitaasti ilman laajoja halkeilua, parantava vaikutus voi olla riittävän tehokas stabiloimaan
rakenteen ja kasvattamaan sen puristuslujuutta. Halkeamien kautta rakenteeseen voi
kuitenkin päästä haitallisia aineita, kuten kloridia, mikä altistaa betonin raudoituksen kloridikorroosiolle (Neville, A.M, 1995, s.517, Godard, B & De Rooij, M., 2017, s.119).

Pääosin AKR:n aiheuttamat halkeamat aiheuttavat muutoksia rakenteen huollettavuuteen, rakenteelliseen eheyteen sekä rakenteen pitkäaikaiskestävyyteen. AKR:n aiheuttama halkeilu edistää kloridipitoisen allasveden pääsyä syvemmälle rakenteisiin ja nopeuttaa näin ollen mahdollista raudoituksen kloridikorroosiota. AKR voi myös vähentää
jäätymis-sulamisrasituksen vaikutuksen alaisen rakenteen kestävyyttä pakkasrapautumista vastaan, vaikka betoni olisikin asianmukaisesti huokostettua. Mikäli AKR on jo aiheuttanut betonin halkeilua, voi vedellä olla vapaa pääsy näihin halkeamiin ja jäätyessään tämä aiheuttaa pakkasrapautumista.

Betonin myöhästynyt ettringiittireaktio
Ettringiitti on betonissa käytetyn portlandsementin hydrataatiotuote, jota esiintyy kaikissa
betoneissa. Ettringiitti eli kalsium-alumiinisulfaatti (Ca 6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O) syntyy
sementin reaktion alkuvaiheessa. Reaktion edellytyksenä on rakenteen tai rakennusosan runsas kosteusrasitus. Ettringiitin aiheuttamat vauriot muistuttavat alkalikiviainesreaktiota, joten näiden reaktioiden erottaminen vaatii aina ohuthietutkimusta (BY42,
2013 s.36).

Tavallisen ettringiitin lisäksi betonissa voi esiintyä ns. ettringiittireaktion (myöhäinen ettringiittireaktio) synnyttämää ettringiittiä. Ettringiittireaktioksi kutsutaan kovettuneessa sementtikivessä tapahtuvia sulfaattimineraalien kemiallisia reaktioita, joihin liittyy reaktiotuotteiden voimakas tilavuudenkasvu. Ettringiitti kiteytyy betonin tiivistys- ja suojahuokosten huokosten seinämille, jolloin betonin suojahuokosten tilavuus pienenee ja betonin
pakkasenkestävyys heikkenee. Kiteytyneen kiinteän ettringiitin tilavuudenkasvu voi olla
130-140 % lähtöaineiden tilavuuteen verrattuna (Taylor H.F.W. et al., 2001, s.684, BY42,
2013, s.33). Ettringiittireaktio voi siten johtaa rapautumiseen joko pakkasrapautumisen
kautta tai siten, että betonin huokosten täyttyessä siitä syntyvä paine aiheuttaa halkeilua
betoniin.

Ettringiittireaktioon eli ettringiitin uudelleen kiteytymiseen on usein syynä betonin voimakas lämpökäsittely betonin kuivumisen aikana, mikä on aiheuttanut häiriöitä sementin
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kovettumisreaktioihin. Tästä johtuen ettringiittireaktion mahdollisuus on suurin niissä elementti-tyypeissä, joita on kuivumisen aikana lämpökäsitelty voimakkaasti ja jotka altistuvat kosteusrasitukselle. Ettringiitin muodostumisen kannalta kriittisenä lämpötilana pidetään +70°C, jonka yli betonin lämpötila ei tulisi kovettumisen aikana nousta (Taylor
H.F.W. et al., 2001, s.684, BY201, 2018, s.134).

Betonin karbonatisoituminen
Betonin karbonatisoituminen on betonin luonnollinen vanhenemisilmiö, joka tapahtuu
kaikilla ilman (ja ilman sisältävän CO 2:n) kanssa kosketuksissa olevilla betonipinnoilla,
alkaen rakenteen pinnasta ja edeten syvemmälle rakenteeseen. Tuore betoni on luonnollisesti hyvin alkalista, pH-arvoltaan yleensä luokkaa 13-14. Betonin alkalisuuden aiheuttavat sementin hydrataatioreaktion tuloksena syntyvät alkaliset yhdisteet, pääasiassa kalsiumhydroksidi. Ajan kuluessa betoni neutralisoituu, johtuen hiilidioksidia sisältävän ilman tunkeutumisesta betoniin ja siitä seuraavasta kemiallisen reaktiosta, jossa
hiilidioksidi reagoi sementtikiven alkalisten yhdisteiden kanssa:
Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O. (BY201, 2018, s. 111-112)
Betonin karbonatisoituminen on suhteellisen hidas reaktio, koska hiilidioksidipitoisuus ilmassa on suhteellisen alhainen (0,04-0,1 tilavuus-%), hiilidioksidin tunkeutuminen betoniin on hidasta ja karbonatisoituvaa ainesta on runsaasti. Lisäksi karbonatisoituminen
hidastuu, mitä syvemmälle rakenteen pinnasta se etenee. Kun neutraloitunut betonivyöhyke etenee raudoituksen läheisyyteen, betonin alkalisuudesta johtuva betonin raudoitteita suojaava vaikutus alenee ja teräksen korroosio voi alkaa.

Ruostumisen käynnistymisajankohta riippuu oleellisesti betonipeitteen paksuudesta.
Suojaavan peitekerroksen ollessa pieni, häviää alkalinen suoja hitaillakin karbonatisoitumisnopeuksilla varsin nopeasti. Isot peitekerrokset taas antavat suurillakin karbonatisoitumisnopeuksilla pidemmän suojavaikutuksen. Jos betonin raudoituksen ympärillä on
karbonatisoitunutta betonia ja betonissa on samanaikaisesti klorideja, etenee raudoituksen korroosio erittäin nopeasti jo alhaisissa kosteuspitoisuuksissa (Neville, A.M, 1995,
s. 499). Betonin karbonatisoitumisnopeutta kuvataan ns. karbonatisoitumiskertoimella k
[mm/vuosi].
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Karbonatisoituminen ei ole uima-altaissa ja kosteusrasitetuissa rakenteissa merkittävä
vaurioitumismekanismi johtuen siitä, että pinnat ovat jatkuvasti märkiä tai pinnassa on
laatoitus, jolloin pinnat eivät ole kosketuksissa ilman hiilidioksidin kanssa ja karbonatisoitumisreaktio on hidas tai sitä ei tapahdu lainkaan.

Kloridien aiheuttama raudoitteiden korroosio
Kloridikorroosio on kosteusrasitetuille rakenteille merkittävämpi vauriomekanismi kuin
karbonatisoitumisen aiheuttamaa korroosiota ja kloridien tunkeutuminen betoniin on
uima-altaiden osalta merkittävin syy altaiden betonin raudoitteiden ruostumiselle. Tärkein ominaisuus kloridikorroosion etenemisen estämiseksi on betonirakenteen tiiviys,
joka voidaan olettaa saavutettavan ehjän ja vaatimustenmukaisen vedeneristeen omaavalla rakenteella. Suoja kloridikorroosiota vastaan edellyttää myös tehokasta halkeilun
estämistä. Kloridikorroosion eteneminen halkeilleen betonin raudoitteissa on erittäin nopeaa (Tiehallinto, 2007, s.44).

Kloridit ovat pääosin eri kemiallisten aineyhdisteiden muodostamia suoloja (Cl-ioneita).
Pääosin allasvedessä olevat kloridit ovat peräisin allasveden puhdistuksesta (desinfioinnista), jolloin allasveteen lisätään natriumhypokloriittia sekä kalsium-hypokloriittia, jotka
välivaiheiden kautta pelkistyvät klorideiksi. Myös muut allasveden käsittelyyn tai allastilojen pesuun käytettävät kemikaalit saattavat sisältää klorideja, jotka päätyvät allasveden kautta rakenteisiin (Liikuntapaikkajulkaisu 73, 1999, s.33). Klorideja voi päätyä betonimassaan myös sen valmistuksesta, esimerkiksi betonimassan kiihdyttimenä tai kiviaineksessa.

Kloridit eivät suoranaisesti vaikuta itse betonin materiaaliominaisuuksiin, mutta betoniin
tunkeutuessaan ja kloridi-ionien konsentraation kasvaessa betoniterästen pinnalla, ne
rikkovat raudoitusta suojaavan passiivikalvon, jolloin raudoituksen korroosio käynnistyy
välittömästi, vaikka betoni ei olisikaan karbonatisoitunut. Edetessään raudoituksen korroosio aiheuttaa raudoituksen tilavuuden kasvua, josta betonirakenteen halkeilu on havainto.

Kloridien siirtyminen vaipparakenteessa tapahtuu kosteuden tavoin ja yleensä betonin
kloridipitoisuus kasvaa vaipan sisäpuolelta ulospäin. Vaipan sisäpinnan vesikyllästyneestä betonista kloridit siirtyvät kohti vaipan ulkopintaa kapillaarisesti sekä diffuusiolla
kosteuden mukana. Edellä mainituista siirtymismuodoista kapillaarinen on nopeampi
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kulkeutumistapa klorideille mutta kuten aiemmin on todettua, siirtyvät kloridit kapillaarisesti vain vaipan sisäpinnan lähellä. (Kuva 5, s. 26)

Kloridipitoisen ja kloridittoman betonin välillä ei ole jyrkkää rajaa, niin kuin on karbonatisoituneen ja karbonatisoitumattoman betonin välillä. Siksi on oleellista tietää, mikä on
betonin kriittinen kloridipitoisuus eli kloridipitoisuuden kynnysarvo, jota suurempi kloridipitoisuus rikkoo passiivikalvon ja käynnistää korroosion. Esitetyt arvot vaihtelevat kirjallisuudessa yleensä välillä 0,03-0,07 p-% betonin painosta. Silko-ohjeessa 1.201 betonin
kloridipitoisuus saa olla normaalisti raudoitetuissa rakenteessa 0,07 p-% happoliukoisena mitattuna ja 0,05 p-% vesiliukoisena mitattuna. Jännitettyjen rakenteiden kriittinen
kloridipitoisuus on enintään puolet edellisistä (VTT, 2008, s.13).

Mikäli kriittinen kloridipitoisuus ei vielä ole saavuttanut raudoitusta, on usein tarkoituksenmukaista karkeasti arvioida aika, jolloin rakenteen kriittinen kloridipitoisuus etenee
raudoitukseen ja arvioida etenemiseen kuluvaa aikaa rakenteen tai rakennuksen suunniteltuun käyttöikään. Mikäli kriittinen kloridipitoisuus ei rakenteen tai rakennuksen suunnitellun käyttöiän aikana saavuta raudoitusta, eivät raskaat korjaustoimenpiteet, kun kloridipitoisen betonin poistaminen, ole välttämättömiä. Mikäli kriittinen kloridipitoisuus saavuttaa rakenteen tai rakennuksen jäljellä olevan käyttöiän aikana raudoituksen, tulee kloridipitoinen betoni poistaa (VTT, 2008, s.13).
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Kuva 5. Kosteuden ja kloridien siirtyminen altaan vaipparakenteessa. (Böhni H., 2005, Corrosion in reinforced concrete structures, Cambridge England, s.16, Hunkeler 1994)

Voimakkainta kloridikorroosio on jatkuvan kastumisen ja kuivumisen rasittamassa betonissa (BY201, 2018, s. 69) tai kloridipitoisen veden kulkeutuessa betonin läpi, kun toisella puolella on ilmaa ja toisella vettä (BY201, 2018, s.84).

Betonin muut vauriomekanismit
Työ- ja materiaalivirheistä johtuvat vauriot:

Vesivuodot ovat usein seurausvaurioita, joiden perussyitä ovat vedeneristyksen vaurioituminen työvirheiden, huonojen materiaalien tai betonirakenteen halkeilun seurauksena
(LIV, 2013, s.107). Vesivuotoja voi myös aiheuttaa puutteellisesti toteutetut liittymät sekä
vuotavat liikuntasaumat.

Betonin valuvaiheessa on työmenetelmistä johtuen rakenteisiin voinut syntyä huonosti
tiivistyneitä kohtia, esim. onkaloita sekä ja muita valuvikoja, jotka voivat edistää betonin
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karbonatisoitumista ja haitallisten aineiden tunkeutumista rakenteeseen. Betonin valuviat voivat olla myös piileviä, kuten ohuen betonikerroksen alle peittyvä onkalo.

2.4

Kosteusrasitettujen rakenteiden kuntotutkimusmenetelmät

Yleistä
Hyvä ja luotettava kuntotutkimus saavutetaan aina hyödyntämällä ja yhdistämällä eri tutkimusmenetelmillä saatavia havaintoja ja tuloksia. Riittävän laadukkaan ja luotettavan
analyysin tekemiseen vaaditaan aina riittävä määrä eri menetelmillä saatuja havaintoja
tukemaan toisiaan, mistä johtuen kuntotutkimuksen tulee aina sisältää riittävän laaja
otanta silmämääräisellä tarkastelulla tehtyjä havaintoja, ainetta rikkomattomia menetelmiä sekä ainetta rikkovia menetelmiä ja laboratorioanalyysejä (ks. taulukko 2, s. 27)

Kohteessa suoritettavat silmämääräiset ja ainetta rikkomattomat tutkimukset antavat tulokset välittömästi ja arvioinnilla voidaan saada alustava arvio mahdollisten vaurioiden
esiintymisestä rakenteessa. Havaintojen ja pintatestaustulosten perusteella voidaan poranäytteiden sijaintia tarvittaessa tarkentaa tai uudelleen määritellä, koska näytteiden
oton sijainnin, määrän sekä näytteille suoritettavien ainetta rikkovien menetelmien on
tuettava rakenteen tai rakenneosan kokonaisuuden osalta tehtyjä havaintoja siten, että
eri menetelmillä saatavat tiedot täydentävät toisiaan ja saadaan mahdollisimman luotettava kuva rakenteen kunnosta.

Ainetta rikkovilla menetelmillä voidaan arvioida materiaalien materiaaliominaisuuksia
sekä materiaaleille kohdistuvista rasituksista aiheutuvia muutoksia esimerkiksi pintamateriaalien materiaaliominaisuuksiin, betonin rapautumiseen sekä raudoitteiden korroosioon. Laboratoriotutkimusten etuna on niiden laadulliset ominaisuudet. Laboratoriotutkimusten tulokset ovat luotettavia ja kertovat näytteestä juuri kyseisen tutkittavan suureen,
kuten esimerkiksi veto- tai puristuslujuuden tai kloridipitoisuuden (ks. taulukko 2, s.27).
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Eri vauriomekanismien havaitsemiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä

Silmämääräinen arviointi
Silmämääräinen tarkastelu tulee kohdistaa koko sovitulle tutkimusalueelle mukaan lukien altaiden vaippojen ulkopinnat sekä muut roiskevesialueella sijaitsevat rakenteet. Silmämääräisellä arvioinnilla arvioidaan rakennedetaljeja, rakenteiden läpi kulkevia läpivientejä, loiskekourujen kuntoa sekä niiden vaikutusta rakenteiden rasitustasoon.

Alustavalla silmämääräisellä tarkastelulla voidaan yleisesti arvioida mm. vaurioitumisen
laajuus, vaurioitumisen luonne, vauriomekanismista sekä vaurioitumisen aiheuttavat olosuhteet. Silmämääräisen tarkastelun periaate on arvioida pinta- ja betonirakenteiden
vaurioita siten, että silmämääräisen tarkastelun perusteella voidaan tunnistaa merkit, joiden voidaan todeta olevan riittävän merkittäviä havaintoja vauriomekanismin esiintymisestä. Näin ainetta rikkova näytteenotto voidaan paremmin kohdistaa tukemaan silmämääräisiä havaintoja. (Thomas et al., 2011, s.18) Mikäli silmämääräisen tarkastelun perusteella saadaan selvyys vauriosta, vauriomekanismista ja sen laajuudesta, voidaan
ainetta rikkovat menetelmät kohdistaa visuaalisesti ehjille alueille. Pelkkä visuaalinen
havainnointi rakenteen kunnosta on usein kuitenkin puutteellista, koska vauriot kehittyvät
yleensä rakenteiden sisällä ennen kuin ne näkyvät pintarakenteissa.
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Mahdolliset rakenteiden vesivuotojäljet sekä betonirakenteiden näkyvät vauriot kuten rakenteiden halkeilu, kalkkivuodot halkeamista tai liittymistä, veden mahdollinen lammikoituminen tasopinnoille, lattiarakenteiden kallistusten riittävyys ja kallistukset sekä vauriot
pintamateriaaleissa, sekä pintamateriaalien irtoaminen ovat usein indikaattoreita vauriomekanismin käynnissä olosta. Altaan ulkovaipan puolelta voidaan havaita mahdolliset
altaan vuotokohdat ja puutteet vedeneristyksessä sekä allasrakenteiden raudoitteiden
korroosio. Lähempää tarkasteltuna mahdollisesti havaitaan rakenneosan vaurioitumisen
laajuus ja siitä aiheutunut halkeama betonirakenteessa. Halkeaman vierustan ruostejäljet voivat indikoida raudoituksen korroosiotilasta.

Kopo-kartoitus
Kopo-kartoitus (myös koputuskoe) on alustaan kiinnitetyn laatan tartuntatutkimusta edeltävä tai täydentävä koe, jolla voidaan todeta, onko pintarakenteeseen kiinnitetty laatta
kiinni alustassaan. Kopo-kartoituksessa altaan tai tason laattapinnat koputellaan tarkoitukseen tehdyllä vasaralla tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla esineellä. Alustaa koputeltaessa koputusäänestä voidaan todeta alustastaan irti olevat laatat. Kopo-kartoitus on
suhteellisen helppo, nopea sekä luotettava tapa selvittää alustastaan irti olevien laattojen
määrä. Laattojen koputteluun työkalua valittaessa tulee ottaa huomioon se, että käytettävä väline ei saa rikkoa tai jättää muitakaan jälkiä koputeltavaan pintaan.

Kartoituksen yhteydessä katselmoidaan myös vaurioituneet tai vioittuneet laatat sekä
muut pintarakenteet. Kopo-kartoituksen havainnot tulee dokumentoida, esimerkiksi tutkittavasta tilasta olemassa olevaan tasopiirustukseen, johon merkitään ”kopot” tai irti
alustastaan olevat sekä vaurioituneet laatat.

Betonin peitekerrosmittaus
Raudoitteiden betonipeitteen mittaus on täysin ainetta rikkomaton perusmenetelmä,
jossa betonipeitemittarilla selvitetään raudoitetta suojaavan betonipeitteen paksuus sekä
raudoitteiden sijainti rakenteen pinnasta. Raudoitteiden peitepaksuutta kartoittamalla pyritään määrittämään, kuinka suuri osa raudoitteista on riskialttiilla vyöhykkeellä kloridien
tai

karbonatisoitumisen

aiheuttaman

korroosion

suhteen. Peitekerrosmittausten
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perusteella pyritään arvioimaan, kuinka paljon korroosiovaurioita on odotettavissa tulevaisuudessa.

Raudoitteiden halkaisijat voidaan yleisesti selvittää vanhoista rakennesuunnitelmista tai
tarkastamalla paksuus mitattuun kohtaan poratusta tai piikatusta reiästä. Peitekerrosmittarin antamat tulokset ovat käyttökelpoisia kevyesti raudoitetuista rakenteista, mutta mittaustulosten epävarmuus kasvaa hyvin tiheästi raudoitetuissa kohdissa. Toimintaperiaatteen takia peitepaksuusmittarilla voidaan havaita vain tavanomaiset, magneettiset
raudoitteet. Sidelankojen (”surrilanka”) havainnointi betonipeitemittarilla on epävarmaa,
minkä lisäksi austeniittisiä ruostumattomia raudoitteita, alumiinia tai kuparisiteitä ei voida
betonipeitemittarilla havaita (Pentti M. et. al., 1998, s. 110. BY42, s.100).

Tiiviisti raudoitetuissa rakenteissa, kuten esimerkiksi allasrakenteissa, jo pieni määrä
korroosiotilassa olevasta raudoituksesta voi olla merkittävä rakenteen toimivuuden kannalta. Usein myös normaalia peitepaksuutta lähempänä pintaa olevat sidelangat ja mahdolliset työteräkset voivat ruostua ja aiheuttaa visuaalisia ja hygieniahaittoja altaan pintarakenteisiin.

Kuvassa 6 on esitetty ohjeiden mukaiset raudoitusten betonipeitteiden paksuudet sekä
raudoitustyypit Suomessa 1954-1977.

Kuva 6. Betonin suojabetonipaksuudet Suomessa eri vuosikymmeninä. Katkoviiva kuvaa sileää
terästä ja jatkuva viiva harjaterästä. (Betoninormit 1954-1977). Suojabetonivaatimukset eivät
koskeneet ns. työteräksiä.
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Poralieriönäytteet
Betonirakenteiden kuntotutkimuksen oleellisena osana on rakenteista otettavien näytteiden analysointi, joka pääosin suoritetaan rakenteista timanttiporalla porattavista näytteistä. Näytteet suoritetaan pistemäisesti laajoilta alueilta siten, että koko rakennusosan
kattava otos saadaan muodostettua. Altaan sisäpuolelta porattaessa poraus tehdään
yleensä pintakerrosten läpi, jolloin myös eri pintarakennekerroksia voidaan sisältää esimerkiksi ohuthieanalyysiin. Vaihtoehtoisesti pintarakenne voidaan pyrkiä poistamaan
ehjänä, jonka jälkeen poraus tehdään. Yleensä käytännöllisempää sekä nopeampaa on
porata näyte pintamateriaalin läpi.

Poralieriönäytteestä voidaan laboratoriokokeissa analysoida betonin rapautumisaste
sekä mahdolliset betonin haitalliset reaktiot ohuthiekokein sekä betonin kloridipitoisuus.
Poralieriönäytteistä voidaan tarvittaessa selvittää betonin karbonatisoitumisen eteneminen ja yhdessä raudoitteen peitepaksuusmittauksen avulla arvioida korroosiolle alttiissa
tilassa olevien raudoitteiden määrä.

Puristuslujuuden koestamisen osalta koekappaleena suosituksena on käyttää lieriötä,
jonka halkaisija on vähintään 100 mm ja korkeuden ja halkaisijan suhde tulee olla 1:1
(±1%) (SFS-EN 12390-1, 2013, s.6). Myös muut näytekoot sallitaan, mutta näytteen
koolla on vaikutusta suoritettavien puristuslujuuskokeiden lukumäärään sekä tulosten
arviointiin. Muiden laboratorionäytteiden osalta lieriönäytteen halkaisijan kokoa ei ole
standardisoitu, joten ne voivat olla välillä 50-150 mm. Koekappaleen halkaisijan tulee
kuitenkin olla vähintään 3 kertaa betonin kiviaineksen suurin raekoko (SFS 7022:2019,
s.14). Tiheästi raudoitetuissa rakenteissa, kuten esimerkiksi allasrakenteissa, suositellaan otettavaksi 50 mm:n lieriöitä. Lisäksi jännitetyistä rakenteista näytteitä otettaessa
on erittäin tärkeää, että olemassa olevia jännepunoksia ei katkaista.

Poralieriönäytteiden lukumäärä vaihtelee aina kohdekohtaisesti sekä tutkittavista suureista johtuen. Koska betonin paisuvareaktiot aiheuttavat betoniin mikrohalkeilua, on
kaikki laboratorioanalyysit tehtävä eri lieriönäytteistä mahdollisten virheellisten tulkintojen välttämiseksi.
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Betonin puristuslujuuden arviointi
Betonin puristuslujuus on betonin ja betonirakenteiden arvioinnin tärkeimpiä ominaisuuksia, sillä betonin puristuslujuus määrittelee rakenteen kestävyyden sitä rasittaville mekaanisille rasituksille ja sillä voidaan myös arvioida betonin rapautumaa. Betonin puristuslujuutta käytetään määrittävänä arvona suunnittelutyössä pääosin kaikille betonirakenteille ja näin ollen puristuslujuuden arvot vaikuttavatkin korjauslaajuuteen, purkumenetelmän valintaan sekä purkukustannuksiin.

Puristuslujuuden määritys perustuu standardiin SFS-EN 206-1. Puristuslujuuden määrittämisessä rakenteet jaetaan arvostelueriin toteutus-, rakenne- ja lujuusluokittain (BY65,
s.118, SFS-EN 13791:2019, kappale 3.1.9). Puristuslujuuden testauksessa käytettävänä
arvostelueränä voi olla yksi tai useampi samankaltainen rakennusosa tai betoni-elementti, joiden tiedetään olevan tehty samasta betonista, joilla on samat ainesosat sekä
sama puristuslujuusluokka (SFS-EN 13791:2019, kappale 3.1.9). Mikäli jokin edellä mainituista parametreistä testattavan kappaleen osalta muuttuu, tulee se testata omana arvostelueränään.

Rakennusosan tai elementin puristuslujuutta arvioitaessa koekappaleiden vähimmäismäärä on 3 kpl per arvosteluerä (SFS EN 13791:2019, taulukko 4). Lisäämällä koekappaleiden lukumäärää saadaan pienennettyä vertailulujuuden määrittämiseen tarvittavaa
kerrointa ja näin ollen pienennettyä kuntotutkimuksen virhemarginaalia.

Betonin vetolujuuskoe (tartuntavetolujuus)
Betonin vetolujuuden perusteella arvioidaan betonin laatua yleisesti sekä arvioidaan betonin rapautumisen aiheuttamaa muutosta betonin vetolujuudessa. Vetolujuuden muutos vaikutta rakenteen korjattavuuteen sekä korjauslaajuuteen. Betonin kemiallisten reaktioiden (AKR, ETT ja pakkasrapautuminen) rakenteeseen synnyttämät mikrohalkeamat voivat alentaa betonin lujuutta.

