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RAKENNUSTEOLLISUUS RY:LLE                                                                                          ”14.11.2017 tmä” 
 
”Raportti on kuullun ja koetun perusteella ulkopuoliselle muodostunut näkemys tilanteesta. Se nos-
taa esiin eritasoisia asioita toimeksiantajan harkittaviksi ja kehitettäviksi. Nostot eivät koske kaikkia 
toimijoita. Sisällön lyhyt lukuohje; Alkusanat, 1.Selvityksen tiivistelmä, 8.Yhteenveto ja suositukset.” 
 
 
Alkusanat 
 
Betonirakentamisessa havaittiin vuoden 2016 aikana merkityksellisiä lujuuskatoja. Alan toimijat, 
etupäässä kukin tahollaan, tekivät heti selvityksiään ja jo oikeansuuntaisia korjausliikkeitäkin.  
 
Vuoden 2016 lopulla viranomaistahot ja rakennusteollisuus päivittivät tilanteen, ja toimet laatuon-
gelmien ratkaisemiseksi käynnistettiin. Rakennusteollisuus RT ry yhdessä toimialaliittojensa INFRA 
ry:n, Talonrakennusteollisuus ry:n ja Betoniteollisuus ry:n kanssa mm. päätti kutsua tehtävään riip-
pumattoman, betonitoimialan ulkopuolisen selvitysmiehen.  
 
Asian selvittämistä tukemaan perustettiin avoin yhteistyöryhmä, jonka ytimen muodostivat viran-
omaistahot tai niitä edustavat Tukes, Ympäristöministeriö, Liikennevirasto ja Rakennustarkastusyh-
distys RTY ry sekä valtuutettu tarkastustaho Kiwa Inspecta (Inspecta). Ryhmässä olivat mukana myös 
Rakli ry:n, SKOL ry:n ja Aalto-yliopiston edustajat sekä RT ry:n ja sen toimialaliittojen edustajat. 
 
Selvitysmieheksi Rakennusteollisuus RT ry kutsui dipl.ins. Tapani Mäkikyrön. Selvitystyö tehtiin ajalla 
15.3.2017 - 30.9.2017. 
 
Selvitysmiehen tehtävänä oli muodostaa betonirakentamisen tilanteesta kokonaiskuva taustalla 
vuoden 2016 laatuongelmat sekä niiden mahdolliset syyt. Lisäksi tehtävänä oli laatia suositukset 
mahdollisista toimista, joilla vastaavat ongelmat kyetään välttämään jatkossa. Yksittäisiin kohteisiin, 
vastuisiin ja syyllisyyksiin selvitysmies ei ota/ottanut kantaa. Tahoja ei asioiden kohdilla nimetä.  
 
Selvityksessä tarkastellaan paikalla valettavien betonirakenteiden monivaiheista valmistusproses-
sia, sen riskikohtia ja ongelmia. Prosessin eri vaiheista kuultiin kymmeniä asiantuntijoita, toimijoita 
ja yrityksiä. Kuulemisten pohjalta muodostui näkemys, miten ala, tai osa alasta, menettelee proses-
sin eri vaiheissa. Niistä lähtien menettelytapoja arvioidaan ja annetaan kehityssuosituksia. 
 
Selvityksen näkemykset on muodostettu pääosin kuullun ja koetun perusteella ilman juridista do-

kumentointia. Betoniteknologisia asioita käsitellään vain yleisellä tasolla. Yksityiskohtainen arvi-

ointi tukeutuu asiantuntijoihin. On huomattava, että esille eivät ole päässeet alan kehityshankkeet 

ja onnistumiset, vaan pyydetysti ja leimallisesti laatu- tai lujuusongelmat, joihin haetaan korjausta. 

 
Selvitys nostaa hankeosapuolille eritasoisia näkemyksiä harkittaviksi, kehitettäviksi tai toteutetta-

viksi. Lujuuskatojen arvioinnin ja estämisen ohella esille on nostettu myös merkitykseltään vähäi-

sempiä tai laatuun epäsuorasti vaikuttavia betonirakentamisen kehityssuosituksia. 

 
Selvitys korostaa, että valmisbetonirakenteiden loppulaatuun vaikuttavat kaikki tuotantoprosessin 
pääosapuolet; rakennuttaja/tilaaja, betonitehdas ja työmaa. Epäonnistuessaan tai osaamattomuut-
taan niistä jokainen yksinäänkin voi aiheuttaa epäkelvon riskirakenteen, hylättävän lopputuloksen. 
 
Tapani Mäkikyrö, dipl.ins. 

Selvitysmies 
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1. Selvityksen tiivistelmä ja viittaukset suosituksiin                     ”14.11.2017 tmä” 

 

Lähtökohtina selvitykselle ovat betonirakenteiden purkamisiin johtaneet lujuuskadot vuonna 2016 

talo- ja siltarakenteissa Turussa ja Kemijärvellä. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva tilanteesta 

ja suositella toimia, joilla vastaavat ongelmat vältetään. Toimien toteutuksen suunnittelee ala itse. 

Selvitys perustuu rakennustoimialan laajaan kuulemiseen. Edellä mainitut tapaukset eivät ole olleet 

ainoita lujuusongelmia isoissa betonirakenteissa. Rakennusvalvonnat ja -ala kartoittavat ongelman 

levinneisyyttä rakennekokein ja varmistavat uudisrakentamista lisävalvonnalla; toistaiseksi ei ole 

havaittu ilmiön laajentumista. Selvityksen päähuomio kiinnitetään betonirakentamisen laatuun, 

akuuttina lopputuotteen lujuuskato. Se syntyy tuotantoprosessin epäonnistumisten seurauksena. 

Betoni on yleisin runkomateriaali, josta neljäsosa on paikallavalua. Kehittynyt betonitekniikka mah-

dollistaa moninaista laadun ja tuotantokustannuksen säätämistä. Tilaajan ja alan liiallinen hintakes-

keisyys leimaa betonirakenteiden tuotantoa. Se herkistää tuotantoa ongelmille mm. side- ja lisäai-

neoptimoinnin sekä betonointi- ja jälkihoitovirheiden ja työmaan valvontapuutteiden seurauksena. 

 

Tuotantoprosessin näkökulmasta tunnistetaan kehittämistarvetta prosessin kaikissa päävaiheissa: 

Tilaajan rooli; hinta-/laatukeskeisyys, työn valvonta ja vastuut. Betonitehtaan rooli; betonin opti-

mointi ja laadunmittaukset, tarjous- ja toimituslaadun avoimuus sekä alan yhteistyö. Työmaan rooli; 

betonin valinta, valutyö ja sen valmistelu ja jälkihoito, yhteydenpito suunnittelun ja tehtaan kanssa. 

 

Lopputuotteen näkökulmasta betonirakenteen lujuusongelmissa erotetaan kaksi vakavuusluokkaa; 

vähäiset lujuuden vaihtelut ja vakavat lujuuskadot. Seuraamuseroista huolimatta niillä on tuotanto-

prosessissa myös yhteisiä syitä. Betonin lujuusvaihteluja rakenteissa voimistavat betonointityön 

kiire ja osaamisvaje tai jälkihoidon häiriö ja niitä edesauttaa tilaajan puutteellinen valvontanäkemys. 

 

Lujuuden vaihtelu hyväksyttävän arvon rajalla voi johtaa yllättäviin lujuusalituksiin rakenteissa. 

Tehtaiden sinänsä arvostetun vähäisen hajonnan ja lujuusmarginaalin hallintaa rakenteissa vaikeut-

tavat prosessin muissa vaiheissa hajontaa lisäävät suoritusvirheet/-vajeet. Valmistuksen mittausten 

(kosteus, ilma, lujuus) ajoittaisuus tai epätarkkuus ei saa hämärtää tehtaan ja työmaan käsityksiä 

tuotettavasta ja tilattavasta lujuustasosta. Lopputuotteen laatu ratkaisee, sille riittävä marginaali. 

 

Vakavissa lujuuskadoissa betonin ilmamäärä kohoaa nopeasti sekoituksen jälkeen ennen sitoutu-

mista jopa 15 til.-%:iin. Betoni menettää tiheyttään ja jopa puolet lujuuttaan. Ilmiölle herkkiä ovat 

huokostetut vaativat säänkestävät (P-luku)betonit. Aalto-yo:ssa päättynyt betonin Robust Air -huo-

kosrakennetutkimus on varmistamassa lisäaineiden käyttöön liittyvän ongelman yhden (pää)syyn. 

Näkemys tekijöistä, jotka voivat liittyä huokostetun betonin ilmailmiöön: lisäaineiden sopimatto-

muus ja hitaus, sekoitustarve (selvitettävä), korkea notkistinannostus ja suuri notkeus, alhainen se-

mentti- ja hienoainesmäärä sekä pieni max. raekoko, riittämättömät ennakkokokeet (P-lukubetoni), 

työmaamittauksen epätarkkuus, pieni lujuuden varmuusmarginaali, epäkelpo valutyö (harvavalu voi 

yksinään aiheuttaa lujuuskadon) sekä välillisesti valvonnan vaje. Suositellaan em. tekijöihin puuttu-

mista ja osaamisen päivittämistä. Hankkeen osapuolien on hallittava ilmiö ja sen tekijät. Kts. liite 3. 

Vaatimus: Lujuuskadon pääsyä kantaviin betonirakenteisiin laadun omavalvonnan läpi ei voida sallia 

Laadunvalvonta on ulotettava lähelle valua, epäiltäessä rakenteeseen. Normi ja asetus tukevat sitä. 

Kiwa Inspectan ja Tukesin seuranta viive-otannalla ei riitä; havaitaan kyllä eroja tehtaiden lujuusta-

soissa ja alituksissa, mutta ei lujuuskatoja ajallaan. Kyseisten lujuuskatojen betonimassan jälkitar-

kastuksissa ei juuri alituksia havaittu, vasta rakenteessa, lisäksi näkyvää harvavalua oli todettavissa. 
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taustalla vuoden 2016 lujuuskadot                                                                    Selvitysmies 14.11.2017       
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2. Selvitystyön taustaa ja oheishuomioita                                                                                                              
 

2.1  Betoni, johtava runkomateriaali, vahvuuksia ja haasteita murroksessa 

 

Rakennettu ympäristö on mukana isossa muutoksessa, käynnistyvässä murroksessa. Sen avainasi-

oita, megatrendejä, ovat mm; ilmastonmuutoksen seuraukset laajenevat, ekologinen kenkä puris-

taa, kaupunkien roolit korostuvat, teknologia integroituu arkeen (digitalisaatio) ja taidot haastavat 

tiedot. Digitalisaatio muuttaa liiketoimintamalleja. Toimintatapojen muuttuessa liikesalaisuuksien 

merkitys vähenee, avoimuus parantaa tuottavuutta. Laadun parantaminen tarkoittaa kohta myös 

tuotteen hinnan alenemista. Rakennusmateriaalien, myös betonin, on mukauduttava uuteen tilan-

teeseen. Muutos edellyttää rakennusmateriaalien, -tuotteiden ja -järjestelmien kehittämistä, ja se 

voi nopeasti jakaa markkinoita uudelleen.  Sitäkin taustaa vasten on perusteltua nostaa esille tä-

män hetken tärkeimmän rakennusmateriaalin, betonin, vahvuudet ja laatutekijät sekä vahvistaa 

asiakkaiden tietoisuutta niistä.  Se edellyttää myös betonirakenteiden valmistuksen osaamisen ja 

laadunhallinnan kehittämistä nykyisestään. 

 

Betonilla vahva asema ja monia etuja 

   

Betonia voidaan pitää rakennusteollisuuden tärkeimpänä materiaalina. Sillä on monia vahvuuksia; 

kilpailukykyinen hinta, helppo saatavuus ja monipuolisen käytön mahdollistavat ominaisuudet. 

Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvä puristuslujuus sekä erinomainen palon-, kosteuden- ja ympä-

ristörasitusten kestävyys. Suomessa betonin osuus runkomateriaaleista on noin 40 %, josta paikal-

lavalua on noin neljännes. Puun osuus on hieman betonin osuutta pienempi ja teräksen noin 20 %. 

 

Betonin kilpailuetu Suomessa on poikkeuksellinen avoin elementtijärjestelmä. Se mahdollistaa ra-

kennuksen toimituksen kilpailuttamisen ja hankinnan osakomponenteittain erikseen esimerkiksi 

siten, että välipohjat, ulkoseinät ja portaat tulevat eri toimittajilta. Vaikka toimitusten pilkkoutumi-

nen vaikeuttaa kokonaisuuden ja laadun hallintaa, toimivat markkinat kuitenkin asiakkaan hinta-

eduksi. Se puolestaan pitää betoniteollisuuden liiketuloksen matalana, keskimäärin noin 5 %:n ta-

solla. Valmisbetoniteollisuuden kannattavuus voi olla ajoittain jopa negatiivinen. Se kuvaa nykyistä 

ongelmallista hintakeskeisyyttä asiakkaan vähäisen laatutietoisuuden seurauksena. 

 

Betoniala kehityksessä mukana, uusia haasteita ratkotaan 

   

Suomalaisen betoniteollisuuden kehittämisen kärkiä ovat viime vuosina olleet työturvallisuuden 

parantaminen lähes 0-tasolle, BIM-tietomallinnuksen laajamittainen käyttöönotto ja ratkaisujen 

ympäristövaikutusten pienentäminen. 

Tuotteiden tekninen kehittäminen tapahtuu pääosin yrityksissä, ja sitä alan hintakeskeisyys hidas-

taa. Tuloksia on kuitenkin saavutettu; erilaiset kuitubetoniratkaisut, vähemmän ympäristöä kuor-

mittavat tuotteet ja jätebetonin kierrätysjärjestelmän rakentaminen kierrätysasteen ollessa jo 80 

%. Suomalainen tunnettu innovaatio on graafinen betoni. 