Vetokokeet suoritetaan pääosin rakenteesta tai rakennusosasta poratuista näytelieriöistä, joiden koestus suoritetaan laboratoriossa. Pintamateriaaleja koestettaessa vetolujuuden mittaus voidaan tehdä myös kentällä, jolloin kentällä tehtävillä tartuntavetolujuuskokeilla voidaan arvioida betonin ja laastin välistä tartuntalujuutta sekä laatoituksen tartuntaa alustaan.
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Näytekappaleille suoritettavat vetolujuuskokeet tulee tehdä standardin SFS 5445 mukaisesti laboratoriossa rakenteesta otetulle näytteelle tai standardin SFS 5446 mukaisesti
kentällä.

Ohuthietutkimus
Ohuthietutkimus, eli betonin mikrorakennetutkimus, on ainetta rikkova menetelmä, jolla
selvitetään betonin laatu ja vaurioiden syyt. Ohuthienäyte tehdään yleensä poralieriönäytteestä, mutta myös muut näytteet, kuten irralliset betoniosat tai esimerkiksi laattasauman pala ja saumalaasti, voidaan analysoida. Tutkittava näyte preparoidaan ja ohuthienäyte valmistetaan hiomalla näyte ohueksi, noin 25-30 mikrometriä paksuksi, joka
tutkitaan laboratoriossa fluoresenssi- ja polarisaatio-mikroskoopilla standardin ASTM
C856-18a mukaisesti.

Ohuthietutkimuksen avulla saadaan hyvin yksityiskohtaisesta tietoa betonin laadusta
sekä kunnosta ja ohuthietutkimuksen käyttö onkin välttämätöntä määriteltäessä kosteusrasitettujen rakenteiden vauriomekanismeja kuten alkalikiviaines- tai ettringiittireaktiota
sekä pakkasrapautumista. Ohuthieanalyysi tärkein tehtävä on tarkentaa muilla tutkimusmenetelmillä saatuja havaintoja ja arviointituloksia, mikä tekee ohuthietutkimuksesta
olennaisen osan vaurioitumisen arviointia.

Ohuthietutkimuksella on tarkoituksenmukaista selvittää betonin laatu yleisesti sekä betonin suoja-huokossuhde, huokosrakenne ja pakkasenkestävyys, sideaineen laatu, kiviaineksen ja sideaineen tartunta sekä betoninrunkoaineen laatu.

Ohuthietutkimuksen avulla voidaan tunnistaa vaurioitumisen luonne, määrittää vaurioitumisaste ja arvioida, jatkuuko vaurioituminen, vaurioiden syyt kuten säröt ja/tai halkeamat sekä niiden suuntautuneisuus, betonin huokostäytteet ja mahdolliset betonin rapautumista aiheuttavat haitta-ainereaktiot (pakkasrapautuminen, ettringiittireaktio ja alkalikiviainesreaktio), esimerkiksi mikäli betonissa havaitaan alkalikiviainesreaktion muodostamaa geeliä betonin huokosissa, voidaan ohuthietutkimuksella selvittää, kuinka pitkälle geelin muodostuminen on edennyt ja onko geelin muodostaminen vaurioittanut betonin mikrorakennetta. Ohuthietutkimuksella voidaan myös arvioida betonin tai muun
materiaalin karbonatisoitumissyvyys sekä pintakäsittelyn ja -tarvikkeiden laatu ja käytetyt
materiaalit, niiden ominaisuudet sekä paksuus (LIV, 2013, s.90, BY42, 2013, s.107).
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Ohuthietutkimuksia varten otettavat näytteet tulee ottaa kohdasta, joka/jotka altistuvat
betonin rapautumista aiheuttaville rasituksille, esimerkiksi jatkuvalle kosteusrasitukselle.

Ohuthietutkimukset ovat suositeltavaa kohdentaa seuraavasti (Pentti et. al. 1998, s. 99100, BY42, 2013, s.108-109):
•

Mikäli havaitaan merkkejä rapaumasta, geeliä tai verkkohalkeilua (AKR), on suositeltavaa ottaa näytteet kyseisistä kohdista

•

Mikäli havaitaan vuotokohta, joissa on selvää rapaumaa, näytteet tulee ottaa rapauman viereltä, ”ehjästä” betonista.

•

Mikäli havaitaan laajaa ja selkeää rapautumaa, näytteet otetaan selvästi kevyemmin
rasitetusta kohdasta rapautumisen laajuuden selvittämiseksi.

•

Mikäli halutaan selvittää nimenomaan rapautumisen syy, on näytteet otettava rapautuneesta kohdasta. (”ehjästä” betonista, mahdollisimman läheltä rapautumaa).

Tarvittavien mikrorakenneanalyysien lukumäärää ei voida ohjeistaa kaavamaisesti. Materiaaliominaisuuksien vaihtelun, sekä vaurioitumisen ja ympäristön vaikutus on otettava
huomioon näytteenottomäärää arvioitaessa. Näytteenottomäärää arvioitaessa on otettava huomioon seuraavat asiat (Pentti et. al. 1998, s. 121, BY42, 2013, s.109):
•

Tilaajan esittämä tutkimuksen luotettavuustaso (Näyteotannan kattavuus)

•

Silmämääräisiin tai ainetta rikkomattomiin tutkimuksiin perustuva arvio rapautumaasteesta

•

Erilaiset rakennetyypit (valujen lähtötiedot, materiaalit) määrä

Betonin karbonatisoitumisen määrittäminen
Betonin karbonatisoitumissyvyyttä mittaamalla pyritään määrittämään, miten syvälle betoni on neutraloitunut eli menettänyt raudoitteita korroosiolta suojaavan ominaisuutensa.
Karbonatisoitumissyvyyden mittaamisella voidaan arvioida betonikerroksen paksuus,
jossa on edellytykset raudoituksen korroosiolle.

Fenoliftaleiinilla karbonatisoitumista mitattaessa karbonatisoitumissyvyys määritellään
laboratoriossa rakenteesta otetuista poralieriönäytteestä tai halkaistun poralieriön tuoreelta lohkopinnalta (Liikuntapaikkajulkaisu 73, 1999, s. 56. BY42, 2013, s.98). Fenoliftaleeni käyttö tulee suorittaa laboratorio-olosuhteissa, joissa paikallinen ilmanvaihto on
järjestetty (Työturvallisuuslaki).
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Mittauskohdat on valittava siten, että niiden perusteella saadaan edustava käsitys tutkittavan rakennetyypin karbonatisoitumissyvyyksistä.

Betonin kloridipitoisuuden määrittäminen
Betonin kloridipitoisuus määritetään kloridikorroosioriskin arvioimiseksi. Tarkoitus on tutkia näytekohdan kloridipitoisuusprofiili, eli pitoisuuden vaihtelu rakenteen ulkopinnasta
2–3 eri syvyydeltä (esimerkiksi 0-20 mm, 20-40 mm ja 40-60 mm). Näin voidaan arvioida
kuvassa 5 (s. 26) esitettyä kloridien tunkeutumasyvyyttä betoniin, raudoituksen korroosioriskiä sekä mahdollisesti tarvittavan korjaustyön laajuutta (purkulaajuutta) (Liikuntapaikkajulkaisu 73, 1999, s.35-37). Betonin kloridipitoisuus määritetään standardin SFSEN 14629 mukaisesti.

Betonin kloridipitoisuus voidaan määritellä porajauhenäytteestä tai murskaamalla poralieriönäytteestä.

Muita kuntotutkimusmenetelmiä
Pinnoitepaksuuden mittaus:

Betonirakenteen päälle asennetun pinnoitteen, kuten esimerkiksi vedeneristeen tai muovimaton pinnoitteen paksuus voidaan mitata tarkasti mikrometrillä, mittakellolla tai ohuthieanalyysin yhteydessä mikroskoopilla. Pinnoitetta näillä tutkimusmenetelmillä mitattaessa pinnoite rikkoutuu, joten menetelmä ei varsinaisesti ole rikkomaton.

Pinnoitepaksuuden mittauksella voidaan arvioida pinnoitteen vaatimustenmukaisuutta.

Tartuntavetokoe:

Pintarakenteiden tartuntavetokoe suoritetaan yleensä laattojen tartunnan selvittämiseen, joko laattojen asennustöiden laadunvarmistusmenettelyn yhteydessä tai arvioitaessa laatoituksen uusimistarvetta. Tartuntavetolujuuskokeen suorittaminen tulee suorittaa aina, mikäli altaan laatoitus aiotaan jättää rakenteeseen päälle tulevien kerrosten alle
(Liikuntapaikkajulkaisu 73, 1999, s. 56).
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Tartuntavetokokeella määritellään kiinnitettävän pintarakenteen, esimerkiksi laatan tai
vedeneristeen ja alustan välinen tartunta. Tartuntavetokokeella voidaan myös määritellä
muiden pintarakenteiden, kuten vedeneristeen tai tasoitekerroksen tartunta alustaan.

Pintamateriaaleja koestettaessa koestettavaan kohtaan porataan kohtisuoraan ura, joka
ulottuu koestettavan osan tartuntapinnan ylitse. Koealueella ei saa sijaita saumoja tai
esimerkiksi vahvikeraudoitusta tai muita, koestettavan kappaleen tartuntaan vaikuttavia
kappaleita. Vetokoestettavat kohdat tulee valita siten, ettei rakenteen poraus vaikuta rakenteen toimintaan. Kentällä tehtävät vetolujuuskokeet tehdään standardin SFS 5446
mukaisesti.

Betonin puristuslujuuden arviointi kimmovasaralla

Kimmovasarakoestus on rakennetta rikkomaton betonin puristuslujuuden arviointiin soveltuva tutkimusmenetelmä. Kimmovasaran mittaustuloksia ei ole syytä käyttää sellaisenaan rakenteen lujuuden määrittämiseen, vaan sitä voidaan käyttää apuvälineenä määritettäessä rakenteista otettavien poralieriönäytteiden sijaintia. Rakenteen kantavuuden
laskentaa varten puristuslujuus on aina selvitettävä testaamalla rakenteesta poratut lieriöt laboratoriossa. (LIV, 2013, s.84)

Sähkökemialliset korroosion määritysmenetelmät

Sähkökemialliset korroosion määritysmenetelmät eivät anna luotettavaa tietoa raudoituksen korroosiotilasta, minkä lisäksi mittaushetkellä vallitsevat olosuhteet, kuten kosteus ja lämpötila voivat vaikuttaa merkittävästi tuloksiin (VTT 2006, s.37).

Raudoituksen potentiaalimittaus on suhteellisen nopea ja lähes täysin ainetta rikkomaton
menetelmä, joka mahdollistaa laajojen alueiden alueen kartoittamisen työpäivän aikana.
Mittausta varten on kuitenkin saatava kontakti raudoitukseen, mikä yleensä edellyttää
rakenteen avausta piikkaamalla. Potentiaalimittauksia voidaan tehdä lisätyönä, jos varsinaisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kloridit tai karbonatisoituminen
ovat saavuttaneet raudoituksen (LIV, 2013, s.66). Menetelmästä on olemassa amerikkalainen standardi ASTM C 876-09 sekä RILEM:n antamat suositukset. Potentiaalimittausta käytettäessä voidaan tutkimuksella päätellä luotettavasti ainoastaan, onko raudoitteiden korroosio käynnissä vai ei. Saatuihin tuloksiin vaikuttavat mm. betonin kosteustila, kloridipitoisuus ja lämpötila.
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Korroosionopeuden mittauksella saadaan huomattavasti enemmän tietoa betonin raudoituksen tilasta kuin muilla yleisillä tutkimusmenetelmillä. Korroosionopeuden mittaus
kenttäolosuhteissa on kuitenkin huomattavasti hitaampi tehdä kuin potentiaalimittaus ja
se vaatii enemmän valmistelevia töitä, kuten raudoituksen syvyysaseman ja koon selvittämisen, jotka tulee olla selvillä ennen mittausta (VTT, 2006, s.37)

Ominaisvastusmittauksen avulla voidaan tehdä epäsuoria arvioita raudoituksen korroosionopeudesta aktiivisilla korroosioalueilla. Arviointi perustuu sääntöön, että mitä pienempi on betonin vastus, sitä suurempi on korroosionopeus aktiivisilla alueilla. Mittaustuloksia arvostellaan tarkoitusta varten laaditun asteikon avulla. Mittausmenetelmiä on
useita.

3

3.1

Kuntotutkimusprosessi

Kuntotutkimuksen tarkoitus

Uimahalli- ja kylpylärakenteet ovat yleensä suuria tiloja, joissa on suuri määrä käyttäjiä,
joka Suomen lainsäädännön mukaan johtaa siihen, että uimahalli- ja kylpylärakennukset
luokitellaan vaurion seuraamusten perusteella vaativimpaan CC3 seuraamusluokkaan
(SFS-EN 1990, Liite B, s.136). CC3-luokka edellyttää rakenteilta suurta luotettavuutta
koko rakenteen tai rakennuksen teknisen käyttöiän aikana.

Kuntotutkimuksen tarkoitus onkin varmistaa:

1. Rakenteen tai rakennuksen käyttö on käyttäjille turvallista, eikä tilojen käytöstä
aiheudu haittoja käyttäjän terveydelle.

2. Rakennuksen käyttö ei aiheuta kohteen käyttäjille vaaraa tai vaaratilanteita.

3. Selvittää rakenteiden vaurioitumisen eteneminen sekä vaurion vaikutus rakenteen tekniseen käyttöikään.

4. Antaa tilaajalle riittävät lähtötiedot oikeanlaisen korjaustapojen ja korjauslaajuuden määrittämiseen hankesuunnittelu/suunnitteluvaiheessa.
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Jotta edelle mainitut ehdot täyttyvät, tulee kuntotutkimuksen olla riittävän laaja-alainen
sekä kattava siten, että kuntotutkimuksesta saatavalla tiedolla voidaan määrittää kaikki
rakenteissa esiintyvät vauriomekanismit sekä vaurioitumismekanismien tila, joilla on vaikutusta rakenteen vaadittuun suoritustasoon tai rakenteen kestävyyteen, sekä selvittää
rakenteiden altistuminen eri vauriomekanismeille sekä niiden eteneminen (Pentti M.,
1999, s. 18).

Kuntotutkija voi kuntotutkimuksen perusteella suositella jatkotoimenpiteitä havaittujen
haittojen hallitsemiseksi, mutta kuntotutkija ei tee terveyshaittapäätelmiä, vaan päätöksen mahdollisen terveydensuojelulain mukaisen terveyshaitan olemassaolosta tekee
kunnan terveydensuojeluviranomainen (Ympäristöopas 2016, s.9).

3.2

Kuntotutkimushankkeen lainsäädäntö

Kuntotutkimushankkeen lainsäädännön osalta on tulkinnanvaraista, mitkä lait ja asetukset koskettavat tilaajatahoa ja kuntotutkimuksen toteuttajaa, sillä lait ja asetukset liittyvät
pääsääntöisesti rakennusluvan- tai ilmoitusmenettelyn piirissä oleviin korjauksiin. Suomen lainsäädännössä rakenteen kunnon selvittämistä ei tulkita rakennushankkeena,
mutta kuntotutkimuksen ollessa osana esimerkiksi peruskorjaushanketta, joka on tulkinnaltaan rakennushanke, on lainsäädännöllä merkittävä vaikutus hankkeen lain mukaisiin
vastuisiin ja velvoitteisiin.

Tulkittaessa kuntotutkimusta osana isompaa hankekokonaisuutta, on sopimusosapuolina rakennushankkeeseen ryhtyvä, josta rakennusalan useissa asiakirjoissa esitetään
nimeä rakennuttaja tai tilaaja. Rakennushankkeeseen ryhtyvä käsitetään luonnollisena
tai juridisena henkilönä, jonka lukuun tutkimustyö tehdään ja joka vastaanottaa työn. (RT
16-10660, 2016) Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Rakennushankkeeseen
ryhtyvän velvollisuudet ja vastuut ovat maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä keskeisessä asemassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla on hankkeen organisointi
sekä määrittää tutkimuksen toimeenpanevan vastuutahon. (RT 10-11222, 2016)

Uimahallien ja kylpylöiden kuntotutkimuksiin voidaan soveltaa Ympäristöopas 2016 kappaleessa 1.1 esitettyä lainsäädäntöä (Ympäristöopas 2016). Kuntotutkimusten
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lainsäädäntöä on käsitelty myös BY42:n kappaleessa 1.2.2 (BY42, 2013) ja uimahallihankkeiden lainsäädäntöä kirjassa RIL 235-2009 kappaleessa 1 (RIL 235-2009, 2009).

Kuvassa 6 on esitetty rakennushankkeeseen liittyvien lakien, ohjeiden ja määräysten
muodostama kokonaisuus.

Kuva 7. Rakennushankkeeseen liittyvien lakien, ohjeiden ja määräysten muodostama kokonaisuus (RIL250-2011, s. 227)

Suomessa rakentamisen ja maankäytön tärkein ohjauskeino on ympäristöministeriön
vastuualueella oleva maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). MRL käsittelee alueiden käyttöä, suunnittelua sekä rakentamista. Tarkemmat säännökset alueiden käytöstä ja rakentamisesta sisältyvät maankäyttö- ja rakennusasetukseen sekä ympäristöministeriön asetuksiin. Ympäristöministeriön asetuksessa (YMa 2016/2015) esitetään rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä;
”korjaus- tai muutostyön lähtötietona käytettäviin rakennuksen kunnosta laadittuihin selvityksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä
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laajuudessa sisällyttävä tiedot seuraavista seikoista ja niihin mahdollisesti liittyvistä vaurioista” (YM3/601/2015, s. 10-11):

3.3

•

Rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus

•

Rakennusosien kosteudenhallinta ja muu rakennusfysikaalinen toimivuus

•

Rakennuksen sisäilmaston terveellisyys

•

Muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat

•

Käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedot

•

Selostus rakennuksen ominaispiirteistä ja rakennushistoriallisesti merkittävistä seikoista

•

Tiedot aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä. MRL 150 c §:n mukaisesti rakennusvalvontaviranomaisella on eräissä tapauksissa oikeus vaatia riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunto siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset

Kuntotutkimustarpeen arviointi

Rakennusosan tai rakennejärjestelmän purku- tai korjaustyön perusteena käytetään aina
tapauskohtaista tarkastelua kuten kuntoarviota tai kuntotutkimusta (RT 18-10922, 2008,
s.1). Kuntotutkimus tulee tehdä ennen korjaussuunnittelun aloittamista, jotta voidaan
tehdä päätös kyseiseen kohteeseen parhaiten soveltuvasta korjausmenetelmästä ja laajuudesta.

Kuntotutkimuksen tarve on usein määritelty ennen kuntotutkimuksen tilaamista joko kuntoarvion, silmämääräisten vauriohavaintojen tai rakennuksen huoltokirjan tai -ohjeen
(RIL235, 2009 s.22) mukaisesti. Kuntotutkimuksen tarve selviää usein kuntoarvion jatkotoimenpiteenä, jos kuntoarvion perusteella voidaan todeta, että kuntoarvioissa käytettävillä ainetta rikkomattomilla menetelmillä ei voida tehdä luotettavia päätelmiä rakenteen tai rakennusosan vaurioiden laajuudesta tai korjattavuudesta.

Huoltokirjan ohjeistus perustuu usein rakenteiden teknisiin käyttöikä arvioihin sekä betonin käyttöikäsuunnitteluun. Mikäli erillistä huoltoväliä ei rakenteille ole esitetty, tulee se
arvioida asiantuntijan toimesta.
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3.4

Kuntotutkimushankkeen vaiheet

Uimahallien ja kylpylöiden kuntotutkimushanke käynnistyy yleensä tilaajan tarpeesta toteuttaa rakenteiden kuntotutkimus. Tarve voi perustua rakenteissa silmämääräisesti havaittuihin vaurioihin, kuntoarvioon tai -tutkimuksiin tai huoltokirjan ohjeistukseen. Kaikissa rakentamiseen liittyvissä hankkeissa korostuu hyvän valmistelun ja suunnittelun
merkitys sekä johdonmukainen eteneminen. Kuntotutkimushanke koostuu yleensä
melko selkeistä peräkkäisistä vaiheista, vaikkakin eri vaiheet voivat kuitenkin limittyä
keskenään (ks. kuva 8, s.42).

Kuntotutkimushanke suositellaan teetettäväksi kahdessa vaiheessa. Menettelyllä vältetään jo selvitettyjen asioiden uudelleen selvittämistä sekä tutkimista ja saadaan kattava
kuva tutkittavan kohteen tilasta. Koko kuntotutkimushanke on mahdollista kilpailuttaa ennen tutkimussuunnitelman laatimista. Kuntotutkimuksen toinen vaihe voidaan myös kilpailuttaa erikseen, jolloin kilpailutus perustuu tutkimussuunnitelmaan (Ympäristöopas
2016, s. 10).

Kuntotutkimushankkeen ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan lyhyt kohdekatselmus
sekä tutustutaan kohteen tausta-aineistoon kuten arkkitehti- ja rakennepiirustuksiin sekä
aiempiin tutkimuksiin ja kuntoarvioihin. Näiden toimenpiteiden pohjalta tehtyjen havaintojen perusteella kirjoitetaan yhteenveto ja varsinainen yksilöity tutkimussuunnitelma,
jossa määritellään kuntotutkimuksen laajuus sillä tarkkuudella, että kuntotutkimus voidaan kilpailuttaa tutkimussuunnitelman perusteella.

Toisessa vaiheessa tehdään tutkimussuunnitelman mukaiset kenttätutkimukset kohteessa. Kenttätutkimusten pohjana käytetään kuntotutkimuksen tutkimussuunnitelmaa,
jossa on määritelty otettavien näytteiden tyyppi sekä määrään. Kenttätutkimusten tarkoitus on selvittää rinnakkaisten tutkimusmenetelmien avulla tarkemmin rakenteessa olevan vaurion tyyppiä sekä vaurioitumisen laajuutta käyttäen tieteellisiä menetelmiä, sekä
täydentää tietoja rakenteista niiltä osin, mitä lähtötiedot, silmämääräiset arviot sekä muut
lähtötiedot ovat antaneet. Kenttätutkimuksissa hyödynnetään soveltuvia ainetta rikkomattomia ja rikkovia menetelmiä siten, että kaikki potentiaaliset vauriotavat sekä niiden
laajuus saadaan selville.

Kenttätutkimusten aikana tehtyjen havaintojen sekä näytteille tehtyjen laboratorioanalyysien jälkeen tehdään näistä yhdistävä analyysi. Kuntotutkimuksen analyysi sisältää
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esitutkimuksen, kenttä- ja laboratoriokokeissa saatujen yksittäisten havaintojen ja tietojen tarkastelun sekä niiden yksityiskohtaisen, omaan kompetenssiin perustusvan tulkinnan, minkä perusteella laaditaan kirjallinen tutkimusselostus, jossa esitetään tutkimusja mittaustulokset sekä näistä tehtävät johtopäätökset.

Kuva 8. Kuntotutkimusprosessin ohjeellinen kulku.

Asiakirjatarkastelu
Tilaajan velvollisuus on luovuttaa kuntotutkimuksen suorittavan kuntotutkijan käyttöön
kuntotutkimuksen suorittamisessa tarvittavat asiakirjat kuten piirustukset, aiemmat tutkimukset ja muut tilaajan hallussa olevat kohteen tiedot. Oleellisten lähtötietojen toimittaminen kuntotutkijalle välittömästi hankkeen alkuvaiheessa on erittäin tärkeää tutkimusten oikein kohdentamiseksi sekä oikeiden tutkimusten ja tutkimusmenetelmien määrittämiseksi. Tilaajan tulisikin aina varmistua lähtötietojen saatavuudesta ennen kuntotutkimuksen tilaamista.
Tilaaja vastaa konsultille antamistaan tehtävän perustiedoista, sitovista ohjeista ja
määräyksistä. Tilaaja vastaa siitä, että konsultille sähköisesti luovutettavat lähtötiedot ovat tietoteknisesti virheettömiä (eheysvaatimus) (RT 13-11143, 2014, s.3).

Tärkeimpänä lähtötietona ovat olemassa olevien rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmat, joiden avulla kuntotutkija saa tietoa kohteen rakenteista, niiden geometriasta sekä suunnittelun perusteista, mahdollisesti aiemmin tehdyistä korjauksista ja aiemmista kuntotutkimuksista,

joissa

on

voitu

havaita

aiempaa

vaurioitumista

rakenteissa.
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Rakennesuunnitelmista voidaan myös arvioida rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. Kuvassa 9 on esitetty asiakirjoista selvitettävät sekä kuntotutkijan arvioitavissa olevat ominaisuudet.
Kuva 9. Lähtötietoaineistosta selvitettävät rakenteiden tai rakennusosien ominaisuudet

Rakenne

Lähtötiedoista selvitettävät ominaisuudet

Kaikki rakenteet:

Rakenteen ikä, vaatimustenmukaisuuden osoittaminen (CEmerkintä), materiaalien sertifioidut työtavat sekä materiaalit.
Edellyttävätkö rakenteet huolto- tai
kunnossapitotoimenpiteitä ja onko nämä tehty?

Laatoitus

Käytetyn laatan ominaisuudet

Kiinnitys- ja saumauslaasti

Käytetyt materiaalit, tekniset ominaisuudet mm. lujuus-,
tartunta- ja joustavuusominaisuudet

Vedeneriste

Onko vedeneriste esitetty suunnitelmissa? Käytetyt
materiaalit, Vedeneristeen tekniset ominaisuudet,
Vedeneristeen paksuus

Tasoite

Onko tasoite käyttötarkoitukseen soveltuva

Betoni

Betonin ikä, suunniteltu lujuusluokka, raudoituksen määrä
sekä -paksuus, Betonin kuivumisolosuhteet, betonin
kutistumisominaisuudet, valusuunta

Rakennepiirustukset

Ovatko piirustukset kaikilta osin olemassa? Onko
detaljipiirustukset olemassa?

Rakenteiden geometria

Onko aihetta epäillä, että rakenteiden toteutus on
epäonnistunut (vaikeasti toteutettava)?

Tutkittujen suunnitelmien perusteella voidaan arvioida, ovatko rakenteet ja detaljit toimivia, rakenteisiin kohdistuvat rasitukset ja niistä aiheutuvat vaurioitumismekanismit sekä
sellaiset rakenteet, joihin kuntotutkimuksen aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lähtötietojen perusteella voidaan muodostaa alustava tilannearvio rakenteisiin kohdistuvista rasituksista, arvioida rakenteiden ja rakennetyyppien riskiä ja alttiutta vaurioitumiselle. Lisäksi lähtötietoaineistosta voidaan arvioida ja määritellä arvostelueriä, minkä
avulla määritellään käytettävien tutkimusmenetelmien laatu sekä määrä.