 

Betoniala näkee betonirakenteiden suunnittelun ja betonitekniikan kehittämisen äärimmäisen tär-

keäksi alan tulevaisuuden kannalta. Osalle alan tehtaista ja työmaista ei riitä tai kiinnitetä riittävän 

osaavaa tai riittävästi resursoitua suunnittelua, minkä ala kokee toimintaansa haittaavana. Suure-

na haasteena koetaan myös ympäristöasiat. Vaikka suomalainen betonirakentaminen on tänä päi-

vänä päästövaikutuksiltaan vähäinen, suuren yleisön päinvastaista mielikuvaa on vaikea muuttaa.      
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2.2   Tapahtumat ja tavoitteet selvitystyön taustalla, ”syytä huomata” 

 

Vuoden 2016 syksyllä Turussa havaittiin betonirakenteissa merkityksellisiä laatuongelmia kahdella 

eri työmaalla, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin T3-sairaala -työmaalla ja Merimieseläkekassan 

ns. Harppuunakorttelin pysäköintilaitoksen Harppuunaparkki -työmaalla. Sairaalarakennus on 8-

kerroksinen, yht. 53000 m2, ja se rakennetaan liikenneväylän laajan kannen päälle. Harppuunapar-

kin yhteyteen tulee 12 asuinkerrostaloa. Työmaat olivat alkuvaiheissaan. 

 

Em. työmailla rakennustyöt keskeytettiin tilaajan ja urakoitsijan toimesta. Työmailla oli eri urakoit-

sijat mutta sama betonintoimittaja. Betonirakenteista porattujen tutkimusnäytteiden perusteella 

tutkijat havaitsivat, että loppulujuudet eivät tule vastaaman vaatimuksia. Sairaalarakenteita puret-

tiin ja Harppuunakorttelissa käyttöikää laskettiin. Asiantuntijalausunnot tilanteesta ovat olleet sel-

vitystyössä käytettävissä. Betonia on tutkittu, valutyön tuloksia kuvattu ja tiedonkulkua arvioitu.   

 

Inspecta totesi betonitehtaiden jälkitarkastuksiensa perusteella, että työmaille on toimitettu sel-

laista betonia, mitä pitikin, tosin hyvin pienellä lujuusvaralla, mutta jossakin vaiheessa betonin val-

mistuksessa, kuljetuksessa tai työmaalla on tapahtunut jotain, minkä vuoksi olennaiset tekniset 

vaatimukset eivät täyttyneet rakenteessa. Betonin valmistuksen laadunvalvonta tehdään tehtaan 

toimesta omavalvontana vaatimusten mukaisella otannalla. Sen tulokset toteaa Inspecta jälkikä-

teen tehtaan tarkastuksen yhteydessä. 

 

Vuoden 2016 keväällä Kemijärvellä valetussa Kostamontien alikulkusillassa havaittiin edellisen 

tyyppinen betonin lujuusongelma siltaa jännitettäessä. Jänteiden ankkurit painuivat betoniin 8-12 

mm ja ankkurialueilla sillan päät halkeilivat. Silta purettiin ja valettiin uudelleen, uudella betonire-

septillä. Sillan tilaaja oli Liikennevirasto ja betonintoimittaja sama kuin Turun kohteissa. Inspecta 

totesi Rovaniemellä, noin 90 km päässä valupaikasta, olevan betonitehtaan laatuasian yhtä lievää 

alitusta lukuun ottamatta olleen kunnossa. Käytössä olivat InfraRYL 2006 -määräykset. Päätilaaja 

Liikennevirasto tilasi sillan pääurakoitsijalta, joka käytti betoniurakoitsijaa, joka tilasi sillan betonit 

tehtaalta. Käytössä oli ketjutettu urakka. Liikennevirasto tilasi sillan betonista lisätutkimuksia ja -

kokeita, tulokset asiantuntija arvioi. Hänen muistionsa on ollut käytettävissä selvitystyössä. 

 

Yhteistä tapauksille oli, että purettavissa rakenteissa mitattiin betonista noin 2-kertainen ilma-

määrä verrattuna juuri ennen valua betonin toimittajan työmaalla mittaamiin määriin. Myös beto-

nin tiheys oli merkittävästi alentunut. Puristuslujuus oli ilmamäärän nousun seurauksena radikaa-

listi alentunut. Harppuunaparkissa lujuuden lasku oli vähäisempää, mutta lujuuden kehitys työ-

maan odotuksia hitaampaa. 

 

Selvitysmiehen rakennustoimialan eri tahojen laajan kuulemisen perusteella edellä mainitut Turun 

ja Kemijärven tapaukset eivät ole olleet ainoita lujuusongelmia tai purkuja betonirakentamisessa 

viime vuosina. Lujuusongelmia on esiintynyt ainakin joissakin isoissa teollisuuden rakenteissa muu-

allakin Suomessa. Lujuuden alitukset voivat olla eriasteisia, myös vähäisiä. Ne koskevat pääosin te-

hokkaasti huokostettuja (ja notkistettuja), vaativiin ympäristöolosuhteisiin tarkoitettuja betoneja. 

 

Tukes on tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennustuotteiden markkinavalvojana 

asiassa selvittelytyötä. Työ on kesken. 

Aalto-yliopistossa on tehty lujuuskatoon liittyvä betonin ilmamäärän hallitsematonta nousua sel-

vittävä tutkimus. Myös Kymeen ammattikorkeakoulu on tehnyt betoniongelmassa tutkimuksia.  
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Selvityksen tavoite ja huomioitavia seikkoja 

 

Tämän selvityksen tavoitteena on muodostaa käsitys betonirakentamisen laadun kokonaistilan-

teesta lähtien viimeaikaisista edellä kuvatuista laatuongelmista sekä esittää suositukset toimenpi-

teistä niiden hallitsemiseksi. Ensisijaisesti tavoitteena on estää vakavat lujuuskadot. 

 

Epäkelpojen rakenteiden syntymistä ja jäämistä rakennukseen voidaan estää kahdessa vaiheessa: 

Estetään lujuuskatomassojen ja -rakenteiden syntyminen tuotantoprosessia säätämällä tai kehite-

tään laadun-/kelpoisuudenvalvontaa huomaamaan jälkijättöisesti sellaisten rakenteiden syntymi-

nen ja olemassaolo. Lopputuotteen säädösten mukaisuus, mm. henkilöturvallisuus, on yleisen edun 

kannalta ratkaisevaa. Sen tavoittelu täytyy lähteä ensisijaisesti tuotantoprosessin hallinnasta.  

 

Selvitystyön yhteydessä on tarkasteltu paikalla valettavien betonirakenteiden koko tuotantoproses-

sia tilaamisesta alkaen. Esiin on noussut monia lujuuskatoja vähäisempiä laatuasioita, joita myös on 

arvioitu ja joihin on suositeltu kehitystoimia. Alan toimijat päättävät, miten ja missä laajuudessa on 

perusteltua suosituksia hyödyntää. Lujuuskato on vakava asia ja estävät toimenpiteet ehdottomia.  

 

Edellä mainittuja rakennuskohteita, niiden ongelmia ja mahdollisia syitä, ei käsitellä tässä selvityk-

sessä erillisinä, vaan ne ovat osaltaan mukana betonirakentamisen kokonaiskuvan muodostami-

sessa, tuotantoprosessin arvioinnissa ja toimenpidesuosituksissa. Arviointi ja suositukset perustu-

vat laajaan kuulemiseen. Betoniteknologiaa arvioidaan vain yleisellä tasolla. Kuullut tahot, liite 1. 

 

Tämä selvitystyö kohdistuu pyydetysti ja leimallisesti vain betonirakentamisen ongelmiin. On syytä 

huomata, että betonialalla osataan kuitenkin valtaosin toimia hyvin ja ongelmitta. 

 

 

2.3   Lujuuskato viranomaisten käsittelyssä, ”yleinen etu”  

 

(Kohdassa lainauksia Rakennettu Ympäristö -lehti 1/17: Teppo Lehtinen ”Betoni hallinnon rattaissa”) 

 

Betonirakenteiden laatu- ja lujuusongelma Turussa syksyllä 2016 kahdella rakennustyömaalla oli va-

kavuudeltaan sen asteinen, että se eteni läpi koko viranomais- ja laaduntarkastusketjun rakennus-

teollisuusyhteyksineen: Turun rakennusvalvontatoimi – Ympäristöministeriö – Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirasto Tukes – Rakennusteollisuus, Betoniteollisuus – Kuntaliitto – Inspecta Sertifiointi Oy. 

 

Toimien perusteina olivat etenkin maankäyttö- ja rakennuslain säädökset: MRL 117a § (Rakenteiden 

lujuus ja vakaus), 117b § (Paloturvallisuus), 117d § (Käyttöturvallisuus) sekä niiden nojalla ympäris-

töministeriön asetus 477/2014 (Asetus kantavista rakenteista), MRL 124 § (Viranomaisvalvonta ra-

kentamisessa), MRL 152 § (Rakennustuotteen ominaisuudet) ja MRL 181 § (Markkinavalvonta).  

 

Kun edellä kerrottuja vakavia ongelmia betonin lujuudessa havaittiin loka-marraskuussa 2016, kes-

keytettiin rakennustyöt rakennuttajan ja urakoitsijan sopimuksella. Myös viranomaistahot tulivat 

mukaan selvittelyyn.  

Turun rakennusvalvonta varmistaa ja saattaa tiedoksi 

Epäkelpo betonivalu tuli ensin Turun rakennusvalvonnan tietoon. Se teetti erinäisiä asiantuntijavar-

mistuksia pikatahtiin. Tilanteen riittävästi varmistuttua Turun rakennusvalvonta kirjelmöi 

18.11.2016 asiasta ja sen mahdollisesta valtakunnallisesta ulottuvuudesta ympäristöministeriölle. 
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Ympäristöministeriö osapuolien solmupisteenä  

 

Ympäristöministeriö ko. toimialan lakien ja asetusten valmistelijana tai antajana edellytti tilanteen 

nopeaa selvittämistä. Osapuolet ottivat siihen yhteyttä ja sille kirjelmöitiin alkaen Turun rakennus-

valvonnan ilmoituksesta. Se tarjosi osapuolelle vuorovaikutusalustan. Ympäristöministeriö, Raken-

nusteollisuus ry ja pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat muodostivat neuvotteluyhteyden tilan-

nekuvan ja ensimmäisten varmistustoimenpiteiden selvittämiseksi. Samoin alkoi 24.11.2016 minis-

teriön yhteydenpito Kiwa Inspectan (eli Inspecta Sertifiointi Oy:n) kanssa, jatkossa käytetään nimeä 

”Inspecta” . Sillä on oikeutus myöntää valmisbetonitehtaiden laadun varmennustodistuksia ja hoitaa 

sen mukaista betonitehtaan ja betonin valmistuksen laadunseurantaa. Ympäristöministeriö antaa 

hyväksynnän ulkopuoliselle toimielimelle kyseiseen varmennustodistusmenettelyyn, niin myös In-

spectalle. Ympäristöministeriöllä on lakisääteinen velvollisuus myös tarkastaa toimielimen kelpoi-

suus ja varmistaa toiminta ehtojen mukaiseksi.    

 

Tukes ja rakennustuotteiden markkinavalvonta 

 

Tukes toimii maankäyttö- ja rakennuslain 181 §:n perusteella kaikkien rakennustuotteiden markki-

navalvontaviranomaisena. Toimivan markkinavalvonnan kannalta on oleellista, että kunnan raken-

nusvalvontaviranomainen osaltaan seuraa rakennustuotteiden käyttämistä ja tarpeen mukaan il-

moittaa havaituista epäkohdista Tukesille. Tukes saikin tiedon Turussa tehdyistä havainnoista ja 

käynnisti selvitykset marraskuussa. Tukes kertoi 21.11.2016 tekevänsä yhteistyötä alan toimijoiden 

kanssa ja kartoittavansa betoninvalmistuksen toimintaketjua ongelmien syiden selvittämiseksi. Tu-

kes ilmoitti myös, että vuoden 2016 loppupuolella käynnistyy rakennustuotteiden laajamittainen 

testausohjelma, joka toteutetaan vuoden 2017 aikana. Testausohjelmassa huomioidaan betonin 

laatuun liittyvät ongelmat testaamalla valmistukseen liittyviä yksittäisiä tuotteita. Lisäksi Tukes ke-

hittää valmisbetonin laaduntarkkailukäytäntöjä yhteistyössä betoniteollisuuden kanssa. Työ on 

käynnissä. 

 

Rakennusteollisuus RT ry mukaan selvittelyyn  

 

Rakennusteollisuus RT ry otti asiassa yhteyttä ympäristöministeriöön marraskuussa 2016. RT ja mi-

nisteriön asiantuntijat kävivät yhdessä 28.11. läpi tilannetta ja esille tulleita ongelmia. Tapaamisen 

perusteella RT kirjelmöi ministeriölle joulukuun alussa arvioivansa betoniteollisuuden ja urakoitsi-

joiden kanssa betonirakentamisen tuotantoketjut laadunvarmistustoimenpiteineen. Samalla on tar-

koitus tarkastella, onko tarpeen selkeyttää vastuunjakoa betonirakentamisen laadunvarmistuk-

sessa. RT piti esille tulleita laatuvirheitä poikkeuksellisina ja vakavina sekä ilmoitti välittömästi ryh-

tyneensä tilannetta tutkimaan ja tekevänsä tarvittavat toimenpiteet, jotta vastaavat tapaukset saa-

daan ehkäistyä. 

 

Rakennusvalvonnat varmistavat oleelliset tekniset vaatimukset 

 

Peruste: 

Voimassa olevien laadunvarmistusmenettelyjen lisäksi rakennusvalvontaviranomainen voi edellyt-

tää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun on syytä epäillä, että ra-

kennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia. Näin oli nyt syytä epäillä. 

 

Turun kaupungin rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 1.12.2016 suositella Talonrakennuste-

ollisuus ry:lle, että se selvittäisi, täyttääkö paikallavalettujen betonirakenteiden lujuus niille asetetut 
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vaatimukset. Keskeisenä tarpeena oli selvittää myös muilta työmailta, täyttääkö paikallavalettujen 

betonirakenteiden lujuus sille asetut vaatimukset. 

 

Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat ehdottivat 22.11.2016 Talonrakennusteollisuus 

ry:lle lähettämässään kirjeessä, että se teettäisi suurten talonrakennusurakoitsijoiden kanssa selvi-

tyksen paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden toteamiseksi. Kir-

jeessä viitattiin Turussa ja Kemijärvellä havaittuihin laatuongelmiin. 