Tutkimussuunnitelma ja valmistelevat tehtävät
Tutkimussuunnitelman tarkoitus on kerätä kaikki kohteesta löytyvä lähtötietoaineisto siten, että kaikki kuntotutkimushankkeen suorittamista varten oleva tieto on koottu yhteen
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dokumenttiin. Tutkimussuunnitelman perusteella kuntotutkimus voidaan kilpailuttaa eri
palveluntarjoajien kesken ja saada yhdenmukaisia sekä vertailukelpoisia tarjouksia.

Mikäli tilaaja haluaa teettää tutkimussuunnitelman ennen varsinaisen kuntotutkimuksen
tilaamista ja hyödyntää tutkimussuunnitelmaa kuntotutkimuksen tekijöiden kilpailutuksessa, tulee asiasta välittömästi tiedottaa tutkimussuunnitelman tekevää konsulttia (Ympäristöopas 2016, s.20).

Tutkimussuunnitelman laatimisen yhteydessä on suositeltavaa tutustua kohteeseen paikan päällä, mikäli se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Kohdekäynnin tarkoituksena on kerätä tutkimuksen kannalta olennaisia havaintoja rakenteista, sekä alustavasti
arvioida silmämääräisesti sekä pintatestausmenetelmillä mahdollisesti vaurioituneita rakenteita kuntotutkimuksen näytteenoton oikein kohdentamiseksi, ja toisaalta perehtyä
kohteeseen kenttätutkimuksen suorittamisen kannalta. Kohdekäynnin aikana on tutkimuksen kannalta edullista kerätä mahdollisimman paljon havaintoja, kuten valokuvia näkyvillä olevista vaurioista ja rakenteiden mahdollisista erityispiirteistä. On myös mahdollista, että havaitut olemassa olevat rakenteet eivät vastaa suunnitteluasiakirjoissa esitettyjä. Kuntotutkimuksen aloittavalla esikäynnillä on huomattava merkitys tutkimuksen sisällön suunnittelun ja sen luotettavuuden kannalta.

Lähtötilanneselvityksen, kohdekäynnin sekä alustavan riskiarvion avulla saatujen lähtötietojen perusteella tehdään tutkimussuunnitelma, jota voidaan käyttää kuntotutkimussopimuksen lähtötietona, ja jonka perusteella arvioidaan kuntotutkimuksen alustava laajuus. Tutkimussuunnitelmassa esitetään tarvittavat kenttä- ja laboratoriotutkimukset,
näytteiden määrät, näytteiden ottopaikat ja muut tutkimusta ohjaavat asiat. Näytteiden
määrä optimoidaan siten, ettei rakennetta rikota liialla näytteenotolla ja toisaalta, että
näytteet antavat riittävän kuvan rakenteen kunnosta (ks. Liite 1, Tilaajan ohje). Tehtävien
tutkimusten perusteella saattaa ilmetä tarvetta lisätutkimusten tekoon ja kuntotutkimuksessa käytettävät menetelmät ja tutkimukset voivatkin tarkentua tutkimuksen edetessä.

Tutkimussuunnitelman ohjeellisena sisältönä voidaan käyttää esimerkiksi Ympäristöopas 2016 kappaleessa 2 esitettyjä esimerkkejä tai BY42 kappaleessa 5.2.3 esitettyjä
periaatteita sovellettuna kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimukseen.
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Kenttätutkimukset ja laboratorionäytteiden analyysit
Kuntotutkimukseen tärkeänä osana kuuluvat kenttätutkimukset suoritetaan aina kohteessa ja niihin sisältyy aina silmämääräinen arviointi, ainetta rikkomattomien tutkimusmenetelmien hyödyntäminen, kohteessa tehtävät ainetta rikkomattomat tutkimukset
sekä näytteenotto (kappale 2.4). Kenttätutkimusten yhteydessä käytettäviä tutkimusmenetelmiä on esitetty taulukossa 2 sivulla 28. Kenttätutkimukset tulee aina suorittaa vastuullisen kuntotutkijan toimesta. Tarkoituksenmukaista myös on, että jokainen asiantuntija, joka osallistuu tutkimusselostuksen kirjoittamiseen, analysointiin tai tarkastamiseen,
on läsnä kenttätutkimusten aikana. Tällöin tulosten ja havaintojen ristiin vertailu perustuu
useamman kuin yhden kuntotutkijan tekemiin havaintoihin.

Kenttätutkimusten tarkoitus on kerätä analysoitavaa tietoa sillä laajuudella, että tietojen
pohjalta voidaan riittävällä laajuudella suorittaa havaintojen analyysi sekä raportointi.
Tästä johtuen kenttätutkimusten laajuus ja sisältö tulee aina määritellä kohdekohtaisesti
sekä ongelmalähtöisesti käyttäen apuna liitteenä 1 olevaa tilaajan ohjetta.

Poralieriönäytteiden tai muiden tutkimusten yhteydessä rikottujen pintamateriaalien tai
betonirakenteiden paikkaus soveltuvilla materiaaleilla tulee suorittaa ennen kohteen uudelleenkäyttöönottoa, ellei rakenteen korjaustyö ala välittömästi kuntotutkimuksen jälkeen. Paikkaus tai korjaustöistä on sovittava vastaavan kuntotutkijan kanssa ennen kuntotutkimuksen suorittamista.

Tutkimuksen raportointi
Kuntotutkimuksen raportilla on kaksi keskeistä tehtävää; kerätyn aineiston järjestäminen
ja dokumentointi sekä tulosten sisältämän informaation siirtäminen tilaajalle (Mattila J.,
2018). Jotta edellä mainittu ohjeistus toteutuu, on raportoinnissa pyrittävä yksikäsitteiseen ja selkeään esitykseen sekä järjestelmälliseen ja kompaktiin esitystapaan. Tutkimusselostuksessa tulee aina pitäytyä tutkittujen rakenteiden ja rakennusosien käsittelemisessä ja niitä analysoitaessa tulee vertailukohtana käyttää tutkittuja ja hyväksyttyjä
ohjeistuksia. Tutkimusselostuksen ohjeellinen sisältö esitetty liitteessä 1 (Ympäristöopas
2016; BY42).

Kuntotutkimuksesta laadittavassa tutkimusselostuksessa esitetään tutkimus- ja mittaustulokset sekä näistä tehdyt havainnot sekä johtopäätökset. Tutkimusanalyysin
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tekovaiheessa kuntotutkijan on osattava suhteuttaa kentällä ja laboratoriossa tehtyjen
havaintojen vaikutus rakenteiden mekaanisiin ominaisuuksiin sekä osattava arvioida eri
vaurioitumismekanismin esiintyminen vakavan uhan, esimerkiksi rakenteen pettämisen,
osalta.

Tutkimusselostuksessa tulee selkeästi erottaa toisistaan kohteesta ja mittauksista saadut tiedot sekä kuntotutkijan omat havainnot sekä johtopäätökset. Tutkimusselostuksessa tulee aina esittää selkeästi toimenpiteitä ja/tai erityishuomiota vaativat poikkeamat
rakenteissa ja rakenteiden vauriot, niiden sijainti, laajuus ja syyt. Tutkimusselostuksessa
tulee myös esittää korjaustapaehdotukset sekä korjausten ehdotettu laajuus jokaisen
vaurioituneen rakenteen osalta. Ehdotettujen korjaustapojen tarkkuus sekä esitetty laajuus riippuvat kuntotutkijan korjausrakentamis- ja korjaussuunnittelukokemuksesta.
Koska vauriomekanismien vaikutus rakenteisiin voi olla hyvin monitahoinen sekä korjauksiin soveltuvia korjausmenetelmiä sekä -materiaaleja voi olla useita erilaisia, on tutkimusselostuksessa yleensä maininta, että lopulliset korjausmenetelmät päätetään korjaussuunnitteluvaiheessa. Eri korjaustavat sekä korjaustapojen kiireellisyys on hyvä
käydä lävitse yhdessä tilaajan sekä korjaustöistä vastaavan rakennesuunnittelijan
kanssa.

Asianmukaisen tutkimusselostuksen tulee käsitellä vähintään seuraavat asiat:
•

Kenttä ja laboratoriotutkimukset:
–

Rakenteiden ja näkyvien vaurioiden arviointi

–

Suunnitelmien mukaisuuden arviointi

–

Näkyvien vaurioiden sijainnin ja laajuuden määrittely

–

raudoitteiden korroosiotilanteen arviointi

–

–

Peitekerrosmittaukset

–

(Karbonatisoitumissyvyys mittaukset)

–

Kloridimääritykset

Betonin rapautuminen
–

Vasarointi

–

Puristuslujuuden testaus

–

Ohuthietutkimukset

–

Vetokoestus

•

Kantavuuden osalta arviointi (rakenneavaukset, korroosio)

•

Terveellisyys (haitta-aineet)

•

Saatujen tulosten tarkastelu
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–
•

eri rakenneosien kunto (vauriotavoittain)

Esityksen soveliaista toimenpidevaihtoehdoista sekä eri vaihtoehtojen vertailun
–

Edut, haitat, riskit, kustannukset, käyttöikä jne.

Kuntotutkimuksesta tehtävän tutkimusselostuksen sisällön sekä rakenteen ohjeistuksena voidaan pitää yleisesti hyväksytyissä ohjeistuksissa esitettyjä raportointimalleja sovellettuna, esimerkiksi Ympäristöopas 2016, kohdassa 4.1 käsitelty ”tutkimusselostuksen ohjeellinen sisältö” (Ympäristöopas 2016, s.91-93) sekä BY42 2016 esitetty vaurioituneen rakenteen varmuustarkasteluun sisältyvät vaiheet (BY42, 2016, s. 137-142).

3.5

Tarjouspyyntö

Ennen kuntotutkijan valintaa tilaajan tulee tehdä tai teetättää tarjouspyyntö kosteusrasitettujen rakenteiden kuntotutkimuksiin erikoistuneille insinööritoimistoille sekä tutkimuslaitoksille. Tarjouspyynnössä tulee esittää kohteen perustiedot kuten kohteen nimi ja
osoite, tilaaja / toimeksiantaja sekä tutkittavan rakennuksen rakennusvuosi.

Kuntotutkimushankkeen taloudellisen ja teknisen onnistumisen kannalta merkittävin tarjouspyynnössä määriteltävä asiakokonaisuus on tarjoukseen sisältyvä kuntotutkimuksen
sisältö sekä laajuuden rajaus, jonka mukaan tarjoajat tarjoavat tutkittavan kohteen tutkimustyöt. Kuntotutkimuksen sisällön määrittely riittävän tarkasti tuottaa tilaajalle yhteismitallisia sekä vertailukelpoisia tarjouksia ja näin tilaaja voi suorittaa tarjousten vertailun
pääosin laadullisten kriteerien perusteella.

Kuntotutkimuksen ohjeellinen sisältö tulee määrittää joko tutkimussuunnitelmassa tai
erikseen tarjouspyynnössä. Merkittävintä on, että tarjoukseen sisältyville laboratorioanalyyseille, rakenneavauksille sekä ainetta rikkomattomille koestuksille annetaan tarjouspyynnössä tarjoukseen sisältyvät lukumäärät/toimenpide. Tarjouspyynnössä voidaan myös pyytää erittelemään rakenteista otettavien poralieriönäytteiden lukumäärä
sekä koko, jolla tilaaja voi myös arvioida tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuutta. Tarjouspyynnössä tulee myös esittää vaatimus raportoinnin laadullisista kriteereistä ja vaatimuksista. Tarvittaessa tarjouspyyntöön voidaan lisätä pyyntö malliraporteista, joilla tilaaja voi arvioida kuntotutkijan pätevyyttä.
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Tarjouspyyntöön tulee sisällyttää maininta tarjoajalta pyydettävistä muista selvityksistä,
joita ovat esimerkiksi todistus kuntotutkijan pätevyydestä (FISE) tai muut sertifikaatit, referenssikohteet, sekä selvitys muista tutkimuksen aikaisista järjestelyistä, kuten esimerkiksi rakenneavauskohtien paikkauksesta.

Tarjouspyynnön liitteinä, mikäli tutkimussuunnitelmassa ei ole esitetty, tulee olla tutkittavan kohteen arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat ja selvitykset aiemmista tutkimuksista ja
korjaukset.

3.6

Kuntotutkijan valinta

Tilaajan ja/tai tilaajan edustajan tulee aina kiinnittää erityistä huomiota hankkeen osapuolien osaamisen varmistamiseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvä myös kantaa viime
kädessä vastuun hankkeen onnistumisesta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999).
Uima-allastilojen kosteusrasitettujen rakenteiden kuntotutkimusten tekeminen on erityisosaamista vaativaa asiantuntijatyötä, joita kuntotutkimuksiin erikoistuneet insinööritoimistot sekä tutkimuslaitokset tekevät. Laadukkaan tutkimusprosessin läpiviennin edellytyksenä kuntotutkijalta vaaditaan mm. vanhojen uima-allasrakenteiden sekä niissä käytettyjen rakennusmateriaalien ja rakennustekniikan tuntemusta, sekä kosteusrasitettujen
rakenteiden rasitusten ja rasitusten aiheuttamien vauriomekanismien tuntemusta.

Eri palveluntarjoajien osaamisen arviointi voi olla hankalaa, mutta kuntotutkimuksen lopputuloksen kannalta pätevän ja kokeneen kuntotutkijan valinta on yksi hankkeen tärkeimmistä vaiheista. Käytännössä kuntotutkimushankkeen onnistumisen edellytykset
määräytyvät pitkälti kuntotutkijan osaamisen tason mukaan. Heikko osaamisen taso yhdessäkin kuntotutkimushankkeen vaiheessa voi haitata kohtuuttomasti koko hankkeen
läpivientiä sekä nostaa korjaushankkeen kustannuksia kohtuuttomasti. Tilaajan tuleekin
nimetä kuntotutkimuksen suorittamiseen vastuullinen kuntotutkija, jolla on työhön riittävät resurssit sekä pätevyys. Nimetyn vastuullisen tutkijan tulee myös osallistua kaikkiin
tutkimusprosessin vaiheisiin ja vastata tutkimussuunnitelman teosta. Vastuullisen tutkijan työnkuvaan voi kuulua myös tarvittavien asiantuntijoiden (LVIS, vedenkäsittely) ja
mittaajien hankkiminen sekä tutkimusten, aikataulun ja raportoinnin koordinointi sekä yhteensovittaminen yhteensovittamisesta.

49

Betonirakenteiden kuntotutkijan kelpoisuusvaatimuksista ei ole säädetty laissa, mutta
tutkimusten luotettavuuden kannalta valitulla kuntotutkijalla tulisi olla laaja-alaista kokemusta betonirakentamisesta sekä betonirakenteiden tutkimuksista. Käytettävien asiantuntijoiden pätevyydet voidaan todentaa riippumattoman tahon tekemällä pätevyystestaus- tai henkilösertifiointimenettelyllä kuten esimerkiksi FISEn tai Eurofins Expert Services Oy:n myöntämillä pätevyyksillä (Ympäristöopas 2016, s.12).

Esimerkiksi FISEn myöntämä betonirakenteiden kuntotutkija on alan tarvelähtöinen pätevyys, jolla varmistetaan betonin vauriomekanismien teorian hallinta ja kuntotutkimusten tekemisen osaaminen. FISEn määrittämä betonirakenteiden kuntotutkijan työkokemusvaatimus on vähintään kolme vuotta betonirakenteiden kuntoon liittyviä tutkimustehtäviä. Betonirakenteiden korjaussuunnittelijana hankittu työkokemus on myös eduksi
kuntotutkijana toimimisessa, varsinkin ehdotettujen korjaustapojen arvioinnissa. Kuntotutkimuksia tekeviltä yrityksiltä saa pyydettäessä luettelon referenssikohteista tarjouksen
liitteenä (Fise, 2020).

Allasrakenteiden tutkimisen vaativuutta voidaan osaltaan arvioida myös perusteilla, että
uimahallien ja kylpylöiden suunnitteluun vaadittavat pätevyydet rakennesuunnittelun
sekä rakennusfysikaalisen suunnittelun osalta ovat vaatimustasoltaan korkeinta mahdollista luokkaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 41/2014). Rakennesuunnittelu- ja rakennusfysikaalisen suunnittelijan pätevyyden vaatimuksia ovat mm. rakennesuunnittelun ylempi
korkeakoulututkinto sekä kuuden vuoden kokemus vaativista rakennussuunnittelu- tai
rakennusfysikaalisista tehtävistä (YM, 601/2015).

Betonirakenteiden vaurioitumisen ja sekä vaurioitumismekanismien tunnistaminen edellyttää kuntotutkijalta kokemusta (Ympäristöopas 2016, s. 12) mm. seuraavista asioista:
•

Tietoa rakenteen tai rakennusosan suunnitteluperusteista sekä rakentamismenetelmistä kuten eri aikakausien tyypilliset rakenneratkaisut, rakennetyypit sekä käytetyt
materiaalit

•

Ymmärrystä tutkittavan rakenteen tai rakennusosan mekaniikasta sekä rakennusfysikaalisesta toiminnasta siten, että kuntotutkija ymmärtää rakennuksen ja rakenteiden rakennusfysikaaliset periaatteet ja miten esimerkiksi kosteuden liikkuminen rakenteessa vaikuttaa betonirakenteiden vaurioitumiseen

•

Ymmärrystä kosteusrasitettujen betonirakenteiden vauriomekanismeista sekä niistä
aiheutuvista vaurioista ja vaurioiden etenemisestä rakenteesta sekä vaurion vaikutuksesta rakenteen mekaaniseen ja staattiseen toimintaan
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•

Tuntemus kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimuksiin soveltuvista
kenttä- ja laboratoriotutkimusmenetelmistä sekä tutkimusmenetelmien käytön edellytykset sekä rajoitukset

•

Osaa tulkita ja analysoida tutkimuksen aikana saatujen havaintojen, lähtötietojen
sekä laboratorioanalyysien perusteella rakenteen kunnon, tarvittavat jatkotoimenpiteet yms. osattava suhteuttaa ainetta rikkovien kokeiden tulokset sekä kenttähavainnot rakenteiden kunnosta kohteen lähtötietoina oleviin rakennusteknisiin tietoihin
sekä rakenteiden mekaniikkaan ja statiikkaan.

•

Tietoa vaurioituneen betonirakenteen korjausmenetelmistä sekä korjausmenetelmien vaatimuksista

•

Tuntee uima-allasrakenteiden LVI-tekniset ratkaisut periaatetasolla

Edellä käsiteltyjen osaamistasojen saavuttaminen vaatii kuntotutkijalta useita kosteusrasitettujen rakenteiden kuntotutkimuskohteita, sillä kosteusrasitettujen rakenteiden rakenteet, rasitukset sekä tätä kautta vaurioituminen poikkeavat hyvin usein perinteisten talorakenteiden vaurioista ja vauriomekanismeista.

Esimerkkinä erityisosaamisen vaatimustasosta voidaan pitää taitorakenteiden, kuten siltojen, tarkastajille asetettuja tiukkoja vaatimuksia. Voidakseen toimia taitorakenteiden
päätarkastajana, vaaditaan asiantuntijalta muun muassa, vähintään kolmen vuoden kokemus taitorakenteiden yleis- ja erikoistarkastusten tekemisestä, vähintään 10 laadittua
tai tarkastettua erikoistarkastusraporttia sekä FISEn myöntämä betonisten infrarakenteiden kuntotutkijan pätevyys. (LIV, 2013, s.133, Fise, 2020)

Koska kuntotutkimuksen perusteella tehtävästä korjaussuunnittelusta usein vastaa eri
taho tai henkilö, on hankkeen onnistumisen kannalta olennaista, että kuntotutkimuksen
havainnot, mittausten ja laboratorioanalyysein tulokset sekä johtopäätökset käydään läpi
ennen suunnittelutyön käynnistämistä suunnittelusta vastaavan rakennesuunnittelijan
kanssa. Tarvittaessa kuntotutkijaa voidaan konsultoida myös korjaussuunnittelun aikana. Kuntotutkijan asiantuntemuksen käyttäminen rakentamisvaiheen laadunvarmistuskokeissa, takuuaikaisessa seurannassa sekä muissa tarkastuksissa tuottaa tilaajalle
arvokasta lisätietoa rakenteiden laadun sekä ylläpidon osalta. (Ympäristöopas 2016,
s.10)

3.7

Kuntotutkimuksen tilaajan vastuut ja velvollisuudet

Kiinteistön omistajalla on aina vastuu omistamansa rakennuksen turvallisuudesta ja käytettävyydestä, joten kuntotutkimuksen tilaajana toimii yleensä kiinteistön omistaja tai
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hänen valtuuttamansa edustaja. Käsitteellä tilaaja tarkoitetaan tehtävän toimeksiantajaa,
joka yleisimmin on kiinteistön kunnosta ja johtamisesta vastaava, tai hänen valtuuttamansa henkilö kuten isännöitsijä, tekninen isännöitsijä tai kiinteistöpäällikkö (Ympäristöopas 2016, s.9). Tilaajina voivat toimia myös yksityiset tahot kuten asunto-osakeyhtiöt,
yksityisessä omistuksessa olevat uimahallit tai kylpylät. Julkisen hankintayksikön on
noudatettava hankinnoissaan julkista hankintalainsäädäntöä. Yksityisiä tilaajia ei sido
hankintalaki ja näin ollen tarjouspyyntökierroksen järjestäminen on näiden osalta vapaaehtoista ja rakennuttaja voi valita itselleen soveltuvat menettelytavat.

Tilaajalla on kuntotutkimushankkeessa ja sen aikana merkittävä rooli tiedon välittäjänä
hankkeen eri osapuolten välillä. Ennen hankkeen aloittamista tilaajan tuleekin nimetä
vastuullinen henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä konsultin nimeämään yhteyshenkilöön.
Tilaajalle sekä konsultille tulee myös olla selvää, kuka vastaa tutkimustulosten tiedottamisesta ja korjaustoimien käynnistämisestä (Ympäristöopas 2016, s.15)

Ennen tutkimusten aloittamista sekä tutkimusten aikana tilaajalla on vastuu käyttäjien
tiedottamisesta sekä tiedottamiseen liittyvistä käytännön asioista, tai vaihtoehtoisesti tilaajan tulee siirtää vastuu tiedottamisesta kuntotutkijalle. Mikäli tiedotusvastuu siirretään
kuntotutkijan vastuulle, tulee siitä selkeästi sopia tilaajan ja vastuullisen kuntotutkijan
kanssa. Tilaajan tulee myös välittää konsultille kiinteistöä tuntevien henkilöiden kuten
hallihenkilökunnan yhteystiedot sekä sopia näiden kanssa lupa tiedonantoon. (Ympäristöopas 2016, s.11)

Tilaajan velvollisuus on myös toimittaa työn suorituksessa tarvittavat lähtötiedot konsultille sekä osallistua tarvittavien taustatietojen hankkimiseen. Tilaajan ja konsultin vastuita
ja velvollisuuksia on käsitelty laajemmin Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa
(KSE2013, RT13-11143, 2014).

3.8

Kuntotutkimuksen yleinen luotettavuus

Yleistä
Tutkimustoiminnan puolueettomuus sekä muut hyvän hallinnon periaatteet ovat laadukkaan ja luotettavan tutkimustoiminnan tunnusmerkkejä, vaikka virkavastuukysymykset
eivät usein koskekaan kuntotutkijaa (Ympäristöopas 2016, s.12). Kuntotutkimuksen
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luotettavuuteen vaikuttavat kuntotutkimusprosessin kaikki vaiheet. Yleisesti tunnettuja
kuntotutkimuksen luotettavuutta parantavia tekijöitä ovat kuntotutkijan ammattitaito, näyteotannan laajuus sekä tarkoituksenmukainen kohdistaminen sekä tutkimukseen käytettävä aika (Pentti M., 1999, s.18-19). Kuntotutkijan kokemus eri rakennusmateriaalien,
rakennusosien, vaurioitumismekanismien sekä materiaaliominaisuuksien tutkimuksesta
on merkittävä vaikutus tutkimuksen luotettavuuteen, minkä lisäksi kuntotutkijan ymmärrys rakenteen tai rakennusosan toiminnasta, rasituksista, vaurioitumismekanismeista
sekä tuntemus käytännön korjausmenetelmistä auttaa kuntotutkijaa kohdistamaan tutkimusmenetelmät oikeisiin rakenteisiin sekä rakennusosiin.

Kuntotutkimuksessa käytettävien standardisoitujen, mitattavien, riittävän tarkkojen sekä
luotettavien tutkimusmenetelmien käyttö (kappale 2.4), sekä riittävän iso näyteotanta parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja siitä tehtävien johtopäätösten laadullista tasoa. Riittävän ison näyteotannan lisäksi rinnakkaisten havainto- ja tutkimusmenetelmien käyttö
tutkimuksen aikana helpottaa havainnoista tehtävää analyysiä eri vauriomekanismien
osalta ja parantaa analyysin luotettavuutta.