 

Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat tapasivat 7.12.2016 yhdessä ympäristöministeriön 

asiantuntijoiden kanssa Talonrakennusteollisuus ry:n. Tapaamisessa rakennusvalvonnat informoi-

vat, että paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi 

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla edellytetään jatkossa talonrakennushankkeissa pätevän asiantun-

tijan lausuntoa siitä, täyttävätkö betonirakenteet niiden lujuudelle ja vakaudelle asetetut vaatimuk-

set. Talonrakennusteollisuus ry ja läsnä olleet yritykset ilmoittivat tapaamisessa tukevansa tätä me-

nettelyä.    

 

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat siis 8.12.2016 alkaen edellyttäneet toistaiseksi raken-

teilla olevien kohteiden paikallavalettujen kantavien ja jäykistävien betonirakenteiden lujuudesta 

tehtäviä lisäselvityksiä. Rakennuksen rakenteiden lujuuteen ja vakauteen liittyvän rakennekatsel-

muksen, rakennuksen käyttöön hyväksyvän osittaisen loppukatselmuksen ja lopullisen loppukatsel-

muksen yhteydessä on esitettävä pätevän asiantuntijan lausunto siitä, täyttävätkö rakennuksen pai-

kallavalettujen kantavien ja jäykistävien betonirakenteiden lujuudet niille säännöksissä ja rakenne-

suunnitelmissa asetetut vaatimukset. Käytäntö ei koske normaaleja pientaloja, ts. omakoti‐, pari‐ ja 

rivitaloja.  

 

Oulun rakennusvalvonta yhtyi edellä kuvattuun pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen edellyt-

tämään asiantuntijalausunto-menettelyyn 8.12.2016 alkaen. Lisäksi rakennuslautakunta päätti 

29.3.2017 suositella Talonrakennusteollisuus ry:lle, että se ryhtyisi selvittämään paikalla valettujen 

betonirakenteiden lujuutta yhdessä kuuden suurimman talonrakennusurakoitsijan kanssa Oulun 

alueella. Lopullinen toimintatapa piti sopia yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Saadut tulokset 

oli raportoitava 31.5.2017 mennessä rakennusvalvonnalle ja keskeiset tulokset lisäksi rakennuslau-

takunnalle. Selvitystyön tulosten perusteella piti ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin (aikaa jatkettu).  

 

Selvitykset paikallavalettujen betonirakenteiden lujuudesta tehdään joko koekappaleiden avulla, 

kimmovasaralla tai muulla saman luotettavuuden omaavalla menetelmällä. Lausunnon antaja mää-

rittää lujuuden varmistamiseksi tarvittavat riittävät tutkimustoimenpiteet rakennushanke‐ ja raken-

nusosakohtaisesti. 

 

Kuntaliiton huomautuskirje julkisille toimijoille  

Kuntaliitto lähetti 16.1.2017 kirjeen liittyen betonirakenteiden laatuongelmien huomioon ottami-

seen kunnan eri toiminnoissa. Kirje on suunnattu kuntien rakennusvalvonnoille, teknisille johtajille 

ja toimitilahallinnoille. Kirjeessä kiinnitetään huomiota myös laajarunkoisten rakennusten lakisää-

teisen arvioinnin määräaikoihin. Kuntaliitto tuo esille, että kuntien rakennusvalvonnat voivat tiedot-

taa asiassa haluamallaan tavalla rakennusten omistajille ja rakennushankkeisiin ryhtyville. Neuvon-

nan lisäksi tuodaan esille maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjä keinoja, kuten asiantuntijatar-

kastus (MRL 150 b §), ulkopuolinen tarkastus (MRL 150 c §) ja erityismenettely (MRL 150 d §).   
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Inspecta (Kiwa Inspecta/Inspecta Sertiointi Oy) betonin valmistuksen laadunvalvonnan varmistajana 

Valmisbetonille on mahdollista hakea ympäristöministeriön hyväksymältä toimielimeltä vapaaeh-

toista varmennustodistusta tuotehyväksyntälain mukaisesti. Ympäristöministeriö on kyseiseksi toi-

mielimeksi vahvistanut Inpecta Sertiointi Oy:n. Sen rooli on betonin valmistuksen laadunvalvonnan 

varmistamisessa merkittävä. Rooli kuvataan luvussa 6. 

Käytössä olevassa menettelyssä varmennetaan, että betonin valmistuksen laadunvalvonta täyttää 

sille varmennustodistuksen arviointiperusteessa esitetyt vaatimukset. Nämä vaatimukset perustu-

vat arviointiperusteissa mainittuihin eurooppalaiseen valmisbetonia koskevaan standardiin SFS-EN 

206 sekä sen suomalaiseen soveltamisstandardiin SFS 7022.   

Varmennustodistusmenettelyssä laadunvalvonnasta, näytteidenotosta ja toimitetun betonin laa-

dusta huolehtii betonin valmistaja. Valmistuksen laadunvalvonta tarkastetaan laadunvalvonnan var-

mentajan tekemillä tarkastuskäynneillä yleensä kerran tai kahdesti vuodessa. Tarkastuksissa käy-

dään läpi tehtaan henkilöstön pätevyys, tehtaan valmistus- ja annostelulaitteistot, laboratoriolait-

teiden tarkastukset ja raaka-aineiden laatu. Lisäksi tarkastetaan laadunvalvonnan vaatimusten mu-

kaisuus, jossa kiinnitetään huomiota valmistetun betonin lujuusvaatimusten täyttymiseen, huokos-

tetun betonin ilmamäärän ja pakkasenkestävyyden valvontaan, raaka-aineiden punnituksen tark-

kuuteen ja betonin oikeaan vesimäärään. 

 

On huomioitava, että esillä olleita siltabetoneita (P-lukubetonit) koskevat liikenneviraston vaatimuk-

set viittaavat InfraRYL -julkaisuun. 

 

  

2.4   Betonitoimiala ja asiakas avoimesti laatukeskeisiksi, koulutuksella uutta profiilia 

         Tämä on selvitystyön tuottamaa oheistietoa, joka välillisesti vaikuttaa betonin laatuun. 

 

Asiakkaiden käyttäytyminen lienee lopulta ratkaisevaa. Asiakkaiden kiinnostuminen betonin omi-

naisuuksista ja laadusta, ei pelkästä halvan hinnan tavoittelusta, voisi olla käytännössä jo ratkaisu 

laatuongelmiin. Se lähtee asiakkaan laatutietoisuuden lisääntymisestä.  

 

Taustaksi: Viranomaistahot säädösperusteisesti ja myös rakennusala itse ovat puuttuneet viimeai-

kaisiin ongelmiin ja edellyttäneet syiden selvittämistä ja erityisesti turvallisuusnäkökohdista huoleh-

timista. Sen perustana ovat mm. säädökset: MRL 124 § (Viranomaisvalvonta rakentamisessa), MRL 

117 a § (Rakenteiden lujuus ja vakaus), 117 b § (Paloturvallisuus), 117 d § (Käyttöturvallisuus) sekä 

niiden nojalla YM:n asetus 477/2014 (Asetus kantavista rakenteista). 

 

Vaikka laki asettaa reunaehtoja betonirakentamisen laadulle, betonitoimialan oma tavoitteenaset-

telu on kuitenkin kehityksen edellytys. Se tarkoittaa mm. tuotteen kehittämistä asiakkaan tarpeita 

nykyistä yksilöidymmin vastaavaksi. Kysynnän syntyminen edellyttää asiakkaan laatutietoisuutta. 

 

Laatuongelmat eivät välttämättä kohtaa tasapuolisesti kaikkia, ilmanmuodostus pääsi yllättämään 

Selvitysmies on muodostanut näkemyksensä rakennusalalta itseltään saamistaan tiedoista. On syn-

tynyt vaikutelma, että samat ongelmat eivät kohtaa kaikkia tuottajia ja tilaajia samalla voimalla. 

Tämä koskee betonin valmistusta, valamista, jälkihoitoa ja valvontaa, ts. betonitekniikkaa, sekä 

myös tilaamista. Jos keskinäisen kilpailun näkökohta vain sallisi, alan yhteinen tieto loisi mahdolli-

suuden alan omalähtöisille kehitys- ja korjaustoimille, myös lujuusongelmassa. Osin näin on tapah-

tumassakin kaikille avointen tutkimustulosten kautta.  
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Viimeaikainen betonin lujuuskato ja liiallinen ilmanmuodostus on tullut alalle yllätyksenä. Lisäainei-

den käyttäytyminen on alkanut selvitä vasta Liikenneviraston ja Robust Air -tutkimuksen myötä. 

 

Betonin koko laadun ja reseptien avoimuus on asiakkaan laatutietoisuuden lähtökohta 

 

Betonialalle on vakiintunut käytäntö, että valmisbetonin koostumistiedot eivät ole kaikilta osin jul-

kisia. Se on vanha eurooppalainen käytäntö. Poikkeuksena Suomessa on Liikennevirasto ja sen P-

lukubetoni, jonka tarkat tiedot ja laskelmat on sovittu tilaajalle annettavan. Nyt digitalisaatio alkaa 

muuttaa liiketoimintamalleja, ostamista, myymistä ja tilaamista. Kehitystä ei voi pysäyttää, eikä ole 

tarpeenkaan. Toiminnan ja toimitusten läpinäkyvyys valtaa alaa. 

 

Eikö avoimuutta, myös betonin koko laadun ja suhteutustietojen osalta, voida kääntää alan voimaksi 

ja hyödyksi, ja sen mahdollisia haittoja oppia hallitsemaan. Hyötyä tulisi varsinkin, jos on jotakin 

uutta laatua tarjottavana. Aluksi vain asiantuntijat osaavat avoimuudesta hyötyä, kohta useammat. 

 

Betonin valmistusta seuraava vaihe, isoa valutyötä edeltävä työnsuunnittelu, tarvitsee edellisen vai-

heen, betonin valmistuksen, kattavat tiedot onnistuakseen parhaalla tavalla, ne peitellytkin. Samaa 

laadun avoimuutta edellyttää asiakkaan laatutietoisuuden kehittyminen. Olisiko koostumistiedon 

toimittamisesta osaltaan hyötyä myös uusien laatutuotteiden, laatuavausten, markkinoinnissa? 

Ehkä olisi enemmän hyötyä kuin haittaa, ainakin hetken kuluttua. 

  

Laatulähtöisellä betonialalla uusia mahdollisuuksia (ajatukset voivat olla kovin käsiteltyjä faktoja) 

 

Rakennustoimiala, betoniala mukana, elää ympäristön kanssa samaa alkavaa laajaa murrosta; ilmas-

tonmuutoksen seuraukset laajenevat, ekologinen kenkä puristaa, digitalisaatio ja teknologia integ-

roituvat arkeen, kaupungistuminen etenee jne. Siihen on pakko mennä mukaan. 

 

Kehityksen lähtökohta on asiakas, hänen tarpeensa. Betonirakenteen tilaaja ja tuottaja eivät voi 

tuotettaan tarvittavasti kehittää, jos he etenevät vuodesta toiseen liian hintakeskeisesti. Tavoit-

teena on tarjota asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Pitää vastata tulevaisuuden haasteisiin jo 

etukäteen. Asiakkaan pitää alkaa ymmärtää, että betonit voivat olla kovin erilaisia huolimatta sa-

masta lyhyestä tilaus- tai laatutunnuksesta. Sama pätee muissakin tuotteissa, jos niitä ei osata os-

tettaessa tarkkaan määritellä. Hinnan ja laadun on liityttävä toisiinsa. Laadun tekeminen lähtee 

osaamisesta, ja se pitää näkyä hinnoittelussa. 

 

Liian monet suhtautuvat betonointityöhön väärällä asenteella pitäen sitä kaikkien osaamana yleis-

työnä. Betonin tilaaminen, valmistaminen, betonointi ja jälkihoito ovat ammattilaisten työtä, mm. 

kantavan rakenteen lujuutta ja vakautta tuottavaa työtä. Kysymys on henkilöturvallisuudesta ja pal-

josta muusta. Huolestuttava yksityiskohta on esimerkiksi se, että monet suunnittelun ja toteutuksen 

ammattilaiset kokevat mm. laadun kirjain- ja numerokoodeja olevan liian paljon ja sellaisia, joiden 

sisältöä ja vaikutusta työhön eivät ulkomuistista tunnista. Painovirheen mahdollisuus on tällöin 

suuri. Ainakin toimintamallit pitäisi saada aktiivimuistiin. 

 

Osaamisen päivittämisessä ja arvostuksen lisäämisessä yhteistyötahoja voisivat olla ainakin raken-

nusteollisuus aluetoimistoineen, alan rakennus- ja suunnitteluyritykset, ammatti- ja korkeakoulut 

sekä rakennusvalvonnat alueellisesti ja yhdistyksensä kautta. Toteutettavien ammattilaisten täsmä-

koulutusten jälkeen osaamista jalkautettaisiin kentälle selvästi nykyistä korkeammalla profiililla.  

Osaamisen päivittämisestä on esitetty suositus luvussa 8. Yhteenveto ja suositukset. 
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3. Betonin ja betonirakenteen toteutuksen laadunvalvonta, laatuvajeet 
 

Betonirakenteen lopputuotteen laatu on koko valmistusketjun (tilaaja, tehdas, työmaa) onnistumis-

ten ”summa”. Betonin valmistus tehtaassa on varsin normitettua ja sertifioitua sekä omavalvonnan 

lisäksi myös ulkopuolisen tahon, Inspectan, määräajoin varmentamaa. Betonirakenteen toteuttami-

sessa (betonointi, jälkihoito) varsinkin talonrakennustyömaalla suorituksen normitus voi jäädä edel-

listä helpommin taka-alalle ja valvonta on usein vain omavalvontaa. Myös tilaajan rooli laadun mah-

dollistajana voi toteutua monenlaisena. 

 

Sekä betonin laatuvajeet, esim. lujuuden menetys ilmapitoisuuden noustessa, että betonoinnin vir-

heet, esim. rakenteen sisään jäävät harvavalut, kumpikin yksinäänkin, voivat johtaa kantavan raken-

teen purkamiseen. Kumpikin valmistusprosessin vaihe on normitettu. Tilanne on vakava, jos betonin 

ilmamäärän mittaus tai betonirakenteen pintojen silmämääräinen tarkastelu ei paljasta häiriötä.   