Kuntotutkimusmenetelmien sekä laboratorioanalyyseistä saatavien tulosten luotettavuutta sekä arvioitavuutta parannetaan jakamalla tutkittavan kohteen rakenteet tai rakennusosat arvostelueriin kappaleessa 3.8.2 esitetyn mallin mukaisesti. Näin eri rakenne-tyypistä, rakennusosasta, materiaaliominaisuuksista sekä eri rasitustasoista aiheutuvat muuttujat voidaan minimoida. Tutkimusdatan käsittelyyn ja analysointiin sekä
niistä tehtäviin johtopäätöksiin vaikuttavat pääosin kuntotutkijan kompetenssi, käytössä
olevan materiaalin laajuus sekä analyysiin käytettävissä oleva aika. Tutkimusdatan käsittelyyn sekä analyysin luotettavuuteen on suositeltavaa käyttää riittävästi aikaa luotettavuuden parantamiseksi. Tärkeää analyysin luotettavuuden kannalta on, että analyysi
perustuu kerättyyn tietoon sekä käsiteltyyn aineistoon ja analyysin perusteella annettavat johtopäätökset pohjautuvat kerättyyn tutkimusdataan. (Pentti M., 1999, s.18-20)

Näyteotannan määrittely ja sen vaikutus tutkimustulosten luotettavuuteen
Tilaajan tehtävä ennen kuntotutkimuksen suorittamista on määritellä kuntotutkimuksen
tavoitteet, joita voivat olla esimerkiksi tilaajan määrittämä korjausstrategia, korjaustapojen valintakriteerit ja korjauksilla tavoiteltava käyttöikä (Pentti M., 1999, s.101, BY42,
2013, s. 66). Asetettujen tavoitteiden perusteella arvioidaan riittävät tavoitetta tukevat
kenttätutkimukset. Kenttätutkimuksen aikana tehtyjen havaintojen tarkkuus sekä laajuus
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vaikuttavat suoraan kuntotutkimuksesta tehtävien johtopäätösten luotettavuuteen ja tilaajan asettamien tavoitteiden täyttymiseen jatkotoimenpiteiden tarkkuuden sekä jatkokustannusten osalta.

Kohdassa 2.4 käsitellyistä kuntotutkimusmenetelmistä osa antaa jo itsessään tarkkaa
tietoa rakenteeseen liittyvistä riskeistä, kuten esimerkiksi raudoitteiden betonipeitemittaus, jolla voidaan suoraan arvioida raudoitteen korroosioriskiä. Betonin rapautumisen,
lujuuden sekä korjattavuuden arvioinnissa tulee aina käyttää näytteistä suoritettavia laboratoriomittauksia kuten ohuthietutkimusta sekä veto- ja puristuslujuuskokeita rinnakkain ja eri kokeista saatavien tutkimustuloksia vertailemalla arvioida vaurioitumista ja sen
astetta. Eri tutkimusmenetelmiä määritettäessä on myös arvioitava sitä, miten hyvin tutkimusmenetelmä kuvaa tutkittavan vaurion tilaa ja kuinka tarkan arvion se vaurion tilasta
antaa (BY42, 2013, s.89).

Resurssien niukkuudesta (kustannus + aika) johtuen kuntotutkimusmääriä arvioitaessa
sekä määriteltäessä joudutaan arvioimaan, mikä on riittävä näyteotanta, jolla saadaan
rakenteesta todellisen ja riittävän laajan kuvan. Kuntotutkimuksen luotettavuus perustuukin yleisesti määriä arvioitaessa satunnaisotantaan. Satunnaisotannalla tarkoitetaan
tutkimusta, jossa tutkittavasta rakenteesta tehtävät johtopäätökset tehdään otosten
(näytteiden) antamiin tietoihin pohjautuen. Näyte poimitaan rakenteesta, riippumatta
muiden näytteiden poiminnasta ja satunnaisotannan perusteella tutkimuksista saatuja
tuloksia yleistetään koko tutkittavaa rakennetta koskevaksi. Satunnaisotannalla saatuihin tietoihin liittyy aina epävarmuutta. Otoksen luotettavuutta yleisesti parantavia tekijöitä
ovat kokemuksiin perustuva havainnointi, lähtötietojen ja tarkkuus käytettävien tutkimusmenetelmien tarkkuus. Tärkein luotettavuuteen vaikuttava tekijä on kuitenkin otoskoon
koko (=suuruus) (Pentti M., 1999, s.102, BY42, 2016, s. 89). Luotettavuuden kasvu perustuu siihen, että otoskoon kasvaessa ja koetta toistettaessa tulokset ovat lähempänä
toisiaan kuin pienempää otoskokoa käytettäessä, ja näin ollen näytteenoton sekä tulosten luotettavuus kasvaa.

Tilaajan asettamilla talous- ja aikaraameilla onkin suora vaikutus tutkijan määrittelemään
otoskokoon ja näin tilaajan vaikutus tutkimuksen tarkkuuteen, ja siten myös epäsuorasti
mahdollisten korjausten kustannuksiin voi olla merkittävä. Esimerkiksi suurta otoskokoa
käytettäessä mahdolliset vauriot sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet on mahdollista rajata koskemaan tiettyjä rakenteita tai yksittäisiä rakennusosia, kun taas pientä otoskokoa
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käytettäessä ei korjauslaajuutta ole usein mahdollista rajata vaan korjaukset kohdistuvat
laajoille massoille, mikä vaikuttaa korjauskustannuksiin niitä kasvattaen.

Jotta kuntotutkimuksia ja näin mahdollisia korjauskustannuksia on ylipäänsä mahdollista
rajata koskemaan tiettyä rakennetta tai rakennusosaan, on tutkittava kokonaisuus mielekästä jakaa arvostelueriin rakenteiden eri valmistusmenetelmien ja -materiaalien sekä
erilaisten rasitustasojen mukaisesti. Tutkimussuunnitelmaa tehdessä arvostelueriin jakaminen myös helpottaa kuntotutkimuksen tarjousten yhdenmukaisuutta sekä rajausta
ja näin ollen eri tarjousten vertailukelpoisuutta. Arvosteluerät voidaan muodostaa seuraavasti (SKOL, 2017):
•

Betonin eri lujuusluokat ovat kukin oma arvostelueränsä

•

Betonin eri rasitusluokat (kappale 2.2) ja eri koostumukset (= eri sementti, eri seosaineet, eri lisäaineet tai näiden jokaisen mainitun eri määrät betonikoostumuksessa)
ovat kukin oma arvostelueränsä

•

Eri rakenne- ja pintamateriaalityypit (BY42) ovat oma arvostelueränsä

Betonin rapautumisen tutkiminen
Jotta tilaajalle voidaan antaa riittävän tarkkaa tietoa betoni tilasta vaurioitumisen suhteen, tulee tutkimuksissa aina käyttää betonin veto- sekä puristuslujuuskokeita sekä
ohuthietutkimusta rinnakkain. Pelkästään yhdellä edellä mainituista tutkimusmenetelmistä saatavat tiedot eivät aina anna täyttä kuvaa rakenteen tilasta ja tästä syystä voivat
johtaa vääriin johtopäätöksiin. Esimerkiksi veto- tai puristuslujuuskokeella voidaan havainnoida rapautumisen vaikutusta betonin korjattavuuteen (vetolujuus) ja sekä kantavuuteen (puristuslujuus), mutta itse rapautumisen syy voidaan usein havaita pelkästään
ohuthietutkimuksella. Veto- ja puristuslujuuskokeiden kustannukset ovat laboratoriossa
tehtyinä kohtuullisia, mutta ohuthietutkimus on usein käytettävistä tutkimusmenetelmistä
kallein. Tutkimusten rinnakkain vertailu onkin taloudellisesti yleensä järkevin sekä kattavin tapa tutkia rapautumista.

BY 42:ssa on esitetty julkisivujen osalta, että rapautumisen selvittämiseksi on suositeltavaa ottaa näytteitä ohuthietutkimusta varten minimissään 3 kappaletta rakenteen rasitetuimmalta osalta. Julkisivujen osalta tyypillisin rapautumista aiheuttava vauriomekanismi on pakkasrapautuminen, jota voidaan julkisivuilla arvioida myös silmämääräisesti
sekä vasarakoputtelulla. Kosteusrasitetuissa rakenteissa ei usein ole mahdollista tutkia
rakenteen rapautumista muulla tavoin kuin ohuthietutkimuksilla, joten julkisivuille
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esitettyä määrää on pidettävä ehdottomana minimimääränä per arvosteluerä. Mikäli tutkimuksen tarkkuutta halutaan parantaa, tulee näytteenottomääriä lisätä. Herranen (Herranen, 2012, s.85-86) on tutkinut ohuthienäytteiden lukumäärää sekä näytteenoton luotettavuutta julkisivujen kuntotutkimusten osalta ja todennut, että
”BY 42 -julkaisun esittämän kolmen näytteen vähimmäismäärän antavan luotettavia tuloksia vain tapauksissa, joissa rapautuminen on runsasta (yli 20 % betonielementeistä) ja otantaa on mahdollista kohdentaa siten, että tutkitulla alueella suurin
osa elementeistä on rapautuneita. Muissa tapauksissa voidaan pitää suositeltavana käyttää suurempia näytemääriä, hyödyntää muita rinnakkaisia tutkimusmenetelmiä sekä ottaa huomioon pienien rapautumaosuuksien heikko havaitsemistodennäköisyys johtopäätöksiä tehtäessä.”

Kosteusrasitettujen betonirakenteiden rasituksista johtuen merkittävä vauriomekanismi
on alkalikiviainesreaktio. Alkalikiviainesreaktion aiheuttamaa rapautumista sekä itse alkalikiviainesreaktiota arvioitaessa, eivät yksittäiset lieriönäytteet anna vaurioitumisesta
edustavia tuloksia. Alkalikiviainesreaktiota tutkittaessa suositellaan otettavaksi vähintään kolme lieriötä per arvosteluerä. Laajempaa arviointia varten jokaisesta testattavasta
arvosteluerästä tulisi ottaa 3–5 lieriötä siten, että AKR:n vaikutus betonin materiaaliominaisuuksien voidaan selvittää (The Institution of Structural Engineers, 1992, 2010, s.22).

Betonin vetolujuuden arviointi suoritetaan usein myös näytteiden perusteella satunnaisotantana. Yhden tai kahden näytteen antaman tuloksen tai keskiarvon perusteella ei
voida päätellä, paljonko saatu tulos poikkeaa koko arvosteluerän (=rakennusosan) todellisesta arvosta ja tästä syystä satunnaisotantana suoritettavien vetokokeiden lukumäärä tulee lähtökohtaisesti olla vähintään 3 näytettä per arvosteluerä (=rakennusosa),
jonka korjattavuutta halutaan arvioida.

Rakenteiden kantavuuden arvioinnissa ainoa standardoitu koemenetelmä on puristuslujuuden koestaminen, joka on esitetty standardissa EN 13791. Standardin mukaisesti rakenteen betonin puristuslujuuden arviointi yksittäisen arvosteluerän osalta tulee perustua vähintään kolmen puristuskoelieriön lujuustuloksiin. Lujuuden arviointi voidaan suorittaa pienemmällä otoskoolla kuin standardissa on määritelty, mutta betonin vaatimuksenmukaisuutta arvioitaessa tulee käyttää standardissa esitettyjä tutkimusmääriä.

Mikäli vaurioituminen vaikuttaa rakenteen kantavuuteen ja täten turvallisuuteen, on riittävällä näyteotannalla merkittävä vaikutus korjauslaajuuteen. Riittävällä näyteotannalla
saatujen tulosten perusteella voidaan rajata vaurioitunut ja vaurioitumaton betoni siten,
että korjausalue voidaan määrittää riittävän tarkasti ja kustannustehokkaasti. Mikäli
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valitulla näytemäärällä ei rajausta voida tehdä, voidaan rajausta varten näytteenottoa
joutua lisäämään siten, että korjaustavat sekä laajuus voidaan määritellä riittävällä tarkkuudella.

Raudoitteen korroosion arviointi
Raudoitteen korroosiotila tulee aina selvittää kuntotutkimusten yhteydessä, sillä raudoitteen korroosiolla on vaikutusta rakenteen kantavuuteen sekä turvallisuuteen. Raudoitteen korroosiotilaa arvioitaessa tarkoitus on selvittää raudoituksen korroosion käynnistymismahdollisuuksia betonissa sekä arvioida raudoitteen korroosiotilaa. Korroosiotilan arvioimista varten rakenteesta tulee toimittaa kuntotutkijalle riittävän kattavat lähtötiedot
rakenteista, joista saatuihin tietoihin peitekerrosmittauksella saatuja tietoja verrataan.
Pelkästään peitekerrosmittauksella saaduilla tiedoilla ei ole käytännön merkitystä raudoitteiden korroosiota arvioitaessa, vaan peitekerrosmittaustuloksia arvioidaan kloridipitoisuustutkimuksiin sekä tarvittaessa tutkimalla betonin karbonatisoitumista. Lisäksi silmämääräisesti arvioitu rakenteen kosteuspitoisuus on merkittävät tekijä korroosiotilan
arvioinnissa, jota voidaan myös tehostaa esimerkiksi pintakosteuskartoituksella.

Silmämääräinen arviointi sekä kopo-kartoitus voivat antaa tietoa rakenteen raudoituksen
pitkälle edenneestä korroosiotilasta, joista aiheutuvia vaurioita ovat esimerkiksi irtonaiset
tai rikkoutuneet pintamateriaalit tai vaurioitunut betonin pinta. Laajat ja pitkälle edenneet
korroosiosta johtuvat vauriot, ovat jo selviä indikaattoreita rakenteessa käynnistyneestä
ja pitkälle edenneestä vauriosta, eikä tarkempia tutkimuksia jo vaurioituneen rakennusosan osalta ole välttämätöntä tehdä.

Mikäli korroosiosta aiheutuvia vaurioita ei voida silmämääräisesti havaita, tulee jokaisesta arvosteluerästä selvittää betonin kloridipitoisuus, betonin karbonatisoituminen
sekä raudoitteiden peitepaksuus, joilla saadaan selville raudoituksen korroosioriski. Betonin karbonatisoitumisen mittaus tulee erikseen harkita tapauskohtaisesti, sillä kosteudella kyllästyneet betonirakenteet eivät karbonatisoidu.

Kappaleessa 2.4 esitetyt betonin kloridipitoisuuden ja karbonatisoitumisen sekä raudoitteiden peitepaksuuksien mittaustavat ovat tavanomaisia, helppoja toteuttaa sekä suhteellisen edullisia, ja niitä käyttämällä rakenteesta saadaan riittävällä tarkkuudella tulokset, jotka kertovat rakenteessa olevasta korroosioriskistä. Tutkimuksista saatavien tulosten tarkkuus onkin siten riippuvainen otosten koosta sekä edustavuudesta. Arvioitaessa
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rakenteen peitepaksuuksia tulee jokainen lähtötiedoista selvitetty raudoitetyyppi (arvosteluerä) mitata erikseen (Pentti M., 1999, s.101, BY42, 2013, s. 94).

Betonin kloridipitoisuuden mittaukseen voidaan soveltaa taitorakenteiden erikoistarkastusten laatuvaatimuksia, jossa esitetään kloridipitoisuuden mittaus tehtäväksi arvosteluerittäin. Kloridirasitetuista rakenteista (ei vedeneristetyt, vedeneriste oletettavasti vaurioitunut) otetaan näytesarjat rakenteen kokonaisalan suhteen seuraavasti; 25 m allas,
4 näytesarjaa, 50 m allas, 6 näytesarjaa. 1. näytesarja käsittää näytteet kappaleessa 2.4
esitetyiltä syvyyksiltä. Erikseen havaituista, altaan ulkopuolisista vesivuotokohdasta otetaan 1 näytesarja sekä vuotoalueen läheisyydestä 1 näytesarja, jolla voidaan selvittää
vaurioituneen alueen laajuus (LIV, 2018, s.13).

Pintarakenteiden kunnon arviointi
Pintarakenteiden kunnon arviointiin käytetään taulukossa 1 esitettyjä silmämääräisiä arviointimenetelmiä. Kopo-kartoituksen luotettavuuteen vaikuttaa siihen käytettävät menetelmät, käytettävä aika sekä kuntotutkijan kompetenssi.

Mikäli uudessa laatoituksessa, rakennus- tai vastaanottovaiheessa, havaitaan silmämääräisten arvioinnin ja kopo-kartoituksen perusteella irtonaisia laattoja tai muita vaurioita pintamateriaaleissa, voidaan niihin kohdistaa tarkentavia tutkimuksia kuten tartuntavetolujuuskoetta. Laadunvarmistuskokeiden yhteydessä suoritettavien tartuntavetokokeet suositellaan tehtäväksi kokonaisista laatoista (100x100), jolloin laatan tartunta alustaan saadaan selville koko laatan osalta. Laadunvarmistuskokeiden ohjeellisia määriä
on esitetty Liikuntapaikkajulkaisut 73 taulukossa 12 (kuva 10) (Liikuntapaikkajulkaisu 73,
s. 92). Taulukossa esitettyjä ohjeellisia koemääriä voidaan soveltaa kuntotutkimusten
yhteydessä tehtäviin kokeisiin.
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Kuva 10. Tartuntavetokokeiden ohjeellinen määrä (Liikuntapaikkajulkaisu 73, s.92)

Tartuntavetolujuuskokeita ei suositella käytettäväksi vanhojen laatoitusten tutkimiseen,
sillä materiaalien vanhenemisreaktiot vaikuttavat saatuihin koetuloksiin.

4

4.1

Tutkimustulosten merkitys rakennuksen elinkaaren hallinnassa

Yleistä

Kuntotutkimuksen tarkoitus on tuottaa rakennuksen omistajalle tietoa, jonka perusteella
hän voi hallita rakennuksen elinkaarta sekä elinkaarikustannuksia. Rakennuksen elinkaaren tärkein edellytys rakenteelle tai rakennukselle on, että rakenne tai rakennus täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset koko elinkaarensa
ajan (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999). Muita arvioitavia tekijöitä ovat viihtyisyys,
taloudellisuuteen vaikuttavat muutokset kuten heikentyneet käyttötoimintojen tai kunnossapidon mahdollisuudet, ekologiset vaikutukset sekä kulttuuriset vaatimusmuutokset
(RIL 2016-2013, s.121)

Elinkaaren hallinnan osalta oikein mitoitettu ja ajoitettu kuntotutkimus on yksi merkittävä
tekijä, jonka havainnoilla sekä johtopäätöksillä on merkittävä vaikutus laissa sekä ohjeissa esitettyjen vaatimusten täyttymiseen sekä toimenpiteiden määrittämiseen tilanteissa, joissa joudutaan tekemään toimenpiteitä vaatimusten täyttymiseksi. Tutkimustulosten perusteella annettavien johtopäätösten merkitys tilaajan taloudellisten resurssien
oikein kohdentamiseen sekä rakennuksen elinkaarihallintaan liittyvään päätöksentekoon
on merkittävä.
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Onnistuneen korjaushankkeen edellytyksenä on, että korjaussuunnittelussa on käytettävissä riittävän perusteelliset esiselvitykset (KorjausRYL, 2016, s. 14). Riittävällä tarkkuudella sekä laajuudella tehdyn kuntotutkimuksen korjaussuositusten perusteella voidaan
asettaa korjaukselle taloudelliset raamit. Korjaustöiden tärkeysjärjestys voidaan myös
määritellä kuntotutkimuksessa esitettyjen esitysten sekä taloudellisten resurssien perusteella (Liikuntapaikkajulkaisu 97, 2010, s.7-12).

4.2

Rakennuksen tai rakennusosan elinkaari

Elinkaariarvioinnilla (LCA, Life Cycle Assessment) arvioidaan esimerkiksi rakennuksen
ympäristövaikutuksia ja luonnonvarojen kulutusta. Elinkaariarvioinnissa kiinnitetään huomiota rakennuksen koko elinkaareen eikä vain valmiiseen rakennukseen liittyviin tekijöihin (johdatus rakennusten elinkaariarviointiin, Ympäristöministeriö moniste). Yksittäisen
rakennuksen elinkaari koostuu hankevaiheesta (hankesuunnittelu, suunnittelu, rakentaminen), käyttövaiheesta sekä purkamisesta (kuva 11).

Kuva 11. Rakennuksen elinkaari, käyttövaihe (Rakennuksen elinkaarimittarit, 2013)

Rakenteiden kuntotutkimus sijoittuu pääosin käyttövaiheeseen ja kuntotutkimusten perusteella rakenteelle tai rakennukselle tehdään korjaushankkeita, joilla ylläpidetään rakennusta, jotta se saavuttaa teknisen käyttöikänsä, tai rakennusta parannetaan toimintojen tai käytettävyyden osalta. (Rakennuksen elinkaarimittarit, 2013) Peruskorjaushankkeen aikajana on esitetty kuvassa 8 (s. 42).

Betonirakenteiden elinkaari määritellään vuonna 2005 käyttöön otettua käyttöikäsuunnittelua hyväksikäyttäen (Punkki J, 2004). Käyttöikäsuunnittelun perusteella rakenteen
materiaalit ja mitat määritellään siten, että rakenteen tavoiteltu käyttöikä saavutetaan
vaaditulla todennäköisyydellä edellyttäen, että rakenteiden sekä rakennusosien kunnosta ja ylläpidosta huolehditaan asianmukaisesti. Nykyisin suunniteltavien uimahallien
suunnittelukäyttöikä on vähintään 50 vuotta (RIL235-2009, 2013, s.19). Käyttöiällä ei
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kuitenkaan tarkoiteta, että rakennuksen tekninen käyttöikä loppuu 50-vuoden kuluttua
sen rakentamisesta, vaan suunnittelukäyttöiän ollessa 50-vuotta, 5% rakennuksista voi
vaurioitua ennen 50:tä ikävuotta, 50% 50-vuoden käyttöiällä suunnitelluista rakenteista
kestää lähes 150 vuotta ja pitkäikäisimmät noin 300 vuotta (BY2001, 2018, s.99).

Muiden rakenteiden tai materiaalien osalta betonirakenteiden tyylistä käyttöikäsuunnittelua ei käytetä, vaan niiden osalta noudatetaan materiaalien teknisiä käyttöikiä (RT 1810922). Teknisellä käyttöiällä tarkoitetaan rakenteen tai rakennusosan käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on kulunut umpeen, rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Tekninen käyttöikä
perustuu käytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen kestävyydestä ja on yleistävä. (RT 18-10922, 2008, s.2)

4.3

Kuntotutkimuksen tulosten merkitys rakennuksen elinkaaren kustannusten muodostumisessa

Kuntotutkimuksesta saatavat tulokset sekä tutkimuksista tehtävät johtopäätökset esimerkiksi, purkava korjaus, pintakorjaus tai rakenteiden seuranta, vaikuttavat suoraan
kohteen elinkaareen. Kuntotutkimuksen tuloksilla sekä niistä tehtävillä johtopäätöksillä
onkin merkittävä vaikutus rakennuksen elinkaarenaikaisiin kustannuksiin. Jos tutkimus
yli- tai aliarvioi vauriotilanteen, ovat virheellisten tulosten aiheuttamat taloudelliset riskit
usein merkittäviä.

Kuntotutkimuksen pääasiallinen tarkoitus on tuottaa kiinteistön omistajalle tieto rakenteiden kunnosta sekä tuottaa rakennesuunnittelijalle riittävän tarkka sekä kattava tieto rakenteiden kunnon osalta siten, että korjaussuunnittelija voi tutkimustulosten perusteella
tehdä riittävän laajan sekä kattavan korjaussuunnitelman. Kuvassa 8 (s. 42) on kuvattu
korjaushankkeen kustannusten muodostumista, joista suurin osa määräytyy hankkeen
tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa. Mikäli hankkeessa suoritetaan kuntoarvio,
sijoittuu se hankkeessa tarveselvitysvaiheeseen ja kuntotutkimus hankesuunnitteluvaiheen (RT 10-11284, 2017 s.7).

Mikäli kuntotutkimuksen pääasiallinen tarkoitus on tuottaa lähtötietoja korjaussuunnittelua varten, on kuntotutkimuksella merkittävä vaikutus rakennuksen tai rakenteen elinkaareen aikaisten kustannusten muodostumisessa. Ali- tai ylimitoitettu kuntotutkimus voi
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johtaa puutteellisiin lähtötietoihin ja aiheuttaa korjauskustannusten nousua. Puutteellinen tai liian suppea kuntotutkimus tai -arvio onkin yleisin syy, mistä on aiheutunut uimahallien korjaushankkeiden urakanaikaisten korjauskustannusten nousu (Liikuntapaikkajulkaisu 68, 2007, s.37-38).

Kuvassa 12 on esitetty korjaushankkeen kustannusten määräytyminen sekä kustannusten kertyminen korjaushankkeen eri vaiheissa. Kuntotutkimusvaihe sijoittuu tarveselvitykseen.

Kuva 12. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen (Kankainen J, Junnonen J-M., 2000, s.42)

Suomessa 1989-1996 välisenä tehtyjen uimahalleihin tehtyjen korjausten kustannukset
olivat 1,37 m€ - 6,3 m€ välillä ja korjauskustannusten keskiarvo 2,9 m€ - 3,3 m€, riippuen korjauksen laajuudesta (kustannukset muunnettu vuoden 2019 hintatasoon) (Liikuntapaikkajulkaisu 68, 2007, s.13). Kosteusrasitettujen rakenteiden tutkimuksiin sisältyy
aina ainetta rikkovia menetelmiä sekä niistä tehtäviä laboratorioanalyysejä ja näiden
osuus kuntotutkimuksen kustannuksista onkin merkittävä ja kuntotutkimusten kokonaiskustannusten perusteella voidaankin arvioida kuntotutkimuksen luotettavuutta (näytteiden määrää, käytettyä aikaa). Kustannusten perusteella arvioituna riittävän laajan sekä
kattavan kuntotutkimuksen kustannukset (≥ 20 000€) koko korjaushankkeiden kustannuksiin on yleisesti noin 0,5-2% luokkaa.

4.4

Kuntotutkimuksen tulosten merkitys rakennuksen elinkaaren hallintaan

Elinkaariarvioinnin perusteena on, että kuntotutkimuksen havaintoja arvioidaan aina lähtökohtaisesti rakenteen tai rakennusosan jäljellä olevan käyttöiän osalta, ja eri jatkotoimenpide-ehdotukset valitaan noudattaen elinkaariarviointia. Mikäli rakenteen tai
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rakennusosan vaurioituminen ei ole edennyt välittömiä korjaustoimenpiteitä vaativalle
tasolle, ja vaurioitumisen eteneminen voidaan pysäyttää ja korjauksella voidaan jatkaa
rakenteen käyttöikää, ei ole kustannustehokasta suorittaa laajoja purkavia toimenpiteitä.
Vaurioituminen voidaan usein myös korjata siten, että vaurion aiheuttama mekanismi
estetään tai pysäytetään esimerkiksi rakenteen rasitustasoa alentamalla.

Korjaustavan valinnassa suuri vaikutus on tilaajan asettamalla rakenteiden tavoitellulla
käyttöiällä sekä täyttävätkö rakenteet tavoitellun käyttöikänsä aikana (RIL 216-2013,
s.121):
•

Rakenteen tai rakennuksen turvallisuuteen liittyvät vaatimukset?

•

Rakenteen tai rakennuksen terveellisyyteen liittyvät vaatimukset?

•

Täyttyvätkö muut tekniset vaatimukset sekä taloudelliset vaatimukset?
–

Käyttäjien viihtyvyyteen liittyvät vaatimukset

–

Heikentyneet käyttötoimintojen- ja/tai kunnossapidon talous

•

Ekologiset vaatimusmuutokset

•

Kulttuuriset vaatimusmuutokset

Rakenteiden turvallisuus ja terveellisyys
Tilaajan näkökulmasta kuntotutkimuksen yksi osa on varmistaa rakennusten ja rakenteiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien vaatimusten toteutuminen koko rakenteen elinkaaren ajan.

Turvallisuuden ja terveellisyyden osalta on RIL 216-ohjekirjassa esitetty rajatilasuunnittelu, jonka määrittelyn lähtökohtina käytetään rakenteiden mekaanisia-, säilyvyys- sekä
vanhanaikaistumisrajatiloja. Rajatilat ovat perustana rakenteiden käyttöiän (elinkaaren)
määrittämiselle, kuntotutkimusten ajoittamiselle sekä kunnon ennakoinnille. (RIL 2162013, s. 116)

Rakennukset ja rakennusosat luokitellaan RIL 216 taulukon 4.2 mukaisesti (RIL 20162013, s. 48) viiteen ikäluokkaan suunnittelukäyttöiän perusteella. Suunnittelukäyttöiän
ollessa 50 tai 100 vuotta, tyypillisin rakennuksen tai rakenteen käyttöiän määräävä rajatila on vaurioituminen tai vanhanaikaistuminen. Rakenteen tai rakennusosan vaurioituminen on pääasiallinen käyttöiän määräävä tekijä, etenkin pitkän suunnittelukäyttöiän ja
rasittavan käyttöympäristön rakenteissa, kuten esimerkiksi uima-altaissa, uimahalleissa
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ja kylpylöissä. (RIL 216-2013, s.48). Rakennuksen tai rakenteen vanhanaikaistuminen
on syynä lähes puoleen rakennuksen tai rakennusosan purku- ja uusimistapaukseen ja
on tyypillinen myös uimahalli-rakennuksissa, joiden toiminnallisuusvaatimukset ovat
muuttuneet rakennusajankohdasta. (RIL 216-2013 s. 23)

Mekaaniset- ja säilyvyysrajatilat riippuvat rakenteen, rakennusosan sekä materiaalien
ominaisuuksista ja näissä rasitusten ja ikääntymisen aiheuttamista muutoksista, joiden
vaikutusta kunto-tutkimuksen avulla arvioidaan. Mekaaniset rajatilat syntyvät rakenteisiin
kohdistuvasta staattisesta, dynaamisesta sekä väsytysrasituksesta, ja niiden syntymekanismit on määritelty käyttö- ja murtorajatiloina perinteisissä suunnittelustandardeissa.
Mekaanisten käyttörajatilojen arviointia ei usein voida suorittaa kuntotutkijan toimesta
vaan se tulee aina arvioida ammattitaitoisen rakennesuunnittelijan (Luokitus poikkeuksellisen vaativa) toimesta sekä tarvittaessa tuottaa rakenteen staattinen malli alkuperäisten rakenteiden sekä kuormien osalla, joihin sovelletaan kuntotutkimuksessa saatuja havaintoja rakenteen tai rakennuksen nykytilasta. (RIL 216-2013, s.130-133)

Kuntotutkimuksen analyysin tärkein lopputuote on tuottaa tilaajalle tietoa rakenteiden
säilyvyysrajatiloihin liittyviin vaurioihin. Rappeutumiseen liittyvät säilyvyysrajatilat määritellään rakenteen rappeutumisasteena ja säilyvyysrajatiloihin vaikuttavat kappaleessa
2.2 esitetyt kemialliset, fysikaaliset ja biologiset ympäristörasitukset. (RIL 216-2013, s.
116).

Rakenteen turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavia, sekä usein laajoja ja välittömiä
korjaustoimenpiteitä vaativia vaurioita, jotka ylittävät säilyvyysrajatilat, ovat esimerkiksi
rakenteen murtorajan ylittyminen raudoitteen korroosion tai betonin halkeilun ja lohkeilun
johdosta siten, että rakenne on saavuttanut tai ylittänyt murtorajan. Murtorajan ylittymisen arviointi voidaan tehdä kuntotutkijan toimesta ja mikäli epäilys murtorajatilan ylittymisestä havaitaan, tulee välittömiin toimenpiteisiin ryhtyä. Murtorajatilan ylittymisen
määrittely on kuitenkin osa staattisen mallin tarkastelua, ja murtorajatilan ylittymisen
määrittely on aina tehtävä rakennesuunnittelijan ja kuntotutkijan yhteistyönä. Esimerkiksi
betonin puristuslujuuden heikkeneminen tai raudoituksen korroosio eivät aina välttämättä tarkoita, että rakenteen murto- tai käyttörajatila ylittyy, vaan edellä mainittujen materiaaliominaisuuksien heikkenemisen vaikutusta rakenteen kantavuuteen tulee aina
erikseen arvioida verraten saatuja tuloksia rakenteen tai rakennusosan alkuperäisiin
ominaisuuksiin.
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Betonirakenteen kantavuutta sekä murtorajaa arvioidaan kappaleen 2.4.6 mukaisesti
suoritettavien puristuslujuuskokeiden avulla noudattamalla SFS-EN 13791:2019:n mukaista ohjeistusta betonin puristuslujuuden vaatimustenmukaisuuden osoittamisella. Ainoastaan puristuslujuuskokeille on asetettu Suomessa standardi, jolla betonin vaatimustenmukaisuus voidaan varmistaa. Mikäli arvioinnin perusteella voidaan todeta rakenteen
tai rakennusosan muodostavan turvallisuusriskin käyttäjille, tulee havaitut vauriot ja
puutteet korjata välittömästi.

Rakenteen turvallisuuteen ja terveellisyyteen mahdollisesti tulevaisuudessa vaikuttavia,
mutta riittävillä huolto- tai korjaustoimenpiteillä korjattavia vaurioita ovat esimerkiksi raudoitteen korroosion alkamis- tai käyttörajatilan ylittyminen tai betonin pintahalkeilu, jotka
voivat aloittaa tai edesauttaa raudoitteen korroosiota, mutta eivät ole vielä vaikuttanut
raudoitteen murtovarmuuteen heikentävästi. (RIL206-2013, s.119) Betonirakenteiden
säilyvyysrajatilojen määrittelyesimerkkejä on esitetty RIL 216-2013 taulukossa 4.19 (RIL
2016-2013, 2013, s. 120).

Esimerkiksi betonin paisuvareaktioiden kuten alkalikiviainesreaktion ja ettringiittireaktion
sekä pakkasrapautumisen vaikutus rakenteen elinkaareen riippuu vaurion etenemisestä
rakenteessa ja kuinka pitkälle se on betonissa edennyt. Ettringiitti- tai alkalikiviainesreaktio etenee harvoin rakenteessa niin pitkälle, että purkava korjaus on rakenteen teknisen käyttöiän huomioon ottaen taloudellisesti tai teknisesti suositeltavaa, mutta paisuvareaktioista aiheutuva betonin halkeilu ja rapautuminen edesauttavat kloridien tunkeutumista betoniin ja kiihdyttää sekä edistää raudoitteiden korroosiota, joka voi tätä kautta
heikentää rakenteen kantavuutta ja näin ollen käyttö- tai murtorajatila saattaa ylittyä.

Usein rakenteiden, joissa on havaittu viitteitä alkalikiviainesreaktioista, jatkotoimenpiteenä riittää, että kosteuden pääsy rakenteeseen estetään, jolla estetään reaktion jatkuminen. Paisuvareaktioiden aiheuttamien rakenteiden tai rakennusosien rakenteellinen
pettäminen on harvinaista, mutta mikäli alkalikiviainesreaktion hallintaan ja estämiseen
ei kuitenkaan ryhdytä, voi AKR aiheuttaa ongelmia rakenteiden huollettavuuteen sekä
edesauttaa eri vauriomekanismien yhteisvaikutusta ja näin lyhentää rakenteen teknistä
käyttöikää, sekä lisätä rakennuksen ylläpitokustannuksia. (Thomas, M., Fournier, B., Folliard, K.J., Resendez, Y.A, 2011 s.18). Alkalikiviainesreaktion arvioinnissa apuna voidaan käyttää esimerkiksi teoksia Diagnosis, Appraisal, Repair and Management (Godart
B & de Rooij M., 2017) sekä Structural effects of alkali-silica reaction, Technical guidance
on the appraisal of existing structures (The Institution of Structural Engineers, 1992).
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Elinkaaren osalta merkittävintä on, voidaanko reaktion etenemistä hidastaa tai reaktio
pysäyttää. Jotta edellä mainitun mukaiseen arviointiin voidaan ryhtyä, on rakenteen mekaaninen toimivuus, staattinen malli sekä paisuvareaktioprosessi oltava erittäin hyvin tutkittuja sekä ymmärrettyjä. Lisäksi vaurioiden vaikutusta rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin ja niiden vaikutusta rakenteen toimivuuteen on aina arvioitava kriittisesti (Renaud P., Renaud J.C, Toutlemonde F., 2010, s.8). Kantavuuden arvioinnissa voidaan
hyödyntää esimerkiksi BY42:n kohdassa 7.5 esitettyä mallia (BY42, 2013).

Pintarakenteiden merkitys rakennuksen elinkaaren hallinnassa
Pintarakenteiden kunto vaikuttaa rakennuksen tai rakennusosan koko elinkaareen. Pintarakenteiden tulee täyttää niille asetetut turvallisuuden ja terveellisyyden osalta esitetyt
määräykset koko elinkaarensa ajan siten, että niistä ei aiheudu turvallisuus- tai terveellisyysriskejä rakennuksen tai rakennusosan käyttäjille. Pintarakenteilla on myös vaikutusta käyttäjien viihtyvyyden, mm. hygienian kautta, sekä käyttötalouden osalta. Kevyellä
korjauksella, jossa allasrakenteiden toimintaa ei ole muutettu eikä altaita laajennettu,
vaan suoritettiin korjaustöitä, esimerkiksi pintarakenteiden uusiminen, todettiin sillä olleen nostava vaikutus uimahallien asiakasmäärään sekä keskimääräiseen lipun hintaan.

Pintarakenteiden kunnolla sekä ominaisuuksilla on myös merkittävä vaikutus betonin
vaurioitumiseen rakennuksen tai rakenteen elinkaaren aikana. Toimivalla vedeneristeellä voidaan altaiden vaipparakenteiden kosteuspitoisuutta laskea alle 80% RH:n ja
tätä kautta betonin rapautuminen mahdollisen alkalikiviainesreaktion osalta voidaan estää tai pysäyttää. Vaipparakenteen kosteuspitoisuutta alentamalla voidaan myös estää
kloridi-korroosion eteneminen. Vaurioitumisen ennaltaehkäisemisellä tai estämisellä on
positiivinen vaikutus rakenteen käyttöikätavoitteen osalta sekä toisaalta käyttöikää voidaan jatkaa.

5

5.1

Uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus,
tilaajan ohje

Tilaajan ohjeen kehittämisen vaiheet

Tilaajan ohjeen kehittäminen tapahtui projektiluonteisesti osana opinnäytetyötä 3/2019 4/2020 välisenä aikana. Projektin ohjausryhmä koottiin ajanjakson alussa aihepiiristä
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kiinnostuneista, alalla vaikuttavista julkisista ja yksityisistä toimijoista. Edustettuna ohjausryhmässä olivat Jarkko Rantamäki (AVI/Opetus- ja kulttuuriministeriö), Jukka Maja
(Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry.), Heikki Immonen (Ardex Oy), Timo Rautanen
(Saint-Gobain Finland Oy), Sami Vuorikoski (Mapei Oy), Janne Rikala (Laattapiste Oy),
Suomen Betoniyhdistys ry sekä Hannu Pyy ja Pekka Laamanen (Vahanen Rakennusfysiikka Oy)

Projektin eri vaiheissa kehitystyön päävastuu oli opinnäytetyön tekijällä. Ohjausryhmä
kokoontui projektin aikana keskimäärin 2-3 kuukauden välein keskustelemaan kulloisenakin aikana valmistuneesta sisällöstä ja jatkokehityksen suunnasta. Opinnäytetyön
tässä osassa on eritelty pääosin kehitystyön lopputuloksena syntyneet valinnat niihin
johtaneine perusteluineen.

Projektin lopputuotteena on uimahallien ja kylpylöiden tilaajien käyttöön kansallinen
”Uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus - tilaajan ohje”,
jota voidaan soveltaa uimahallien ja kylpylöiden kosteusrasitettujen betonirakenteiden
kuntotutkimuksen tilaamista varten.

Tilaajan ohjeen tarkoitus
Uimahallien ja kylpylöiden kuntotutkimustoimintaa, kuntotutkimusten laajuutta sekä tutkimusten havaintoja tarkasteltaessa on havaittu, että ennen kuntotutkimusta tehtävien
päätösten vaikutus kuntotutkimusten luotettavuuteen, kuntotutkimuksista saatuihin tuloksiin sekä kuntotutkimuksista tehtyihin jatkotoimenpidesuosituksiin on merkittävä. Tutkimusten yleisestä luotettavuutta voidaan heikentää jo ennen tutkimuksen aloittamista
asettamalla tutkimukselle esimerkiksi liian pienet taloudelliset tai ajalliset resurssit täysin
ymmärtämättä sitä, että kuntotutkimuksesta saatavilla tuloksilla sekä tutkimuksen luotettavuudella on merkittävä vaikutus mahdollisen korjaushankkeen sisältöön sekä korjaushankkeen taloudelliseen ja ajalliseen onnistumiseen.

Kosteusrasitettujen rakenteiden kuntotutkimusten vaatimustenmukaisuudelle, luotettavuudelle tai koko korjaushankkeen taloudellisuudelle ei ole lainsäädännön tai asetusten
kautta annettu erillistä ohjeistusta, vaan näiden parametrien arviointi on jätetty pääosin
tilaajatahojen vastuulla. Tästä usein seuraa se, että pääosa korjaushankkeen rahoituksesta kohdistetaan toimenpiteisiin, joista korjaushankkeen kustannukset kertyvät, kuten
rakentaminen,

mutta

ei

toimenpiteisiin,

joissa

korjaushankkeen

kustannukset
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määräytyvät, kuten esimerkiksi kuntotutkimus ja kuntotutkimuksesta tehtyjen havaintojen perusteella tehtävät jatkotoimenpiteet.

Tilaajan ohjeen tarkoitus on lisätä tilaajatahojen ymmärrystä rasitustasoiltaan vaativien
sekä haastavien rakenteiden kuntotutkimusprosessista sekä sen vaikutuksesta rakennuksen tekniseen ja taloudellisen elinkaareen. Tilaajan ohjeen tarkoitus on antaa tilaajatahoille tietoa rakenteiden tutkimuksista, tutkimusmenetelmistä sekä laajuudesta kuntotutkimuksen tilausvaiheeseen siten, että tilaajatahot osaavat arvioida kuntotutkimusten
riittävää laadullista ja määrällistä tasoa. Tilaajan ohjeen on myös tarkoitus ohjata tilaajia
rakenteen tai rakennuksen elinkaarenaikaisen huolto- ja käyttötoimenpiteiden kustannustehokkaaseen ohjaamiseen.

Tilaajan ohjeen tarkoitus on esittää ja perustella tilaajille ohjeessa esitettyjä tutkimusmääriä sekä -menetelmiä, joiden pohjimmainen tarkoitus on tuottaa tilaajien aiemmille
havainnoille lisäarvoa.

Tilaajan ohjeen tarkoitus on esittää ohjeen lukijalle kosteusrasitettujen rakenteiden kuntotutkimuksen tilaamiseen sekä kuntotutkimusten vaatimuksiin liittyviä erityispiirteitä,
sekä kuntotutkimuksen vaikutusta rakennuksen tai rakenteen koko elinkaaren aikaisten
kustannusten muodostumisen osalta. Keskeisenä tavoitteena on saada lukija ymmärtämään, mikä vaikutus kuntotutkimuksen laajuudella on tutkimuksen luotettavuuden suhteen ja tätä kautta vakuuttaa ohjeen lukija siitä, että kuntotutkimuslaajuuden sekä kuntotutkijan valinta yksinomaan halvimman hinnan perusteella johtaa hyvin usein korjaus- tai
ylläpitokustannusten nousuun.

Kenelle tilaajan ohje on tarkoitettu
Tilaajan ohjeen kohderyhmänä ovat uimahalli, kylpylä, uima-allasrakenteita käsittävien
kiinteistöjen omistajat tai heidän toimeksiannostaan toimivat rakennuttajatahot kuten
isännöitsijät, tekniset isännöitsijät tai kiinteistöpäälliköt, jotka ovat vastuussa rakennuksen turvallisuudesta, käytettävyydestä sekä kunnosta rakennuksen teknisen elinkaaren
ajan.
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Tilaajan ohjeen vaikuttamiskeinot
Soveltuvaa vaikuttamistapaa etsittäessä valittiin lähtökohdaksi kuntotutkimusten tilaajille
suunnatun ohjeen kehittäminen, joka erityisesti palvelee vähäisen teknisen tietämyksen
omaavia tahoja. Tilaajan ohjeen tarkoitus on auttaa tilaaja muodostamaan totuudenmukainen kuva kuntotutkimushankkeen eri vaiheiden aikana tarvittavasta osaamisen tasosta niin tilaajatahon omassa organisaatiossa kuin hanketta konsultoivilla osapuolilla.
Kuntotutkimuksesta saatavilla olevaa tietoa lisäämällä kehitetään tilaajatahojen tietoa
sekä osaamista ja tämän avulla kuntotutkimushanke voidaan paremmin ohjata vastaamaan tilaajan sille asetettuja tavoitteita.

Tilaajan ohje tulee olemaan yleisesti jaettavissa sekä sähköisesti saatavissa valtakunnallisesti käytössä oleva ohjeistus ja tätä kautta lisätä tilaajien tietoisuutta heidän hallitsemien kiinteistöjen elinkaarenaikaisista toimenpiteistä.

5.2

Kosteusrasitettujen rakenteiden kuntotutkimus

Yleistä
Kuntotutkimuksen tarkoituksena on olla kokonaisvaltainen, luotettava ja hyviä menettelytapoja edustava tutkimus. Tilaajan ohjeen mukainen tutkimus on valittava silloin, kun
tutkimuksen lopputulokselle on asetettu tavoitteeksi luotettava tieto rakenteiden tai rakennuksen kunnosta, tai riittävien lähtötietojen saanti peruskorjaussuunnittelua varten.

Tilaajan ohjeessa esitetty kuntotutkimus on laajuudeltaan sen kaltainen, jota opinnäytetyössä tehtyjen tarkastelujen sekä arviointien valossa voidaan pitää suhteellisen luotettavana selvitettäessä rakenteiden yleiskuntoa. Olemassa oleviin tutkimuskäytäntöihin
verrattuna tilaajan ohjeessa esitetty tutkimuslaajuus voi olla merkittävästi yksityiskohtaisempi ja käytännössä myös kalliimpi. Tilaajan ohjeessa esitetyn tutkimuslaajuuden on
kuitenkin tarkoitus vähentää jatkotoimenpiteisiin liittyviä riskejä sekä noudattaa hyvää
tutkimustapaa, ja tätä kautta vähentää kokonaishankkeen sekä koko elinkaarenaikaisia
kustannuksia.
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Luotettavuus ja näytemäärä
Kuntotutkimusten luotettavuutta arvioitaessa näytemäärät ovat vain yksi osa-alue, joilla
tilaaja voi vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen ja tästä johtuen riittävän näytemäärän
määrittäminen on ohjeen keskeinen osa. Tilaajan ohjeessa otetaan kantaa kuntotutkimuksen sekä analyysin muihin seikkoihin, joilla on vaikutusta tutkimusten luotettavuuden
osalta, joita ovat esimerkiksi käytettävissä oleva aika sekä kuntotutkijan asiantuntemus.

Näytemäärien arvioinnin perusteet on esitetty kappaleessa 3.6. Tilaajan ohjeessa esitetty näytemäärä on vähimmäisnäytemäärä, mitä kosteusrasitettujen rakenteiden kuntotutkimuksissa suositellaan käytettäväksi. Minimimäärää voidaan tilaajan tai kuntotutkijan
toimesta kasvattaa, mikäli tutkimuksen luotettavuutta halutaan kasvattaa.

Miniminäytemäärän soveltaminen edellyttää aina myös sitä, että näytemäärä on riittävä
niistä tehtäville analyyseille. Miniminäytemäärää käytettäessä tulee myös käyttää riittävän useita ja otokseltaan minimimäärää vastaavia rinnakkaisia tutkimusmenetelmiä sekä
analyysejä siten, että johtopäätökset voidaan tehdä luotettavasti eri tutkimusmenetelmillä saataviin havaintoihin perustuen.

Näytemäärän laskentakaavan on tarkoitus antaa kustakin arvosteluerästä yhteensä otettava analyysimäärä. Analyysimäärän perusteella saadaan rakenteesta otettavien poralieriönäytteiden lukumäärä, jossa voi esiintyä pientä vaihtelua, riippuen käytettävien lieriönäytteiden halkaisijasta sekä pituudesta.

Näytemäärän laskentakaavan avulla pyritään eroon käytännöstä, jossa näytemääriä
alennetaan kilpailuedun saavuttamiseksi. Ohjeesta poiketessa on poikkeamiin oltava
selkeät perusteet, eikä tämä ole suositeltavaa.

Kosteusrasitettujen rakenteiden kuntotutkimusten osalta voi eteen tulla tilanteita, jolloin
tarvitaan täydentävää tietoa jostakin yksittäisestä rakenteesta kuten pintarakenteista, allasrakenteista tai kantavista rakenteista, jolloin ei välttämättä ole tarvetta suorittaa koko
rakennuksen kattavaa kuntotutkimusta. Tietylle rakennusosalle tai rakenteelle suoritettavassa rajatussa kuntotutkimuksessa tulee noudattaa ohjeessa esitettyä jaottelua arvostelueriin ja sitä kautta määritellä näyteotannan vähimmäismäärät tutkittavalla rakenteelle.

70

Ohjeen soveltuvuus
Tilaajan ohje sekä siihen liittyvä vähimmäisnäytemäärän ohjeistus on pyritty laatimaan
sellaiseksi, että se on sovellettavissa kaikille kosteusrasitetuille rakenteille ja rakennusosille.

Näytemäärien laskentakaavan perusteella voidaan näytemäärä kokea suureksi, esimerkiksi poikkeuksellisen monia arvostelueriä sisältävissä kohteissa. Ohjeen tarkoitus on
kuitenkin ohjata näytemäärä sen kaltaiseksi, että niitä käyttämällä voidaan tilaajalle antaa luotettavia sekä ns. varmalla puolella olevia tuloksia, joiden vaikutus jatkotoimenpiteisiin on selventävä ja tarkentava, sekä tätä kautta jatkotoimenpiteiden kustannuksia
alentava.

Ohjeessa esitettävien miniminäytemäärien vähentäminen ei ole suositeltavaa, eikä sitä
havaintojen perusteella voida kustannus- tai teknisistä syistä perustella. Mikäli tilaaja hyväksyy minimimääriä suppeamman otannan, on tilaajan tällöin hyväksyttävä, että suppeammalla otoksella tutkimuksen luotettavuus alenee, mikä havaintojen perusteella aiheuttaa hankkeen kokonaiskustannusten kasvua.

5.3

Tilaajan ohjeen osat

Ohjeen johdanto
Tilaajan ohjeen johdannossa esitellään tilaajan ohjeen tarkoitusta ja käyttömahdollisuuksia kuntotutkimusprosessin aikana sekä käsitellään kuntotutkimusprosessia kokonaisuudessaan sekä esitetään kuntotutkimuksen merkitystä rakennuksen tekniseen elinkaareen sekä elinkaarenaikaisiin kustannuksiin. Johdannossa pyritään tiiviissä muodossa
esittämään johdonmukainen, kuntotutkimuksen merkityksen avaava ajatusketju, jonka
kautta myös avautuu tilaajan ohjeen tarkoitus.

Tilaajan muistilista
Tilaajalle esitettävän muistilistan tarkoitus on esittää tilaajalle kuntotutkimusprosessin eri
vaiheita sekä nostaa esiin hankkeen onnistumisen osalta merkittävimmät yksittäiset perusasiat sekä toimenpiteet. Muistilistan avulla tilaaja saavuttaa jo johdantoa syvemmän
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käsityksen koko kuntotutkimusprosessin sisällöstä sekä tilaajalta hankkeen aikana vaadittavista toimenpiteistä.

Kuntotutkimuksen ja kuntotutkimuksen laajuuden perustelu
Kuntotutkimuksen sekä koko kuntotutkimusprosessin vaatimusten, sisällön ja ajankohdan perustelu tilaajatahoille on merkittävä osa ”tilaajan ohjeen” sisältöä. Tilaajan ohjeen
tarkoitus kaavamaisen ohjeistuksen lisäksi on antaa tilaajatahoille lisätietämystä tutkimusprosessin eri vaiheiden vaikutuksesta koko prosessin yleiseen luotettavuuteen, pääpainona kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus. Ohjeessa esitetään, mitkä
ovat kuntotutkimuksen laadulliset sekä määrälliset vaatimukset.

Ohjeessa esitetään tilaajalle periaatteellinen aikataulutus kuntotutkimusten sijoittumisesta rakennuksen elinkaaren ajalle. Rakennuksen tai rakenteen elinkaaren alkuvaiheessa suoritettu kuntotutkimus mahdollistaa rakenteen seurannan ja arvioinnin koko
sen elinkaaren ajan, jolloin rakenteen tai rakennuksen elinkaari ja sen aikaiset kustannukset ovat optimaaliset tilaajan kannalta.