 

 

3.1   Betonin ja betonirakenteen toteutuksen laadunvalvonta, myös betonoinnin aikana 

 

Taustaa laadunvalvonnan normituksesta 

 

Betoninormit 2016 By 65 sisältävät eurokoodeilla suunniteltujen kantavien betonirakenteiden sekä 

betonin valmistusta, laadunvalvontaa, säilyvyyttä ja vaatimuksenmukaisuuden osoittamista koske-

vat ohjeet. Ohjeet pohjautuvat betonimassan osalta pääosin standardeihin SFS-EN 206 (Betoni) ja 

sen kansallinen liite SFS 7022 (Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa) sekä rakenteiden toteutuk-

sen osalta standardeihin SFS-EN 13670 (Betonirakenteiden toteuttaminen) ja sen kansallinen liite 

SFS 5975. Valmisbetonin Varmennustodistuksen vaatimuksena ovat EN 206 ja 7022. Inspectalla on 

ympäristöministeriön oikeutus hyväksyä tehdas varmennustodistusmenettelyn piiriin ja valvoa sitä. 

Tukes valvoo kaikkien rakennustuotteiden vaatimuksenmukaisuutta. Inspectan ja Tukesin roolit on 

kuvattu luvussa 6, betonirakenteen toteutus kohdassa 4.6. 

 

Betoninormit eivät sisällä Liikenneviraston (LIVI) siltabetonivaatimuksia eikä Inspectan TR 14:2014 

ohjeen mukaisia FI-merkin lisälaatuvaatimuksia. Suomessa kaikilla valmisbetonitehtailla on Varmen-

nustodistussertifiointi ja Inspectan FI-merkki valmisbetonille. Tehtaista noin 60 %:lla on FI-merkin 

sertifioinnissa varmennettu lisäksi LIVI:n siltabetonivaatimusten mukainen laadunvalvonta. FI-serti-

fikaatissa on lisämaininta ”Valmisbetoni LIVI” ja referenssi: InfraRYL:2006 osa 3 jakso 42000:2012.   

 

Betonimassa, näytteenotto ja valvonta 

 

Betonimassalla tarkoitetaan tässä betonia aikavälillä sekoituksesta sitoutumisen alkuun. Normin 

mukaan ”Betonimassan laatua valvotaan sekä betonin valmistuksen että betonoinnin aikana”, kts. 

BY 65, kohta 4.3.2. Edelleen ”Betonimassan notkeutta ja vaadittaessa ilmapitoisuutta sekä muita 

ominaisuuksia valvotaan sopivaa mittaustapaa käyttäen. Koekappaleita tehtäessä mitataan betoni-

massan notkeus, lämpötila ja pakkasenkestävän betonin ilmamäärä.” 

 

Jos betonitehdas kuuluu varmennustodistusmenettelyn piiriin, kuten kaikki Suomen tehtaat, laa-

dunvalvonnasta, näytteidenotosta ja toimitetun betonin laadusta huolehtii betonin valmistaja oma-

valvonnalla. Valmistuksen laadunvalvonnan tarkastaa laadunvalvonnan varmentaja Inspecta teke-
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millään tarkastuskäynneillä. Betonin laadun omavalvonta tapahtuu vain betonitehtaalla. Turun on-

gelmien jälkeen ainakin pääkaupunkiseutu, Turku ja Oulu ovat alkaneet edellyttää lisäksi erityisval-

vontaa rakennuspaikalla muilla kuin omakoti- ja rivitalotyömailla.  

 

Tiivistetysti: 

Laadunvalvontatoimenpiteet tapahtuvat normaalibetonin ja -kohteen tapauksissa BY 65 ja EN 206 

mukaisesti omavalvontana betonitehtaalla Inspectan määrävälein varmentamina. Näytteitä ei oteta 

työkohteittain vaan betonintuotannosta määrävälein.   

 

Jos toimitussopimuksen mukaan on noudatettava InfraRYL -vaatimuksia, kuten P-lukubetonissa esi-

merkiksi silloissa, noudatetaan InfraRYL:iä ja joulukuusta 2016 lähtien tiukennettua Liikenneviraston 

ohjetta. Tällöin tehtaalla on oma näytteenottonsa BY 65 ja EN 206 mukaisesti ja työmaalla omansa, 

josta vastaa betonin tilaaja tai urakoitsija. Tehtaiden laadunvalvonta sisältää myös Liikenneviraston 

ohjeen mukaiset ennakkokokeet, jotka simuloivat betonimassan liikuttelua valuvaiheeseen asti. 

 

Työmaan näytteenotto ja sen ottotaajuudet on määritetty Liikenneviraston ohjeissa ja InfraRYL:ssä. 

Työmaan näytteet testataan ulkopuolisessa laboratoriossa. Näytteenotto on tilaajan vastuulla, 

mutta suorittajaksi sovitaan usein betonitehtaan laborantti ja betonitehdas. Työmaalla puristuslu-

juutta testataan joko kimmovasaralla tai rakennekoekappaleilla betoniluokasta riippuen. Myös be-

tonin ilmamäärää mitataan ensimmäisistä betonikuormista mittaustiheyttä sitten harventaen. 

 

Betonin lujuus on vaikea ymmärtää 

 

Betonin lujuus osoittautuu usein vaikeasti ymmärrettäväksi asiaksi. Sen lujuusvaatimukset eri koh-

dissa muodostuvat seuraavasti: 

 

Kun tilaaja tilaa betoni lujuudella K MPa, betoni suhteitetaan tehtaalla niin, että sen puristuslujuus 

on K + 1,48 x hajonta (tehdaskohtainen luku), eli joka tapauksessa tilauslujuutta/nimellislujuutta 

korkeampi. Tämä todetaan koekappaleilla, jotka valmistetaan ja säilytetään tehtaalla optimaali-

sesti. Silloin reseptistä saadaan paras mahdollinen lujuus. Koestus tapahtuu betoniperheittäin, ei 

työmaakohtaisesti. 

 

Kun työmaa valaa ja tiivistää saman massan muotiin ja jälkihoitaa loppuun, betonin pitää saavut-

taa rakenteessa vähintään lujuus 0,85 x K. Eli urakoitsijalle on varattu aina vähintään 15 % margi-

naali sitä varten, että työmaalla ei pystytä yhtä tehokkaaseen tiivistämiseen kuin tehtaan laborato-

riossa. Tähän osuuteen sisältyvät myös muut rakenteessa olevat haasteet, esim. korkeammassa 

rakenteessa ala- ja yläosan lujuuden vaihtelut. Normin varmuuskertoimet huomioivat lujuuden 

aleneman. Jos työmaa ennakoi 15 %:n lujuuden aleneman olevan riittämätön betonointiolosuhtei-

siinsa nähden, nostaa se tilattavan massan tavoitelujuutta. 