Ohjeessa esitetään tilaajalle kuntotutkimuksen laadulliset ja määrälliset vaatimukset, joiden tulee täyttyä jokaisen kuntotutkimustoimeksiannon aikana. Laadulliset ja määrälliset
ohjeistukset esittävät, mitkä asiat kuntotutkimuksen aikana rakenteista tulee selvittää ja
mitä kuntotutkimusmenetelmiä suositellaan käytettäväksi riittävän luotettavien tulosten
saamiseksi.

Kuntotutkimusprosessin ohjaamista sekä kuntotutkimuksen tilaamista helpottavat lomakkeet
Tilaajan ohjeeseen on liitetty lomakkeita, joita tilaaja voi käyttää kuntotutkimusprosessin
hallintaan sekä kuntotutkimuksen sisällön määrittelyyn. Lomakkeiden on tarkoitus ohjeistaa sekä helpottaa tilaajan ohjeen lukijaa tilaamaan uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus.

Lomakkeiden käyttö on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja yksioikoiseksi siten, että kohtuullisen suppealla teknisellä tietämyksellä on mahdollista käynnistää kuntotutkimusprosessi sekä asettaa prosessille laadullisia ja määrällisiä vaatimuksia.
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Ohjeistuksesta on pyritty tekemään yksioikoinen sekä selkeä, mutta osa kaavoista sekä
taulukoista vaatii käyttäjältä perustietoa rakenteista, tutkimuksista sekä vauriomekanismeista. Taulukkojen typistäminen tai esitettyjen muuttujien niistä poistaminen taulukoiden yksinkertaistamiseksi vaikuttaisi taulukoista saataviin lopputuloksiin ja sitä kautta
tutkimusten luotettavuuteen. Tästä syystä onkin suositeltavaa käyttää asiantuntevaa
konsulttia apuna laadittaessa tutkimussuunnitelmaa, arvioitaessa kuntotutkimuksen sisältöä sekä tehtäessä kuntotutkimuksen tarjouspyyntöä.

Tilaajan ohje, liite 1; Tutkimussuunnitelman ohjeellinen sisältö, 2 sivua

Liitteessä 1 esitetään tutkimussuunnitelman ohjeellinen sisältö, joka noudattelee Ympäristöopas 2016:ssa sekä BY42:ssa esitettyjä tutkimussuunnitelman sisältöön sekä laajuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia.

Liitteessä 1 esitettyä lomaketta voidaan käyttää mallina tutkimussuunnitelman sisällöstä
sekä laadullisista vaatimuksista. Mikäli tilaaja tarvearvioinnin perusteella kiinnittää kuntotutkimushankkeen 1. vaiheeseen konsultin, jonka tehtävänä on kirjoittaa tutkimussuunnitelma, voidaan tutkimussuunnitelman kilpailutusvaiheessa tarjouspyyntöjen liitteeksi
liittää lomake 1.

Tilaajan ohje, liite 2; Tarjouspyynnön ohjeellinen sisältö, 2 sivua

Liitteessä 2 esitetään tarjouspyynnön ohjeellinen sisältö uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimuksen tilaamista varten. Lomakkeessa on listattu
kaikki olennaiset kiinteistöä ja tilaajaa koskevat tiedot sekä kuntotutkimuksen ohjeellinen
sisältö. Kuntotutkimuksen ohjeellinen sisältö tulee tarjouspyynnössä olla esitetty. Ohjeellinen sisältö voidaan esittää tutkimussuunnitelmassa. Mikäli tutkimussuunnitelmaa ei ole
tehty, käytetään sisällön määrittelyyn tilaajan ohjeen liitteessä 3 esitettyjä lomakkeita.

Mallin mukaan tehdyn tarjouspyynnön pitäisi riittää konsultille tarjouksen laadintaa varten sekä tuottaa tilaajalle tarjouksia, jotka ovat vertailukelpoisia keskenään.

Tilaajan ohje, liite 3: Kuntotutkimuksen ohjeellinen sisältö, 5 sivua

Liitteessä 3 esitetään vuokaaviolla sekä taulukoilla rakennusosien ja arvosteluerien määrittelyssä

sekä

arvosteluerien

avulla

määrittelemään

tutkimukseen

sisältyvät
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laboratorioanalyysit sekä poralieriönäytteet. Taulukoita voidaan käyttää apuna tutkimussuunnitelman tai tarjouspyynnön teossa.

Arvosteluerien perusteella määriteltävät analyysien ja näytemäärien määrittely perustuu
tässä opinnäytetyössä läpi käytyihin kirjallisuuslähteisiin sekä analyysiin riittävän näytemäärän saavuttamiseen. Vaikka taulukkojen avulla saatavien näytemäärien lukumäärä
voi vaikuttaa suhteellisen korkealta, tulee tilaajan huomioida, että eri analyysien merkitys
kuntotutkimuksen luotettavuuteen sekä korjaustöiden laajuuden arviointiin on merkittävä. Ilman riittäviä näytemääriä ja laboratorioanalyysejä kuntotutkimuksen luotettavuus
alenee merkittävästi.

Kilpailutusvaiheessa kuntotutkimustarjousten arvioinnissa taulukoista saatavilla analyysien yksilöidyillä määrillä ja yksilöityjen määrien kirjaamisella tarjouspyyntöön on merkittävä vaikutus kuntotutkimustarjousten yhdenmukaisuuteen ja tätä kautta tarjousten vertailuun.

Tilaajan ohje, liite 4; Kuntotutkimusraportin ohjeellinen sisältö, 2 sivua

Ohjeessa esitetään kosteusrasitettujen rakenteiden tutkimussisältö, joka perustuu kappaleessa opinnäytetyössä perusteltuun ja esitettyyn laajuuteen, sekä esitellään tutkimuksen vaiheet, jotka perustuvat opinnäytetyössä esitettyihin ohjeistuksiin. Tutkittavat
asiat on esitetty kohdan 3.1 tärkeyshierarkiaa runkona käyttäen sekä turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohtia korostaen.

Tilaajan ohje, liite 5; Kuntotutkimustarjousten vertailu, 2 sivua

Aiempien liitteiden tarkoitus on ohjeistaa tilaajaa tekemään yksinkertainen ja yhdenmukainen tarjouspyyntö, joka helpottaa tilaajan valintaa kuntotutkimuksen tekijän osalta.
Yksityiskohtaisesta tarjouspyynnöstä huolimatta on tyypillistä, että tarjousten laajuus ja
sisältö saattavat poiketa toisistaan. Poikkeavuus saattaa johtua esimerkiksi kuntotutkijoiden erilaisista kokemustaustoista sekä erilaisiin näkemyksiin eri tutkimusmenetelmien
ja -määrien soveltamiseen kyseessä olevassa tutkimuskohteessa.

Tarjouspyynnöstä poikkeavan tarjouksen riskinä on, että tarjouksen tekijä joutuu tinkimään esim. kenttätutkimuksiin, laboratorioanalyyseihin tai johtopäätösten tekemiseen
käytetystä ajasta tai supistamaan näytteille tehtäviä laboratorioanalyysejä. Tilaajan tulee
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kuitenkin aina huomioida ja tiedostaa, että kuntotutkimuksen kaikki eri osa-alueet yhdistettynä kuntotutkijan kokemuksen ja ammattitaidon kanssa mahdollistavat tarkoituksenmukaisen ja luotettavan lopputuloksen. Tästä syystä ohjeistuksesta poikkeavan tarjouksen perusteet tulee aina tarkkaan analysoida sekä tiedostaa, että poikkeava tarjous antaa tilaajalle myös mahdollisuuden hylätä kyseinen tarjous.

6

Yhteenveto ja johtopäätökset

Arvioitaessa kosteusrasitettujen rakenteiden ja rakennusten, kuten uimahallien ja kylpylöiden kuntotutkimus- sekä korjaustoimintaa Suomessa on havaittu, että kuntotutkimusten luotettavuuden sekä laajuuden osalta kuntotutkimustoiminnassa on puutteita. Laadulliset puutteet ovat vaikeuttaneet hankkeiden korjauslaajuuden määrittelyä ja aiheuttaneet kustannusten nousua niin yksityisille kuin julkisille palveluntarjoajille. Viime aikoina suurta epätietoisuutta kosteusrasitettujen betonirakenteiden kunnon selvittämisen
sekä kunnon hallinnan osalta on Suomessa tuonut betonin rapautumista aiheuttava alkalikiviainesreaktio, jonka syntymekanismia tai vaikutusta rakenteen materiaaliominaisuuksiin ei Suomessa juurikaan tunneta edes asiantuntijoiden toimesta. Alkalikiviainesreaktion lisäksi kosteusrasitettuja betonirakenteita vaivaa useat muutkin vauriomekanismit, joiden tutkimusmenetelmät ja -laajuudet osin vaihtelevat eri toimijoiden kesken.

Kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimusprosessi on kokonaisuudessaan
erittäin laaja-alainen sekä monipuolinen kokonaisuus, joka on jaettavissa useaan pienempään osakokonaisuuteen. Kuntotutkimuksesta saatavan lopputuloksen luotettavuus
muodostuu kaikkien osakokonaisuuksien ammattitaitoisesta suorittamisesta. Tilaajan
päätöksentekoon vaikuttavat tilaajan käytössä olevat resurssit, kuten aiheeseen liittyvä
ajantasainen kirjallisuus sekä kuntotutkijoiden kompetenssi. Käytössä olevilla taloudellisilla, teknisillä ja ajallisilla resursseilla sekä niiden oikein kohdentamisella on keskeinen
rooli kosteusrasitettujen betonirakenteiden tutkimusten luotettavuuden muodostumiseen. Käytössä olevien resurssien pohjalta tilaajat tekevät kuntotutkimuksen luotettavuuden kannalta merkittäviä päätöksiä kuten esimerkiksi määrittelevät kuntotutkimuksen
ajankohdan, kuntotutkimuksen laajuuden sekä valitsevat kuntotutkimuksen tekijän.

Uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimuksia varten ei Suomessa ole ajan tasalla olevaa ohjeistusta. Suppeaa ohjeistusta on saatavilla RIL2352009, ”Uimahallin rakenteiden suunnittelu ja kunnonhallinta” sekä Liikuntapaikkajulkaisu
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73, ”Uima-altaiden betonirakenteiden kuntotutkimus ja korjaaminen”. Ohjekirjat ovat erinomainen apu aloitteleville kuntotutkijoille, mutta niiden päivitystarve kuntotutkimusmenetelmien ja -määrien sekä suoritettavien analyysien määrittelyn osalta on jo ilmeinen.

Koulutuksen osalta FISE on ainoa organisaatio, joka tarjoaa yleisesti hyväksyttyä pätevyyskoulutusta betonirakenteiden kuntotutkimusten osalta. FISEn tarjoama koulutus kuitenkin koskee ainoastaan perinteisten betonisten talorakenteiden kuntotutkimuksia, joiden rasitukset, vauriomekanismit sekä usein myös korjausvaihtoehdot poikkeavat merkittävästi uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden vastaavista. Suositeltavaa olisi, että kosteusrasitettujen betonirakenteiden osalta laadittaisiin oma koulutusohjelma sekä asetettaisiin erilainen pätevyyden toteamismalli, kuin talorakenteiden kuntotutkijan osalta.

Opinnäytetyössä käsiteltyjä sekä tilaajan ohjeessa määriteltyjä tutkimusmenetelmiä
sekä tutkimusmääriä voidaan pitää tämän hetkisen tiedon mukaan parhaina menetelminä sekä minimimäärinä selvitettäessä kosteusrasitettujen rakenteiden vaurioitumista.
Menetelmät sekä määrät perustuvat yleisesti hyväksyttyihin menetelmiin sekä niille joko
standardin tai kokemusperäisen hyväksynnän perusteella arvioituun vaikuttavuuteen.

Opinnäytetyön teon yhteydessä läpi käydyssä aineistosta on useasta lähteestä selvinnyt, että useat kuntotutkimukset suoritetaan alittamalla vähimmäisnäytemäärät reilusti.
Vähimmäisnäytemäärien alittumisen syy ei lähdeaineistosta selviä, mutta voidaan olettaa, että taloudellisten resurssien säästäminen kuntotutkimustoiminnassa voi olla osasyynä tähän.

Taloudellisten resurssien säästäminen kuntotutkimusvaiheessa on kuitenkin hyvin lyhytnäköistä toimintaa, sillä havaintojen perusteella kuntotutkimuksissa säästetyt kustannukset ovat usein murto-osa itse korjaustyöhön käytettävistä taloudellisista resursseista.
Kuntotutkimuksessa säästetyt kustannukset usein myös nostavat korjauskustannuksia
moninkertaisesti verrattuna käytettyihin tutkimuskustannuksiin.

Rakennuksen koko elinkaarta peilaten kuntotutkimuksen merkitys rakenteen tai rakennuksen käyttöiän sekä rakennuksen elinkaarenaikaisten kustannusten muodostumiseen
on merkittävä. Mikäli kuntotutkimuksen analyysiin perustuvien johtopäätösten osalta voidaan vaurioiden todeta edenneen jo rakenteessa niin pitkälle, että niillä voidaan olettaa
olevan vaikutusta rakenteen elinkaareen, tulee niiden vaikutusta arvioida yhdessä
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asianmukaisen pätevyyden omistavan rakennesuunnittelijan kanssa. Pelkästään kuntotutkimuksen aikana havaittujen vaurioiden perusteella purkavan korjauksen määritteleminen on haastavaa.

Uima-altaiden kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus, tilaajan ohje, on
opinnäytetyöprojektin aikana kehitetty ohjausryhmän sekä ohjaajan palautetta kuunnellen.

Tilaajan ohjeesta on pyritty laatimaan helposti luettava ja riittävän tiivis, mutta samalla
kuntotutkimushankkeen kaikki keskeiset prosessit kattava. Pelkästään tilaajan ohjeen
tuottaminen kaikille avoimeen käyttöön ei kuitenkaan ole takuu ohjeen onnistuneesta
käyttöönotosta, vaan tilaajan ohjeesta tullaan myös aktiivisesti tiedottamaan sekä esittelemään kohderyhmille. Lisäksi tilaajan ohjeen käyttöönottoa edistetään useiden eri yhteistyötahojen kanssa sekä toimesta.

77

Lähdeluettelo
American Society for Testing Materials, 2018, ASTM C856-18a Standard Practice for
Petrographic Examination of Hardened Concrete, ASTM International
American Society for Testing Materials, 2009, ASTM C876-09 Standard Test Method
for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete, ASTM International
Betonin vaatimustenmukaisuuden osoittaminen talonrakennuskohteissa, 3.3.2017,
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö, Luettu 16.1.2020,
https://skol.teknologiateollisuus.fi/sites/skol/files/skol_ohje_betonin_vaatimuksenmukaisuus_030317.pdf
Bruce T., Jaarto P., Kosonen R., Lippo A., Pasanen P., Virta M., 2013, Rakennuksen
elinkaarimittarit (2013), Green Building Council Finland
Böhni H., 2005, Corrosion in reinforced concrete structures, Woodhead Publishing Limited, Cambridge England, Hunkeler 1994
Esposito R., Hendriks M., 2012, Degradation of the mechanical properties in ASR-affected concrete: overview and modeling, Delft University of Technology
Fise Oy, https://fise.fi/, (21.2.2020)

Godart B. & de Rooij M. 2017, Diagnosis, Appraisal, Repair and Management: Chapter
5. In: Alkali-Aggregate Reaction in Concrete - A World Review, CRC Press
Liikennevirasto, 2013, Taitorakenteiden tarkastusohje, LIV
Liikennevirasto 2018, Taitorakenteiden erikoistarkastusten laatuvaatimukset, LIV
Mattila J., 16.1.2018, Betonirakenteiden kuntotutkimus, Betoniteollisuus, Luettu
19.12.2019, http://www.betoniyhdistys.fi/media/kurssimateriaalia/bkrf-2018/4_by-patevoityskurssi-kuntotutkimukset-jm-16.1.2018.pdf
Neville A.M, 1995, Properties of concrete 4th edition, Longman House
Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2015, Liikuntapaikkajulkaisu 68, Uimahallien korjaustutkimus, Rakennustieto Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2015, Liikuntapaikkajulkaisu 109, Uimahallien ja kylpylöiden laatoitus, Rakennustieto Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2010, Liikuntapaikkajulkaisu 97, Uimahallien ja kylpylöiden rakennuttaminen, Rakennustieto Oy

78

Opetusministeriö, Jalli J., 1999, Opetusministeriön Liikuntapaikkajulkaisu 73, Uima-altaiden betonirakenteiden kuntotutkimus ja korjaaminen, Rakennustieto Oy
Pentti M., Mattila J., Wahlman J., 1998, Betonijulkisivujen ja parvekkeiden korjaus, TKK
Pentti M., 1999, The accuracy of the Extent-of Corrosion Estimate Based on the Sampling of Carbonation and cover Depths of Reinforced Concrete Facade Panels, Tampereen teknillinen korkeakoulu julkaisuja 274
Pitkäranta M. Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Ympäristöministeriö
Punkki J., ”Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu”, Betonilehti 4/2004, s. 36-38, Luettu
12.12.2019, https://betoni.com/betonilehti/42014-2/
Pyy H., Holt E., Ferreira M. Esitutkimus alkalikivianesreaktiosta ja sen esiintymisestä
Suomessa, 2012, VTT
Kankainen J, Junnonen J-M., 2000, Rakennuttaminen, Rakennustieto, Helsinki
Kay T.,1992, Assessment & renovation of concrete structures, Longman Scientific &
Technical

Rakennustietosäätiö RTS sr, 2016, KorjausRYL, Esiselvitykset ja purkaminen, RTS
Rakennustietosäätiö ry, 2016, RT 10-11222, Talonrakennushankkeen kulku, Rakennushankkeen osapuolet, Rakennustieto
Rakennustietosäätiö ry, 2017, RT 10-11284, Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen
tehtäväluettelo, Rakennustieto 2017
Rakennustietosäätiö ry, 2014, RT 13-11143 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot,
KSE2013, Rakennustieto
Rakennustietosäätiö ry, 2016. RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot
YSE1998, Rakennustieto
Rakennustietosäätiö ry, 2008, RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, Rakennustieto
Rakennustietosäätiö ry, 2012, RT 84-11093 Asuntojen Märkätilojen korjaaminen, Rakennustieto

79

Renaud P. M., Renaud J.C., Toutlemonde F., 2010, Experimental investigations concerning combined delayed ettringite formation and alkali aggregate reaction. 6th International conference on concrete under severe conditions
Eva Rodum, Jan Lindgård, Hans Stemland, Marit Haugen, Ola Skjølsvold, 2008, Early
damages due to alkali aggregate reactions in a swimming pool – diagnosis and rate of
expansion, Proceedings of the 13th ICAAR
Slate F. O. & Hover K.C., 1984, Microcracking in concrete, Springer
The Concrete Society, 2010, Non-structural cracks in concrete. Technical Report no.
22
Suomen Betoniyhdistys 2013, Betonijulkisivun kuntotutkimus BY42, Suomen Betoniyhdistys ry
Suomen Betoniyhdistys 2016, Betoninormit BY65, Suomen Betoniyhdistys ry, Helsinki
Suomen Betoniyhdistys 2018, Betonitekniikan oppikirja BY201, Suomen betoniyhdistys
ry
Suomen Betoniyhdistys 2016, Betonin valinta ja käyttöikäsuunnittelu BY68, Suomen
Betoniyhdistys ry
Suomen Betoniyhdistys 2016, Betonin kutistuman ja halkeilun hallinta 2016 BY67, Suomen Betoniyhdistys ry
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 2011, RIL235-2009 Uimahallien rakenteiden suunnittelu ja kunnonhallinta, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 2016, RIL 2016-2013 Rakenteiden ja rakennusten
elinkaaren hallinta, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 2011, RIL250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Suomen Standardoimisliitto SFS ry, 2000, SFS 5445, Betoni. Vetolujuus, Suomen
Standardoimisliitto SFS
Suomen Standardoimisliitto SFS ry, 2000, SFS 5446, Betoni. Tartuntalujuus, Suomen
Standardoimisliitto SFS
Suomen Standardoimisliitto SFS ry, 2013, SFS-EN 12390-1, Kovettuneen betonin testaus. Osa 1: Muoto, mitat ja muut koekappaleiden ja muottien vaatimukset, Suomen
Standardoimisliitto SFS

80

Suomen Standardoimisliitto SFS ry, 2009, SFS EN 1504-9, Products and systems for
the protection and repair of concrete structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity, part 9: General principles for the use of products and
systems. Suomen Standardoimisliitto SFS
Suomen Standardoimisliitto SFS, 2005, SFS-EN 1992-1-1, Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings, Suomen Standardoimisliitto SFS
Suomen Standardoimisliitto SFS, 2016, SFS-EN 206-1, Betoni. Määrittely, ominaisuudet, valmistus ja vaatimustenmukaisuus, Suomen Standardoimisliitto SFS
Suomen Standardoimisliitto SFS rt, 2019, SFS 7022:2019, Betoni. Standardin SFS-EN
206 käyttö Suomessa, Suomen Standardoimisliitto SFS
Suomen standardoimisliitto SFS ry, 2019, SFS-EN 13791:2019, Assessment of in-situ
compressive strength in structures and precast concrete components, Suomen Standardoimisliitto SFS
Suomen Standardoimisliitto, 2006, SFS-EN 1990, Eurokoodi. Rakenteiden suunnittelu,
Suomen Standardoimisliitto SFS
Tiehallinto, 2007, Silko 1.201 Betoni sillankorjausmateriaalina, yleiset laatuvaatimukset,
Tiehallinto
Taylor H.F.W. et al., 2001, Delayed ettringite formation, Cement and Concrete Research 31
The Institution of Structural Engineers, 1992, lisäys 2010, Structural effects of alkali-silica reaction. Technical guidance on the appraisal of existing structures, The Institution
of Structural Engineers, Lontoo, UK
Thomas, M., Fournier, B., Folliard, K.J., Resendez, Y.A., 2011, Alkali-Silica Reactivity
Field Identification Handbook, Federal Highway Administration. Office of Pavement
Technology, Yhdysvallat
Thomas, M., Fournier, B., Folliard, K.J., Resendez, Y.A., 2011, Alkali-aggregate reactivity (AAR) Facts Book, Federal Highway association
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) 2006, Tutkimusselostus VTT-S-11654-06,
Korroosion ainetta rikkomattomat tutkimusmenetelmät
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) 2008, Tutkimusselostus VTT-S-00757-08,
Korjausalustan laatuvaatimukset
Ympäristöministeriö, 2018, Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta (YMa), Ympäristöministeriö

81

Ympäristöministeriö, 1999, Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), Ympäristöministeriö

UIMA-ALLASTILOJEN KOSTEUSRASITETTUJEN BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS – TILAAJAN OHJE

ROISKEVESIALUEELLA SIJAITSEVIEN RAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS – TILAAJAN OHJE

Sisällys
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johdanto ................................................................................................................................. 1
Tilaajan muistilista ................................................................................................................... 1
Tilaajan ohjeen käyttö ............................................................................................................. 2
Mikä on kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus ................................................. 2
Miksi kuntotutkimus tehdään? ................................................................................................. 2
Milloin kuntotutkimus tehdään? ............................................................................................... 3
Kuka kuntotutkimuksia tekee? ................................................................................................. 4
Kuntotutkimuksen merkitys rakennuksen elinkaareen ............................................................. 4
Kuntotutkimuksen sisältö ja vaiheet......................................................................................... 4

Liitteet:
Liite 1; Tutkimussuunnitelman ohjeellinen sisältö, 2 sivua
Liite 2; Tarjouspyynnön ohjeellinen sisältö, 2 sivua
Liite 3: Kuntotutkimuksen ohjeellinen sisältö, 5 sivua
Liite 4; Kuntotutkimusraportin ohjeellinen sisältö, 2 sivua
Liite 5; Kuntotutkimustarjousten vertailu, 2 sivua

ROISKEVESIALUEELLA SIJAITSEVIEN RAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS – TILAAJAN OHJE

Alkusanat
Uimahallien ja kylpylöiden laajuudeltaan ja laadultaan oikeanlaisten kuntotutkimusten
tilaaminen on korjausrakentamiseen liittyvää erityisosaamista, jolla on suuri merkitys
rakennuksen ja rakenteiden elinkaaren taloudellisen ja teknisen hallinnan osalta. Kuntotutkimuksen tilaamisella sekä tilaajan käytössä olevilla tiedoilla ja ohjeilla on oleellinen merkitys sille, kuinka allasrakenteisiin kohdistuvat korjaustoimenpiteet osataan
ajoittaa sekä mitoittaa oikein.
Uimahallien, kylpylöiden sekä uima-allastilojen kuntotutkimusten tilaamiseen, tutkimusten tehtäväsisällön määrittelyyn tai tutkimuksen sisältämien näytemäärien laskemiseen ei ole ollut riittävää ohjeistusta, mikä on vaikeuttanut kuntotutkimuksen tilaamista, ja on osaltaan aiheuttanut epätietoisuutta, mitä tutkimuksia kosteusrasitettujen
rakenteiden kuntotutkimuksen tulee sisältää ja missä laajuudessa.
Riittävän ohjeistuksen puuttuessa on ollut tavanomaista, että tutkimukseen sisältyviä
laboratoriokokeita ja niiden määrää ei tarjouspyynnössä ole määritelty tai eritelty vaan
ne jätetään usein tarjoajien määriteltäviksi. Tällöin kilpailuedun saavuttaminen tarjoamalla liian suppeita tutkimuksia on ollut mahdollista.
Liian suppean tutkimuksen riski kuitenkin on, että tutkimuksiin esitetyt näytemäärät
ovat liian pieniä ja tutkimusmenetelmät ovat riittämättömät. Liian pienet näytemäärät
tai väärin kohdistetut näytteenottopaikat johtavat siihen, ettei tehdyistä analyyseistä ja
tutkimushavainnoista pystytä tekemään luotettavia johtopäätöksiä. Puutteellisista havainnoista tehtävien johtopäätösten tekeminen johtaa usein lopputulokseen, jossa tutkimusten kokonaisluotattavuus kärsii ja kuntotutkimuksen perusteella suositeltavat jatkotoimenpiteet ovat helposti yli- tai alimitoitettuja.
Tämä on osin nostanut ongelman esiin hankkeen myöhemmässä vaiheessa, jolloin
oikean korjauslaajuuden määrittelemiseksi on jouduttu tekemään lisätutkimuksia vielä
suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, mikä on vaikuttanut hankkeiden kokonaisaikatauluun pidentävästi sekä nostanut hankkeen kokonaiskustannuksia.
Tilaajan ohjeen on tarkoitus selventää em. kiinteistöjen operaattoreille, mitä roiskevesialueella tehtävien kuntotutkimusten tilaamisessa tulee huomioida, sisältäen myös riittävä tutkimuslaajuus, jotta uima-allasrakenteiden korjaukset voidaan mitoittaa taloudellisten ja teknisten resurssien kannalta optimaalisesti.
Ohjeiden kirjoitushanketta ohjasi; Heikki Immonen (Ardex Oy), Pekka Laamanen (Vahanen Rakennusfysiikka Oy), Jukka Maja (UKTY ry), Hannu Pyy (Vahanen Rakennusfysiikka Oy), Jarkko Rantamäki (AVI), Timo Rautanen (Saint-Gobain Weber Oy), Janne
Rikala (Laattapiste Oy), Sami Vuorikoski (Mapei Oy).
Ins. (AMK) Jussi Ritola toimi tilaajan ohjeen kirjoittajana.
Kosteusrasitukselle alttiiden betonirakenteiden kuntotutkimus - tilaajan ohje on saatavilla Betoniyhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.betoniyhdistys.fi/julkaisut

Jussi Ritola
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Johdanto
Tässä tilaajan ohjeessa on esitetty tiiviisti kosteusrasitukselle alttiiden betonirakenteiden kuntotutkimuksen tilaamiseen ja sisältöön vaikuttavia tekijöitä. Ohjeessa esitetään perusteet perustutkimukselle sekä annetaan tarvittavat dokumentit tutkimuksen tilaamiseksi. Ohje soveltuu
uimahallien, kylpylöiden sekä yksityisomistuksessa olevien uima-altaiden kosteusrasitukselle
alttiiden betonirakenteiden kuntotutkimukseen.
Kuntotutkimus on rakennuksen kuntoarviossa, huolto-ohjeessa tai huoltokirjassa määritelty
määräaikaistutkimus, joka on syytä tehdä rakennuksen tai rakenteen huoltosyklin mukaisesti.
Ehjät ja toimivat tilat sekä rakenteet mahdollistavat miellyttävät, viihtyisät ja ennen kaikkea terveelliset olosuhteet käyttäjille. Kosteusrasitukselle alttiina olevat rakenteet ja rakennusosat altistuvat koko käyttöikänsä voimakkaille rasituksille ja ovat yleensä laajojen ihmisryhmien käytössä ja niiden kuntoa tulee seurata säännöllisesti. Kosteusrasitetuille betonirakenteille on luonteenomaista, että ne ovat pääosin aina peitetty pintarakenteilla esimerkiksi laatoituksella, eivätkä niiden vauriot usein ole havaittavissa ilman ainetta rikkovia tutkimusmenetelmiä. Kuntotutkimuksen tulosten perusteella tehdään rakenteille tarvittavat korjaukset ottaen huomioon rakenteiden elinkaari sekä tilaajan asettama käyttöikätavoite.
Kuntotutkimusten aikataulusta tai laajuudesta ei ole taloudellisesti kannattavaa tinkiä, sillä tutkimuksen kustannukset ovat tyypillisesti alle 2 % sen pohjalta tehtävien korjausten kustannuksista. Ajoissa tehdyn kuntotutkimuksen pohjalta on myös mahdollista tehdä vaurioitumista estäviä tai hidastavia huoltokorjauksia ja jopa välttää kalliita, laajamittaisia peruskorjauksia, joissa
joudutaan usein purkamaan laajoja alueita. Kun vauriot näkyvät pintarakenteissa tai rakenteen
pinnassa, eivät kevyet huoltotoimet enää useimmiten pysty hidastamaan vaurioitumista.

2

Tilaajan muistilista
Kuntotutkimuksen tilaamista helpottaa oheinen muistilista, johon on kirjattu kuntotutkimuksen
tilaamista varten tarvittavat perusasiat:

Tilaajan muistilista kuntotutkimusta varten:
Ennen kuntotutkimuksen tilaamista:
•

•

Teetä kuntotutkimus ajoissa, jo ennen näkyviä vaurioita
o

Kuntotutkimus tulee suorittaa vähintään 10 vuoden välein.

o

5 vuoden välein tehtävän kuntoarvion suositusten perusteella kuntotutkimusväliä voidaan tihentää.

Aseta tutkimukselle tavoitteet
o

Ennakoiva tai kunnossapitojaksoihin perustuva kuntotutkimus, jolla selvitetään
rasitusten vaikutusta rakennusosan alkuperäisiin ominaisuuksiin.
§

o

Selvitetään mahdollinen korjaustarve sekä -laajuus ja määritellään
seuranta-ajanjakso.

Tarpeenmukainen kuntotutkimus, jolla selvitetään silmämääräisten havaintojen, kuntoarvion tai aiempien kuntotutkimusten perusteella havaittujen vaurioiden vaikutus rakenteiden ominaisuuksiin.
§

Selvitetään vaurioitumisen syy, korjaustarve sekä –laajuus
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Kuntotutkimusta tilattaessa:

3

•

Käytä kuntotutkimuksen laajuuden arvioinnissa asiantuntijaa. Suositeltavaa on tehdä
tutkimussuunnitelma yhdessä asiantuntijan kanssa ennen kuntotutkimuksen aloittamista. Tutkimussuunnitelman avulla voidaan määritellä tutkimuslaajuus havaintojen
sekä tilaajan tavoitteiden mukaisesti.

•

Toimita tutkimuksista vastaavalle asiantuntijalle kaikki olemassa oleva lähtötietoaineisto, mm. olemassa olevat arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat, aiemmin suoritetut
kuntotutkimukset, dokumentit aiemmista korjauksista ja käytetyistä materiaaleista. Dokumenteista voidaan arvioida rakenteen tai rakennuksen alkuperäistä- ja nykytilaa

•

Kaikista arvostelueristä otetaan riittävän laaja otanta analysoitavia näytteitä. Riittävän
laajalla otannalla saadaan totuudenmukainen kuva rakenteiden kunnosta ja voidaan
arvioida vaurioitumisen laatua sekä laajuutta.

•

Varmista, että kaikista kosteusrasitettujen rakenteiden arvostelueristä tutkitaan betonin
kloridipitoisuus, ohuthie sekä puristus- ja vetolujuus.

•

Raudoituksen korroosiotilasta saadaan laboratoriotutkimuksilla vain riskiarvio. Todellinen korroosiotilanne tulee aina tarkastaa rakenneavausten avulla.

•

Valitse uimahalli- ja kylpyläkohteiden kuntotutkimuksiin riittävän kokenut ja pätevä kuntotutkija, joka omaa kokemusta kosteusrasitettujen rakenteiden kuntotutkimuksista
sekä rakenteista.

•

Varaa tutkimukselle riittävästi aikaa

Tilaajan ohjeen käyttö
Tilaajan ohje tarjoaa tilaajalle vaiheittaisen etenemismallin tilauksen valmistelusta tarjouspyyntöjen kautta kuntotutkimukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen

4

Mikä on kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus
Rakenteiden kuntoarvio on aistinvarainen ja rakenteiden näkyviin havaintoihin perustuva arvio
rakenteiden kunnosta. Betonirakenteiden kuntotutkimus on mittauksiin ja ainetta rikkoviin tutkimusmenetelmiin perustuva arvio betonirakenteiden nykyisistä sekä mahdollisesti tulevaisuudessa esiintyvistä vaurioista.
Kuntotutkimuksen havaintojen ja johtopäätösten perusteella tulee ottaa kantaa rakennukselle
sekä rakenteille laissa, asetuksissa ja ohjeissa esitettyjen vaatimusten täyttymiseen tutkimushetkellä. Kuntotutkimuksen perusteella määritellään myös alustavat toimenpiteet sekä niiden
laajuus tilanteissa, joissa joudutaan tekemään toimenpiteitä em. vaatimusten täyttymiseksi.
Oikein mitoitetulla ja ajoitetulla kuntotutkimuksella on merkittävä vaikutus rakennuksen elinkaaren teknisen hallinnan osalta sekä elinkaarenaikaisten kustannusten muodostumisessa.

Kuntotutkimus antaa tietoa seuraavista, korjaustarpeen kannalta tärkeistä asioista:
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•

Rakenteiden piilevät vauriot ja rakennusmateriaalien kestävyys

•

Vaurioiden syyt ja laajuus

•

Ympäristön ja rakenteiden toiminnan vaikutukset vaurioiden etenemiseen.

Miksi kuntotutkimus tehdään?
Kuntotutkimus tuottaa tilaajalle tietoa rakenteiden vaurioitumisesta sekä yleiskunnosta, jonka
perusteella tilaaja määrittelee rakenteiden korjaus- ja huoltotyöt. Tutkimustulosten perusteella
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annettavien johtopäätösten merkitys tilaajan taloudellisten resurssien oikein kohdentamiseen
sekä rakennuksen elinkaarihallintaan liittyvään päätöksentekoon on merkittävä.

Kuntotutkimuksen tarkoitus on varmistaa:
1. Rakenteen tai rakennuksen käyttö on käyttäjille turvallista, eikä käytöstä aiheudu terveellisyyshaittoja
2. Rakennuksen käyttö ei aiheuta kohteen käyttäjille vaaraa tai vaaratilanteita
3. Selvittää rakenteiden vaurioitumisen eteneminen sekä vaurion vaikutus rakenteen tekniseen käyttöikään
4. Antaa tilaajalle riittävät lähtötiedot oikeanlaisen korjaustapojen ja korjauslaajuuden määrittämiseen hankesuunnittelu/suunnitteluvaiheessa.

Kuntotutkimuksen aikana tulee rakenteista selvittää:
•

Vaurioiden olemassaolo sekä vauriomekanismi

•

Vaurioiden laajuus

•

Vaurioiden sijainti

•

Vaurioitumisen vaikutus rakennuksen elinkaareen sekä elinkaarikustannuksiin

•

Vaurioiden vaikutus terveydelle, esimerkiksi tilojen hygieniaan

Kuntotutkimuksen havaintojen ja johtopäätösten tulee myös tuottaa riittävä tieto, jolla tutkittavan
rakenteen kunnon kehittymistä on mahdollista seurata koko rakenteen käyttöiän ajan.
Vain riittävän laajalla ja oikein kohdistetulla kuntotutkimuksella voidaan saada riittävästi tietoa
korjaustavan sekä -aikataulun valinnan pohjaksi. Mikäli korjaustapa valitaan puutteellisten tietojen pohjalta, otetaan samalla suuria kokonaiskustannuksiin vaikuttavia riskejä, rakenteiden
kuntoon liittyviä riskejä sekä koko rakennuksen tai rakenteen elinkaareen liittyviä riskejä.

Puutteellisten tietojen pohjalta tehtyjen korjausten riskejä ovat:
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•

Vaurion syy jää selvittämättä, jolloin korjataan oiretta eikä syytä, ja vaurio uusiutuu,
laajenee ja/tai etenee

•

Rakenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita ei tarkasteta

•

Korjaus toteutetaan liian kevyenä, jolloin joudutaan korjaamaan pian uudestaan

•

Korjataan liian raskaasti rakenteen kuntoon nähden, jolloin kustannukset kasvavat

•

Käytetään väärää korjaustapaa, jolloin korjauksen kestoikä jää lyhyeksi ja korjauskustannukset kasvavat.

Milloin kuntotutkimus tehdään?
Uimahallien ja kylpylöiden kuntotutkimushanke käynnistyy tilaajan tarpeesta toteuttaa rakenteiden kuntotutkimus, joka voi perustua rakenteissa silmämääräisesti havaittuihin vaurioihin, 5
vuoden välein suoritettavaan kuntoarvioon, aiempiin tutkimuksiin tai huoltokirjan ohjeistukseen.
Kuntotutkimus suositellaan tehtäväksi enintään 10 vuoden välein, jolloin vaurioitumista on mahdollista hidastaa tai estää, ja vanhan rakenteen käyttöikää voidaan lisätä huolto- ja suojaustoimenpiteillä. Kun betonin vauriot ovat pitkälle edenneitä ja selvästi nähtävissä, vähenee kevyempien ja ennaltaehkäisevien korjausten mahdollisuus.
Kenttätutkimusten suorittaminen aiheuttaa aina käyttökatkon tutkittavalla alueella ja tästä
syystä tutkimusten ajankohdasta on sovittava yhdessä kuntotutkijan ja tilaajan kanssa.
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Kenttätutkimuksessa otettavien näytteiden analyyseihin ja tutkimuksen raportointiin kuluu tyypillisesti 3-4 kk.
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Kuka kuntotutkimuksia tekee?
Tilaajan ja/tai tämän edustajan tulee suhtautua vakavasti hankkeen osapuolien osaamisen varmistamiseen. Kosteudelle alttiiden rakenteiden kuntotutkimuksen tekeminen on vaativaa asiantuntijatyötä, joita tekevät erikoistuneet insinööritoimistot ja tutkimuslaitokset. Tutkimusten tekeminen edellyttää vanhojen ja kosteusrasitukselle alttiiden rakenteiden, rakennusmateriaalien ja
niiden vaurioitumisen hyvää tuntemusta. Kilpailutettaessa kuntotutkijaa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin:
•

Kuntotutkijan todennetut pätevyydet (Betonirakennusten a-vaativuusluokan kuntotutkija, Fise Oy)

•

Laboratorioanalyysit suorittavan laboratorion laatujärjestelmä tai sertifiointi (esim. Finas-akkreditointi)

•

Kuntotutkijan kokemus
o

•

referenssit ja malliraportit kosteusrasitetuista betonirakenteista kuten uimahallien, kylpylöiden ja uima-altaiden betonirakenteiden tutkimuksista

Aikatauluun liittyvät asiat, kuten käytettävissä olevat resurssit (tutkija(t), tutkimuskalusto)

Kuntotutkijan kokemus uimahallien, kylpylöiden ja uima-altaiden betonirakenteiden kuntotutkimuksista ja/tai korjaussuunnittelusta on ensiarvoisen tärkeää, sillä kosteusrasitettujen rakenteiden rasitukset vauriomekanismit, niistä aiheutuvat vauriot sekä tutkimusmenetelmät poikkeavat normaaleista rakennuksista.
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Kuntotutkimuksen merkitys rakennuksen elinkaareen
Rakennuksen elinkaaren tärkein edellytys rakenteelle tai rakennukselle on, että rakenne tai rakennus täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset koko elinkaarensa ajan. Muita arvioitavia tekijöitä ovat viihtyisyys, taloudellisuuteen vaikuttavat muutokset
kuten heikentyneet käyttötoimintojen tai kunnossapidon mahdollisuudet, ekologiset vaikutukset
sekä kulttuuriset vaatimusmuutokset.
Kuntotutkimuksen on aina otettava kantaa ainakin turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttaviin
tekijöihin. Tavanomaisessa tutkimuksessa tahdotaan lisäksi saada riittävästi tietoa vaurioista ja
niiden etenemisestä korjaustarpeen varmistamiseksi ja korjaustavan valintaa varten. Lisäksi
erityisen arvokkaissa tai erityishuomiota vaativissa kohteissa otetaan kaikkien osa-alueiden tarkemman tutkimisen lisäksi huomioon mm. esteettiset, historialliset ja suojelulliset seikat.

9

Kuntotutkimuksen sisältö ja vaiheet
Kuntotutkimuksen tulee ottaa kantaa vähintään seuraaviin asioihin:
•

Rakenteen tai rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen, viihtyvyyteen sekä korjattavuuteen liittyvät asiakokonaisuudet

•

Betonirakenteiden kantavuuden arviointi:
o

•

Betonin rapautuminen sekä betoniterästen ruostumisen syy, laajuus sekä vaurioiden eteneminen.

Pintarakenteiden kunto:
o

Pintarakenteiden kunnon vaikutus vaurioiden etenemiseen tulevaisuudessa.
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o

Käytettyjen pintamateriaalien vaatimustenmukaisuus

o

Pintarakenteiden kunnon vaikutus tilojen turvalliseen käyttöön, käytettävyyteen, hygieenisyyteen, esteettisyyteen ja viihtyvyyteen.

•

Rakenneosien ja niiden liittymäkohtien kosteustekninen toimivuus

•

Käyttötoimintojen- ja/tai kunnossapidon talouteen heikentävästi vaikuttavat asiat.

•

Tarvittaessa rakenteissa ja rakennusmateriaaleissa esiintyvät, terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet (asbesti, raskasmetallit, PCB, PAH).

Kuntotutkimusprosessin vaiheet on esitetty kuvassa 1:
Kuntotutkimushanke teetetään yleensä kahdessa vaiheessa (kuva 1). Menettelyllä vältetään
turhaa samojen asioiden uudelleen tutkimista ja saadaan kokonaiskuva kohteen tilanteesta.

Kuva 1, Kuntotutkimusprosessin vaiheet.

Tutkimussuunnitelma:
Tilaajan tarvearvioinnin perusteella tilaaja kiinnittää hankkeeseen konsultin, jonka tehtävänä on
suorittaa kuntotutkimuksen 1. vaiheen tehtävät kuten olemassa olevien asiakirjojen tarkastelu,
kohdekäynti sekä näiden perusteella mahdollinen riskiarvio. Katselmus on erityisen tärkeä rakennuksen tai rakenteiden erityispiirteiden huomioon ottamisen sekä riittävän näytteenoton varmistamiseksi. Rakennuksen tai rakenteen suunnitelmiin perehtymällä kuntotutkija saa käsityksen rakenteiden iästä, ominaisuuksista sekä potentiaalisista vauriokohdista, jonka avulla näytteenotto voidaan kohdistaa tarkoituksenmukaisesti.
Em. toimenpiteiden perusteella tehdään tutkimussuunnitelma, jossa määritellään kuntotutkimuksen laajuus, tutkittavat rakenteet sekä otettavat materiaalinäytteet ja laboratorioanalyysit.
Tutkimussuunnitelmaa voidaan käyttää kuntotutkimussopimuksen tai -tilauksen lähtötietona, ja
jonka perusteella voidaan arvioida kuntotutkimuksen alustavat kustannukset.

Kenttätutkimukset:
Kenttätutkimuksiin sisältyy silmämääräinen arviointi, kohteessa tehtävät ainetta rikkomattomat
tutkimukset sekä näytteenotto. Riittävä näytemäärä sekä rakenneavaukset ovat keskeisiä tekijöitä luotettavien tulosten saamisessa. Yhtä tärkeää on kuntotutkijan asiantuntemus, kokemus
sekä paneutuminen silmämääräisiin havaintoihin.
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Näytteenotto:
Tutkimuksen yhteydessä otetaan rakenteista poranäytteitä. Altaan sisäpuolelta porattaessa voidaan poraus tehdä pintakerrosten läpi. Mikäli tutkimuksen sisältöön kuuluu myös pintarakenteiden vaatimustenmukaisuuden ja vaurioitumisen arvioiminen, on tutkittaessa tärkeää, että kaikki
materiaalikerrokset ovat näytteessä mukana.
Näytteet otetaan pistemäisesti laajoilta alueilta siten, että koko rakennusosan kattava otos saadaan muodostettua.
Laboratorionäytteiden osalta lieriönäytteen halkaisijan kokoa ei ole standardisoitu pois lukien
betonin puristuslujuus, joten näytteen halkaisija voi olla välillä 50-150 mm. Koska betonin paisuvareaktiot (alkalikiviainesreaktio, AKR sekä ettringiittireaktio, ETT) aiheuttavat betoniin mikrohalkeilua, on kaikki laboratorioanalyysit tehtävä eri lieriönäytteistä mahdollisten virheellisten
tulkintojen välttämiseksi.
Allastiloissa vedeneristeen läpi porattaessa tulee vedeneristeen sekä pintarakenteiden paikkaukseen kiinnittää erityistä huomiota ja siitä tulee sopia ennen kuntotutkimuksen suorittamista.
Suositeltavaa on, että poralieriönäytteiden paikkaukseen käytetään vaatimustenmukaisia materiaaleja ja niiden käytöstä tulee vastata ammattitaitoinen työntekijä.

Laboratorioanalyysit:
Poralieriökappaleista suoritetaan pinta- sekä betonirakenteille erilaisia laboratorio-analyysejä.
Laboratorioanalyysit tukevat silmämääräisiä havaintoja sekä antavat tietoa rakenteen piilevistä
vaurioista ja vaurioiden syistä. Tyypillisillä laboratorioanalyyseilla selvitetään betonin kuntoa ja
ominaisuuksia (esim. alkalikiviaines- ja ettringiittireaktio), betoniterästen ruostumista (esim. betonin karbonatisoitumisesta tai klorideista johtuen)
Näytekappaleista voidaan myös selvittää pintamateriaalien kuten, tasoitteiden, oikaisumassojen, kiinnitys- ja saumauslaastien, vedeneristeiden sekä laattojen materiaaliominaisuuksia sekä
arvioida niiden vaatimustenmukaisuutta.

Raportointi:
Raportointi kokoaa yhteen kenttätutkimusten ja laboratorioanalyysien tulokset ja siinä esitetään
johtopäätökset rakenteiden kunnosta ja korjaustarpeesta. Kuntotutkijalle on varattava raportointiin riittävästi aikaa, sillä tutkittavien rakenneosien toiminnan arvioiminen kokonaisuutena vaatii
paneutumista.
Raportissa kerrotaan kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot rakenneosittain, niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset rakenteiden kunnosta sekä esitetään vaihtoehtoisia korjaus- tai huoltotoimenpiteitä kustannusarvioineen ja -vaikutuksineen. Lisäksi eritellään löytyneet turvallisuuteen
ja terveellisyyteen vaikuttavat tekijät sekä mahdolliset lisätutkimustarpeet. Raportin valmistuttua
on suositeltavaa käydä raportti läpi yhdessä tilaajan kanssa. Raportin läpi käyminen tuleekin jo
esittää tarjouspyynnössä.
Kuntotutkimusraportti ei toimenpide-ehdotuksista huolimatta ole hanke- tai korjaussuunnitelma,
vaan ennen mahdollisten korjaustöiden käynnistämistä on aina teetettävä yksityiskohtaiset
suunnitelmat pätevällä korjaussuunnittelijalla.
Rakenteiden kantavuuden (käyttörajatilojen) arviointia ei usein voida suorittaa kuntotutkijan toimesta vaan se tulee aina arvioida ammattitaitoisen rakennesuunnittelijan toimesta soveltaen
kuntotutkimuksessa saatuja havaintoja ja tuloksia rakenteen tai rakennuksen nykytilasta.
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Tutkimussuunnitelman ohjeellinen sisältö

LIITE 1; Tutkimussuunnitelman ohjeellinen sisältö

1. Tutkittavan kohteen yleistiedot
•

Osoite

•

Tilaaja/kiinteistön omistaja

•

Tutkimussuunnitelman tekijä

•

Kuntotutkimuksen tavoite
Kuntotutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennuksen kosteusrasitettujen betonirakenteiden
kuntoon, vaurioitumiseen sekä käyttöikään vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen perusteella laaditaan korjaustoimenpidesuositukset huoltotöiden/korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi. (malliteksti)

•

•

Käytettävissä ollut lähtötietoaineisto (tilaaja toimittaa)
o

Arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat

o

Kohteeseen tehdyt kuntoarviot ja -tutkimukset

o

Tehdyt korjaustyöt (pintarakenteet, runkorakenteet, muut)

o

Tilaajan/käyttäjän huomiot ja havainnot rakenteista

Kohteen yleiskuvaus
o

Rakennusvuosi

o

Rakenteiden määrä ja laatu

o

Pintamateriaalit

2. Kuntotutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää aistivaraisten, ainetta rikkovien ja rikkomattomien menetelmien
sekä laboratorioanalyysein avulla betonirakenteet, joille tulee kohdistaa korjaustoimenpiteitä.
Tarkemmat tutkimukset, mittaukset ja rakenneavaukset kohdennetaan tutkimuksen alussa tehtävän
kartoituksen havaintojen, sekä lähtötietoaineiston perusteella.
Tutkimusselostuksessa esitetään johtopäätösten ja toimenpidesuositusten lisäksi vaihtoehtoja suositeltavista korjaustavoista ja käytettävistä materiaaleista.
3. Kuntotutkimuksen sisältö:
Tutkimussuunnitelmassa on esitetty ________ uimahallin/kylpylän/tilan kuntotutkimuksen aikana suoritettavat tehtävät:
•

Ennen kenttätutkimusten aloittamista tutustutaan tilaajan toimittamiin vanhoihin suunnitelmiin
(ARK ja RAK) sekä aiempiin tutkimuksiin. Lähtötiedoista selvitetään kohteeseen suunnitellut rakenteet sekä materiaalit, rakenteille kohdistuvat rasitukset sekä muut lähtötiedot kenttätutkimuksia
varten.

•

Suoritetaan kaikkien tilojen aistinvarainen tarkastus, jonka yhteydessä suoritetaan pintamateriaalien kopo-kartoitus sekä kirjataan mm. näkyvät rakenteiden vauriot sekä muut vaurioitumiseen
viittaavat havainnot. Selvitetään altaiden vaipparakenteiden sekä läpivientien ja liittymien puutteet
sekä vuotokohdat.

•

Betonirakenteista otetaan poralieriönäytteitä laboratoriokokeita varten yht. ___ kpl.

•

Suoritettavat laboratoriokokeet jakautuvat seuraavasti:
o

Ohuthieanalyysi __ kpl
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o

Vetokoestus ___ kpl

o

Kloridiprofiilit ___ kpl

o

Betonin karbonatisoitumisen mittaus ___kpl (vain allasrakenteiden ulkopinnasta)

o

Puristuslujuuden testaus ___ kpl

•

Selvitetään arvioitujen raudoituksen korroosiotila rakenneavauksin yhteensä ___ kohdasta.

•

Haitta-ainekartoitus (tarve tulee aina arvioida erikseen)

Päivämäärä & sijainti

Allekirjoitukset
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LIITE 2; Tarjouspyynnön ohjeellinen sisältö

1. Kohteen perustiedot:
•

Kohteen nimi ja osoite

•

Tilaaja / toimeksiantaja:

•

Tutkittava rakennus
o

Valmistumisvuosi

o

Lähtötiedot (liitteinä)

2. Tilaajan esittämä hankeaikataulu:
•

Tarjous on jätettävä viimeistään __. __.202_

•

Tutkimuksen toivottu valmistumisajankohta __. __.202

3. Kuntotutkimuksen ohjeellinen sisältö:
•

Kuntotutkimuksen ohjeellinen sisältö esitetään tutkimussuunnitelmassa (Lomake 1)

Tai
Tarjouksessa esitetään tutkimukseen sisällytettävien laboratorioanalyysien määrä (liite 3):
o

Ohuthieanalyysi ___ kpl

o

Vetokoestus ___ kpl

o

Kloridiprofiilit ___ kpl

o

Betonin karbonatisoitumisen mittaus ___kpl (allasrakenteiden ulkopinnasta)
o

Puristuslujuuden testaus ___ kpl

o
•

(Huom. Taulukossa 2 ei ole erikseen määritelty betonin karbonatisoitumisen arviointimääriä. Karbonatisoitumisen mittaustarve tulee aina arvioida tapauskohtaisesti)

Tarjoukseen sisällytettävät kenttätutkimukset:
o

Kopo-kartoitus

o

Betonipeitemittaus

o

Rakenneavaukset ___ kpl

Betonirakenteista otetaan poralieriönäytteitä (50/100/150mm) laboratoriokokeita varten yhteensä. ___ kpl.
(liite 3, taulukko 1)

Raportoinnin tulee vastata lomake 4:ssä esitettyä kuntotutkimusraportin ohjeellista sisältöä.

4. Muut tarjoajalta pyydettävät selvitykset:
Tutkimustarjouksen oheen pyydetään liittämään selvitys vastaavan kuntotutkijan pätevyydestä (Fise) ja
referenssikohteista sekä mahdollisista tarvittavista tutkimuksen aikaisista järjestelyistä:
•

Näytteenotto suoritetaan kuntotutkijan toimesta / Näytteenotossa käytetään aliurakoitsijaa,
jolloin vastaava kuntotutkija määrittelee näytteidenottopaikat kohteessa aliurakoitsijalle.
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•

Poralieriönäytteiden paikkaus sisältyy tarjoukseen / näytekohtien paikkauksesta vastaa tilaaja
o

Näytekohtien paikkaamisessa tulee käyttää vaatimustenmukaisia tuotteita sekä
menetelmiä

5. Tarjouspyynnön liitteet:
•

Alkuperäiset arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat, mm. taso-, detalji- ja leikkauspiirustukset

•

Selvitys aiemmista tutkimuksista ja korjauksista

•

Muut dokumentit
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LIITE 3; Kuntotutkimuksen ohjeellinen sisältö:
Kuntotutkimukseen tulee aina sisällyttää koko tutkimusalueen kattava silmämääräinen arviointi, ainetta rikkomattomat tutkimukset sekä tarvittava näytteenotto. Käytettävien tutkimusmenetelmien laajuus on aina kohdekohtainen.
Käytettyjen tutkimusten perusteella tehtyjen havaintojen sekä laboratorioanalyysien tarkkuus sekä
laajuus vaikuttavat suoraan kuntotutkimuksesta tehtävien johtopäätösten luotettavuuteen ja tilaajan
asettamien tavoitteiden täyttymiseen jatkotoimenpiteiden tarkkuuden sekä kustannusten osalta.
Tarjouspyynnössä tuleekin aina olla esitettynä, ja tarjouksen sisältää, vähintään alla esitetyt ainetta
rikkomattomat sekä ainetta rikkovat tutkimusmenetelmät ja laboratorioanalyysit.
Kenttätutkimukset:

Laboratorioanalyysit:

•

Silmämääräinen arviointi

Ohuthieanalyysi

•

Kopo-kartoitus

•

Vetokoestus

•

Betonipeitemittaus

•

Kloridianalyysi(t)

•

Rakenneavaukset

•

Betonin karbonatisoitumisen mittaus (tarvittaessa altaiden ulkopinnoista)

•

Puristuslujuuden testaus

Jotta kuntotutkimuksia ja mahdollisia korjauksia on mahdollista rajata koskemaan tiettyä rakennetta
tai rakennusosaa, tulee tarjoavan jakaa tutkittava kokonaisuus arvostelueriin. Arvosteluerät muodostetaan liitteen 3, taulukon 2 mukaisesti:
•

Jokainen betonin lujuusluokka on oma arvostelueränsä

•

Betonin eri rasitusluokat ovat kukin oma arvostelueränsä

•

Betonin eri koostumukset (= eri sementti, eri seos-aineet, eri lisäaineet tai näiden jokaisen
mainitun eri määrät betonikoostumuksessa) ovat kukin oma arvostelueränsä

•

Eri rakenne- ja pintamateriaalityypit ovat oma arvostelueränsä

Mikäli tutkimuksen luotettavuutta halutaan kasvattaa, voidaan ohjeellisia määriä nostaa.
Kosteusrasitettujen rakenteiden kuntotutkimuksen tulee aina sisältää rinnakkaisia tutkimusmenetelmiä riittävän laajan, kattavan sekä luotettavan tutkimusselostuksen tuottamiseksi.
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Alla oleva ohjeistus opastaa rakennusosien ja arvosteluerien määrittelyssä sekä auttaa
määrittelemään tutkimukseen sisältyvät laboratorioanalyysit sekä poralieriönäytteet
1.

Aloita prosessi tutkimusalueella sijaitsevien rakennusosien määrittämisellä:
o

Täytä taulukosta 1 sarake 2 ”rakennusosien lukumäärä”. Täytä sarakkeeseen 2 jokainen tutkimuksen sisältöön kuuluva rakennusosa.
§

esim. mikäli altaita on 2 kpl -> altaan pohjalaattoja on 2 ja altaiden seinärakenteita on
2 kpl.

2. Täytä taulukko 2 jokaisen taulukkoon 1 kirjaamasi rakennusosan osalta.
o

Taulukko 2 antaa käyttöösi arvosteluerät. Kirjaa arvosteluerät taulukon 1 sarakkeeseen 2

3. Täytä taulukko 3 käsiteltävän arvosteluerän osalta.
o

Jokaiselle arvosteluerälle määritellään laboratorioanalyysit, minkä avulla saadaan rakennusosista otettavien poralieriönäytteiden lukumäärä.

4. Täytä taulukosta 2 ja 3 saamiesi tietojen perusteella taulukko 1 käsitellyn rakennusosan osalta.
o

Jokaisen arvosteluerän suoritettavat laboratorioanalyysit saadaan taulukosta 3. Kirjaa nämä
aina ylös. Laskemalla yhteen jokaisen arvosteluerän osalta saamasi laboratorioanalyysit,
käytä saamiasi lukuja tarjouspyynnössä (Liite 3)

5. Toista edellä mainittu prosessi jokaisen rakennusosan osalta, kunnes olet käsitellyt tutkimusalueella
sijaitsevat rakennusosat.
6. Kun prosessin vaiheet 2-4 on toistettu jokaisen rakennusosan osalta valmiiksi ja taulukko 1 on
”täynnä”, saadaan taulukosta tutkimukseen sisältyvien poralieriönäytteiden minimimäärä. Tämän jälkeen voit täyttää taulukosta 1 sekä taulukosta 3 saatujen määrien avulla liitteessä 2 esitetyn tarjouspyyntölomakkeen kohdan: ”Tarjouksessa esitetään tutkimukseen sisällytettävien laboratorioanalyysien määrä”.

Kuvassa 2 on esitetty prosessikaavio avustamaan ja helpottamaan laboratorio- ja poralieriönäytteiden määrälaskentaa.
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Kuva 2. Laboratorio- ja poralieriönäytteiden määrälaskennan prosessikaavio
Taulukko 1. Tutkimusalueen rakennusosien, arvosteluerin, sekä näytemäärien arviointitaulukko

Lähtötietojen perusteella tutkimusalueella sijaitsevat rakennusosat:

Rakennusosien
lukumäärä,
kpl:

Rakennusosan

Rakennusosasta Rakennusosasta

sisältämät ar-

porattavien lie-

otettavien klori-

vosteluerät:

riönäytteiden

diprofiilien

(taulukosta 2)

lukumäärä:

määrä. (taulu-

(taulukosta 3)

kosta 3)

Uima-altaiden rakennusosat:
Altaan pohjalaatta
Altaan ulkovaipparakenteet (seinä)
Hyppytornin rakennusosat:
Runkorakenne
Hyppytasojen lukumäärä
Kosteusrasitukselle alttiit tasopinnat:
Lattiat
Seinät
Allastilassa sijaitsevat rakennusosat:
Pilarit
Palkit
Pilasterit
Näytteiden yhteismäärä (poralieriönäytteet sekä kloridiprofiilit):

Taulukko 2. Rakennusosan sisältämien arvosteluerien laskentakaava

Rakennusosa:
(taulukosta 1, esim. Uima-altaan pohjalaatta):

Selite:

Rakennusosan sisältämän betonin lujuusluokkien luku-

Lujuusluokka esitetään tyypillisesti rakennesuunnitelmissa. Lu-

määrä:

juusluokka voi olla esitettynä K-alkuisena kuten K20/K30/K40
tai C-alkuisena kuten C30/37, C40/50, C50/60

Yht. ___ kpl (a)
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Rakennusosan rasitusluokkien määrä:

Eri rasitusluokat esitetään rakennesuunnitelmissa. Rasitusluokat esitetään kirjain-numeroyhdistelmillä esimerkiksi: XA1, XC1,

Yht. ___ kpl (b)
Rakennusosan betonin koostumuksien määrä:

XD1, XF1 tai Y1-Y3
Mikäli rakennusosan betonissa on käytetty eri betonilaatuja,
kuten pakkasenkestävää betonia, rakennusosassa käytetyn be-

Yht. ____ kpl (c)
Rakennusosan pintamateriaalityypit:

tonin sementtimäärä muuttuu, betonin vesi-sementtisuhde
muuttuu.
Eri pintamateriaaleja ovat esimerkiksi puhdas betonipinta, laatoitettu betoni, maalattu tai muulla tavalla pinnoitettu betoni

Yht. ___ kpl (d)
Rakennusosan sisältämät arvosteluerät yhteensä:

Arvostelueristä määritellään isoin arvo, joka kirjataan.
Saadut arvosteluerät täytetään taulukon 1 kohtaan ”Raken-

(Valitse suurin kohtien a, b, c, d luvuista) ____ Kpl

nusosan sisältämät arvosteluerät” kunkin rakennusosan omalle
riville.

Keltaisella merkitylle alueelle tuleva numeroarvo kirjataan taulukkoon 1, sarakkeeseen ”rakennusosan sisältämät arvosteluerät”
Taulukko 3, arvosteluerälle suoritettavat laboratorioanalyysit

Yhdelle arvosteluerälle suoritettavat laboratorioanalyysit
Ohuthietutkimus:

Selite:
Ohuthietutkimuksella selvitetään betonin laatu ja vaurioiden
syyt kuten alkalikiviaines- tai ettringiittireaktiota sekä pakkasra-

Rakennusosan arvosteluerien määrä x3
Yht. __ __ Kpl (e)

pautuminen. Ohuthieanalyysi tärkein tehtävä on tarkentaa
muilla tutkimusmenetelmillä saatuja havaintoja ja arviointituloksia, mikä tekee ohuthietutkimuksesta olennaisen osan vaurioitumisen arviointia.

Betonin vetolujuuden testaus:

Betonin vetolujuuden perusteella arvioidaan betonin laatua
yleisesti sekä arvioidaan betonin rapautumisen aiheuttamaa

Rakennusosan arvosteluerien määrä x3

muutosta betonin vetolujuudessa. Vetolujuuden muutos vaikutta rakenteen korjattavuuteen sekä korjauslaajuuteen.

Yht. _ _ Kpl (f)
Betonin puristuslujuuden koestus:

Betonin puristuslujuus on betonirakenteiden arvioinnin tärkeimpiä ominaisuuksia. Betonin puristuslujuus määrittelee ra-

Rakennusosan arvosteluerien määrä x3
Yht. _ __ Kpl (g)

kenteen kestävyyden ja sillä voidaan myös arvioida betonin rapautumaa. Betonin puristuslujuutta käytetään määrittävänä
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arvona suunnittelutyössä betonirakenteille ja puristuslujuuden
arvot vaikuttavat korjauslaajuuteen

Betonin kloridianalyysi, kloridiprofiilien lukumäärä Betonin kloridipitoisuus määritetään kloridikorroosioriskin arvioimiseksi. Kloridipitoisuusprofiili, tulee ottaa rakenteen ulko-

Rakennusosan arvosteluerien määrä x3
Yht. __ __ Kpl (h)

pinnasta 2–3 eri syvyydeltä (esim. 0-20 mm., 20-40 mm. ja 4060 mm). Näin voidaan arvioida kloridien tunkeutumasyvyyttä
betoniin, raudoituksen korroosioriskiä ja arvioida tarvittavan
korjaustyön laajuutta.

Rakennusosasta porattavien lieriönäytteiden luku- Mikäli poralieriönäytteen pituus L ≥ 130 mm, voidaan poralieriönäyte katkaista siten, että näytteestä voidaan suorittaa 2

määrä:
(kohdat e, f, g, yhteensä) _____ Kpl

testiä/koestusta ja poralieriönäytteiden kokonaismäärä jakaa
kahdella (2), pyöristäen aina ylempään tasalukuun.

(Poralieriönäytteen pituus L ≤ 130 mm)
____ Merkitylle alueelle kirjatut luvut kertovat arvosteluerälle suoritettavien laboratorioanalyysien määrän.
____ Merkitylle alueelle tulee ohjeellinen poralieriönäytteiden määrä. Numeroarvo täydennetään taulukkoon 1 jokaisen rakennusosan kohdalle sarakkeeseen ”Rakennusosasta porattavien lieriönäytteiden lukumäärä”
___ Merkitylle alueelle tulee ohjeellinen kloridiprofiilien määrä. Numeroarvo sijoitetaan taulukkoon 1.
Helpottavia vinkkejä…
•

Helpottaaksesi näytemäärien laskentaa sekä vähentääksesi kaavamaista laskemista, voi laboratoriotutkimusten määrän laskea suoraan tutkittavalla alueella olevien arvosteluerien lukumäärää hyväksi käyttäen.
o

o

Jokaisesta arvosteluerästä tulee ottaa 3 kappaletta laboratorioanalyysiä. Jokaisesta arvosteluerälle suoritetaan laboratoriossa:
§

3 x ohuthietutkimus

§

3 x betonin vetolujuuskoe

§

3 x betonin puristuslujuuskoestus

§

3 x betonin kloridiprofiili

Poralieriönäytteiden lukumäärän saat laskemalla veto-, puristus- ja ohuthietutkimusten määrät yhteen ja jakamalla lukumäärän kahdella (2) ja pyöristämällä tuloksen ylöspäin kokonaislukuun.
§

Esim. 3 x OH + 3 x veto + 3 Puristus = 9 näytekiveä / 2 = 4,5 à 5 poralieriönäytettä
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Lomake 4; Kuntotutkimusraportin ohjeellinen sisältö
Kosteusrasitukselle alttiiden rakenteiden kuntotutkimusraportin pohja
1. Kansilehti / Otsikko:
•

Tutkimusselostus, Kosteusrasitukselle alttiiden betonirakenteiden kuntotutkimus

•

Kohteen nimi ja raportin päiväys, tutkimuksen tehneen yrityksen nimi

2. Tiivistelmä
•

Tutkimuksen tarkoitus

•

Tehdyt tutkimukset ja mittaukset

•

Tärkeimmät havainnot

•

Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

3. Sisällysluettelo
4. Kohteen yleistiedot
•

Tutkimuskohde

•

Tutkimuksen tilaaja ja kiinteistönomistaja, jos eri kuin tilaaja

•

Tutkimuksen tekijä ja vastuuhenkilö(-t)

•

Tutkimuksen tarkoitus / tavoite

•

Tutkimuksen ajankohta

•

Muut mahdolliset tahot

5. Kohteen yleiskuvaus (kuvaus kohteen perus ominaisuuksista)
•

Rakennusvuosi ja mahdollinen peruskorjausvuosi

•

Käyttötarkoitus

•

Tärkeimmät rakenneratkaisut ja -materiaalit

•

Pohja- tai paikannuskuva, mahdollinen tutkimus alueen rajaus

•

Tiedossa olevat vauriot

6. Lähtötiedot (Tilaajalta saatu tausta-aineisto, tai maininta, jos ei saatavilla)
•

Lista asiakirjoista, mm. huoltokirja, aiemmat selvitykset, pääpiirustukset, rakennepiirustukset, korjaustyöselostukset, sähköpostitse saadut tiedot (otsikko, tekijä, päiväys)

•

Maininta suullisista tietolähteistä (esim. teknisen henkilökunnan haastattelut) ja saadut tiedot.

•

Mahdollinen yhteenveto lähtötietojen (aiempien tutkimusten) tuloksista

7. Käytetyt tutkimusmenetelmät
•

Menetelmien ryhmittely tutkitun ilmiön mukaan, esim. rakenneavaukset jne.
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•

Kuntotutkijan itse tekemät mittaukset: mittauskalusto, toimintaperiaatteet, mahdolliset
käyttöasetukset, kalibroinnit sekä tulosten tulkintaperusteet, mahdolliset rajoitukset,
tulosten tulkinnassa käytetyt viitearvot / ohjeet

•

Laboratorioanalyysit: käytetty näytteenottovälineistö, laboratorioanalyysimenetelmät
ja niiden rajoitukset, käytetyt asiantuntijalaboratoriot ja tarvittaessa maininta näiden
laatujärjestelmistä tai sertifioinneista (esim. Finas-akkreditointi), tulosten tulkinnassa
käytetty ohje.

•

Rakenneavaukset: maininta tekijästä (tutkija itse / ulkopuolinen yritys), avausten koko
karkeasti, suojaustapa

8. Tutkimusten tulokset
•

Kuntotutkimuksen havainnot; johtopäätökset ja toimenpidesuositukset esitetään rakenneosittain. Näiden lisäksi raportin lopussa esitetään yhteenveto suositeltavista toimenpiteistä.

•

Tarkasteltu rakenneosa kuvataan luettelemalla rakennekerrokset ja -paksuudet ja/tai
erillisellä leikkauskuvalla rakenteesta.

•

Liittymien ja detaljien osalta käytetään tarvittaessa kuvia (valokuvat, otteet suunnitelmista tai piirretään kuva)

•

Rakenteiden suunnitelmienmukaisuus ja poikkeamat
i. Havainnot ja mittaustulokset
ii. Havainnot tekstiin ja ydinasiat mielellään myös pohjakuvaan, joka sijoitetaan
tekstin joukkoon tai liitteeksi

•

Rakenteen kunto, tekniset puutteet, tarvittaessa poikkeamat määräyksistä ja ohjeista

•

Mittaustulokset (peitekerrokset, kloridipitoisuus jne.) taulukkoon, mittaus- ja näytteenottokohtien sijainnit tulee olla esitettynä.
Tekstin joukkoon liitetään havainnollistavia kuvia:
•

Yleiskuvat

•

Vauriojäljet ja muut puutteet

•

Näytteenottokohdat sekä rakenneavaukset

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset:
•

Päätelmät rakenneosan kunnosta sekä vikojen ja vaurioiden syistä

•

Riskiarvio (arvio havaittujen vaurioiden merkityksestä rakenteelle)

•

Toimenpiteitä edellyttävät puutteet, viat ja vauriot, toimenpidealueet

•

Suositellut (sekä vaihtoehtoiset) korjausperiaatteet ja niiden kiireellisyys

•

Korjaussuunnittelussa huomioon otettavat muut seikat

•

Epäselviksi jääneet asiat, mahdolliset lisätutkimustarpeet

9. Yhteenveto tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä
•

Lista tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä
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Kuntotutkimusraportin ohjeellinen sisältö

•

Järjestetään laajuuden, kustannusten ja/tai kiireellisyyden mukaan

10. Päiväys ja allekirjoitukset
•

Raportti päivätään toimituspäivän mukaan. Raportin allekirjoittaa tutkimuksista ja johtopäätöksistä vastaava henkilö tai henkilöt.

•

Tutkimusraportin liitteet:
1.

Käytetyt kuntotutkimusmenetelmät

2.

Pohjakuva, johon on merkitty rakenneavaus- ja näytteenottopaikat

3.

Pohjakuva, johon on merkitty tärkeimmät havainnot

4.

Laboratorion alkuperäiset analyysivastaukset

5.

Mahdolliset muut liitteet, esimerkiksi tarkemmat mittaustulokset
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Lomake 5: Kuntotutkimustarjousten vertailu
Kuntotutkimuksen tekijän valintaa helpottaa tarjousten vertailukelpoisuus, joka voidaan saavuttaa
tilaajan ohjeen avulla tehdyllä sekä riittävän yksityiskohtaisella tarjouspyynnöllä.
Tarjoustoiminnassa on kuitenkin tyypillistä, että yksityiskohtaisesta tarjouspyynnöstä huolimatta tarjousten sisällöt ja laajuudet poikkeavat toisistaan. Usein sisältöä muokkaamalla pyritään alentamaan
kuntotutkimuksen kustannuksia ja tätä kautta pyritään saavuttamaan kustannushyötyä kilpailijoihin
nähden.
Toinen mahdollinen tarjouspyynnöstä poikkeamisen syy on kuntotutkijoiden erilaiset kokemustaustat sekä mahdollisesti erilaiset näkemykset tutkimusmenetelmien soveltamisesta kulloinkin kyseessä
olevassa kohteessa. Edellä mainitut syyt eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti saa olla syitä poiketa esimerkiksi tutkimussuunnitelmassa esitetystä sisällöstä.
Mikäli tarjoukset poikkeavat tarjouspyynnöstä, tulee tilaajan päätöksenteossa tarkastella seuraavia
tekijöitä:
•

•

•

Tarjouksessa esitetty tutkimuksen laajuus:
o

Laboratorionäytteiden lukumäärät (Lomake 3)

o

Kuntotutkimukseen käytettävä aika

o

Raportoinnin tarkkuus (Lomake 4)

Tutkijan osaaminen:
o

referenssikohteet (uimahalli-, kylpylä- ja uima-allaskohteet)

o

suoritetut pätevyydet (Fise)

Hinta, em. laadullisiin mittareihin verrattuna

Poikkeavan edullisessa tarjouksessa on riskinä, että tarjouksen tekijä joutuu tinkimään esim. kenttätutkimuksiin tai johtopäätösten tekemiseen käytetystä ajasta tai supistamaan näytteille tehtäviä
laboratorioanalyysejä. Tarjouksia vertaillessa on kuitenkin aina huomioitava, että kaikki tutkimuksen
osa-alueet yhdessä kuntotutkijan kokemuksen ja ammattitaidon kanssa mahdollistavat luotettavaan
lopputulokseen päätymisen.
Tutkimustarjousten vertailussa voidaan apuna käyttää seuraavalla sivulla esitettyä taulukkoa 4.
Taulukon on tarkoitus toimia tilaajan muistilistana, joka tulee käydä lävitse viimeistään tarjouksia
vertaillessa.
Mikäli tarjousta vertaillessa taulukon 1 ”ei-sarakkeeseen” tulee merkintöjä, tulee poikkeamat käsitellä
tarjoajan kanssa aina yksityiskohtaisesti sekä niistä tulee erikseen sopia kirjallisesti. Poikkeamat
tarjouspyynnöstä antavat tilaajalle myös mahdollisuuden hylätä kyseinen tarjous.

Mikäli tilaaja päättää valita tarjouksen, jossa tarkastuslistan perusteella on ei-merkintöjä,
tilaaja mahdollisesti hyväksyy puutteellisen tutkimuksen sekä siitä aiheutuvat tekniset ja taloudelliset riskit.
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Taulukko 4. Kosteusrasitukselle alttiiden betonirakenteiden kuntotutkimustarjousten arviointitaulukko

1. Kenttätutkimusten sisältö:
Tarjous sisältää betonin vaurioitumisen ja rakenteen laboratorioanalyysit; ohuthietutkimukset, veto- ja puristuslujuuden koestuksen jokaisen tutkittavan arvosteluerän
osalta?
Tarjous sisältää raudoitteiden korroosion tutkimisen; peitepaksuudet, (karbonatisoituminen), kloridit jokaisen tutkittavan arvosteluerän osalta?
Tarjouksessa esitettyjen poranäytteiden ohjeellinen määrä vastaa Tilaajan ohjeen,
liite 3:ssa esitettyä määrää?
Tarjouksessa esitettyjen laboratorioanalyysien määrä vastaa Tilaajan ohjeen, liite
3:ssa esitettyä määrää?
Tarjous sisältää pintarakenteiden vaurioitumisen arvioinnin (Kopo-kartoitus)

2. Kuntotutkimuksen raportointi:
Kuntotutkimusraportti vastaa sisällöltään ja rakenteeltaan "Tilaajan ohjeen liite 4:n
mukaista ohjeistusta?
Vastaava kuntotutkija osallistuu kuntotutkimuksen kenttätöihin sekä raportointiin?

3. Kuntotutkijan, pätevyys, osaaminen ja referenssit:
Kuntotutkimuksista vastaavalla kuntotutkijalla on "FISEn myöntämä betonirakenteiden kuntotutkija" pätevyys?
Kuntotutkimuksista vastaavalla kuntotutkijalla on FISEn myöntämä "Rakennusfysiikan
suunnittelija"- pätevyys?
Laboratorioanalyyseistä vastaavalla laboratoriolla on akkreditointi (FINAS)?
Vastaavalla kuntotutkijalla on kokemusta vähintään viiden (5) uimahalli- ja/tai kylpyläkohteen kosteusrasitukselle alttiiden betonirakenteiden kuntotutkimuksesta?

4. Tarjouksessa esitetyt käytännöt:
Näytteenotto suoritetaan kuntotutkijan toimesta?
Poralieriönäytteiden paikkaus sisältyy tarjoukseen?
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