 

Kokemus on osoittanut, että pienenkin valmistuksen lujuusmarginaalin kanssa pystytään pärjää-

mään toimittaessa huolellisesti koko tuotantoketjussa, myös työmaalla betonin valinnassa riskit 

tiedostaen sekä betonoinnissa ja valvonnassa. Loppulaatu on tuotantoketjun vaiheiden summa. 
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3.2   Laadunvalvonta normien mukaan, lujuuskato ja omavalvonta, johtopäätös 

 

Selvitystyön taustalla ovat betonin lujuusongelmat. Niiden yhteydessä on todettu betonin ilmamää-

rän valuhetkellä nousseen jopa 2 - 3 -kertaiseksi sekoitushetkeen verrattuna ja sen seurauksena pu-

ristuslujuuden jopa puolittuneen tehtaalla mitatusta lujuustasosta. 

Ilmamäärän voimakas nousu kuljetuksen ja valamisen (massan liikuttelun) yhteydessä on uusi ilmiö. 

Huolena on ollut aiemmin 2000-luvun vaihteessa päinvastainen ilmiö, eli riittävän ilmamäärän säi-

lyminen notkistetussa betonissa sen liikuttelujen aikana. Ilman poistuminen on vaikuttanut puris-

tuslujuuteen sitä kasvattaen. Kuten myöhemmin selvityksessä todetaan, sittemmin käyttöön on 

otettu synteettisiä lisäaineita ja ne ainakin osaltaan, ellei pääosin, aiheuttavat lisäilmailmiötä. 

 

Betonin laadun omavalvonnan nykyinen toteutustapa ei sovellu yhteen kuljetuksen ja valamisen yh-

teydessä ilmenevän lisäilmailmiön ja merkityksellisen lujuuskadon kanssa. Betoninormi BY 65 ohjaa 

betonimassa laadunvalvontaa ensisijaisesti tehtaalla tapahtuvaksi. Lisäilmailmiön hallintaa sen si-

jaan tukee edellä mainitun kohdan 4.3.2. loppuosa: ”Betonimassan laatua valvotaan sekä betonin 

valmistukset että betonoinnin aikana”. 

 

Samalla tavalla edellä mainitun laatuongelman hallintaa tukee Standardi SFS-EN 206 kohta 9.9 ”Osa-

aineiden, laitteiden, betonin valmistusmenetelmien ja betonin vaatimustenmukaisuutta on valvot-

tava niiden määrittelyjen ja tämän standardin vaatimusten suhteen. Valvonnan on pystyttävä ha-

vaitsemaan merkittävät ominaisuuksiin vaikuttavat muutokset ja ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin 

toimenpiteisiin. Samaa edellyttää asetus kantavista rakenteista 477/2014: 11 § Rakennustuotteet. 

”Rakennuskohteessa on käytettävä rakennustuotteita, joiden ominaisuudet ovat säilyneet muuttu-

mattomina riippumatta siirroista, kuljetuksista, varastoinnista tai asennuksesta.” Ryhtyvän on huo-

lehdittava, että niiden kelpoisuus tarkastetaan ennen niiden käyttöä. 

     

Johtopäätös em. standardin kohdista on, että tässä selvitettävässä ilmankehittymisen tilanteessa 

betonimassan laadunvalvontaa olisi toistaiseksi tapahduttava myös lähellä sitoutumishetkeä. Vain 

tehtaalla tapahtuva valvonta ei ole kantavan rakenteen näkökulmasta riittävä. Lisäksi betoniraken-

teen valmistuksen onnistumista on seurattava ja se on todettava nykyistä kattavammin betonointi-

suunnitelman mukaiseksi. 

  

  

3.3   Huomioita käytännön laadunvalvontatilanteista 

 

Laadunvalvonta yleisesti tehtailla kunnossa, työmailla vähemmän normitusta 

 

Betonialalla on Suomessa vuosikymmeniä pitkä laadunvalvontakulttuuri. Betonitehtaita ja betonin 

valmistusta tarkastetaan tiheästi, yleensä kaksi kertaa vuodessa, kolmannen osapuolen toimesta. 

Valmistus on varsin tiukasti normitettu. Poikkeamia havaitaan, mutta niihin puututaan ja korjaavat 

toimenpiteet tehdään. Tehtailla tapahtuva laadunvalvonta näyttäisi oleva pääosin kunnossa ja vaa-

timusten mukaista. Mittaus- ja muista epätarkkuuksista voisi olettaa syntyvän vain vähäistä laadun- 

ja lujuudenvaihtelua, ei lujuuskato-tyyppistä ilmiötä. 

 

Vaativien siltabetoneiden valvonta ei aina toteudu suunnitellusti 

Huom! Huomiot perustuvat kuulemisiin, niiden yleisyyttä tai esiintymistä ei enemmin arvioida. 
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Vaativien siltabetoneiden laadunvalvonnassa ja tarkassa ohjeistuksessa on tiedostettu ongelmia. 

Laatuvaatimuksissa ja tilaussopimuksissa on koettu käytännön tasolla epäselvyyttä. Myös ajoittaista 

lujuusmarginaalien alhaisuutta on todettu sekä työmaa- ja laadunvalvontaresurssien riittämättö-

myyttä. Liikenneviraston valvonnan määrä voi olla vähäinen pääurakoitsijan vastuista johtuen. 

 

Liikenneviraston ohjeistus on kattava ja tarkka. Se sisältää hyvin laajasti määräyksiä laadunvalvon-

nasta, työnsuunnittelusta ja pätevyyksistä. Niistä poikkeaminen edellyttää viraston lupaa. Ongel-

mana on, että ohjeistusta ei kaikin osin noudateta. 

 

Liikenneviraston siltabetoneista on tehtaalla tehtävä ennakkokokeet ennen toimitusta. Tilattavia 

mahdollisia P-lukubetonilaatuja voi olla jopa kymmenkunta. Ennakkokokeiden tulokset ovat voi-

massa vain 12 kk ja niiden kattava tekeminen on myös merkittävä kustannustekijä. Lisäksi valu-ura-

koitsija tilaa P-lukubetonin jopa vain viikkoa ennen valua, jolloin ennakkokoetta ei ehditä tekemään.   

 

Siltabetoneissa em. tilanteissa betonin tilaaja ja tehdas voivat sopia vaatimuksista poikkeavasta me-

nettelystä. Lopulta epäselvässä tilanteessa osa Liikenneviraston edellyttämistä laadunmittauksista 

voi jäädä tekemättä.  

 

Ongelmana voi olla lisäksi vastuun epäselvyys, esimerkiksi se, että kuka on tilaaja. Betoniaseman 

näkökulmasta tilaaja on tilauksen tekevä valu-urakoitsija eikä rakennuttaja. Betoniasema ei siis vält-

tämättä tiedä, mitä vaatimuksia betonille on pääurakassa sovittu. Asiaa edistäisi, jos betonin toimit-

taja ja rakennuttajan edustaja olisivat mukana urakan työmaakokouksissa. Näin ilmeisesti onkin. 

 

Betonimassan tilaajalla (valu-urakoitsija tai pääurakoitsija) ei ole aina riittävää asiantuntemusta 

määritellä tilattavan betonin tarvittavia laatuominaisuuksia kyseiseen kohteeseen. Siltabetoneiden 

tapauksessa tilaajalla ei välttämättä ole riittävää osaamista tai tietoa Liikenneviraston siltabetoneita 

koskevista vaatimuksista ja laadunvalvonnan vastuista. 

 

Johtopäätös on, että betonin laadunmittausten suorittamista ainakin edellä mainituilta osin pitää 

osapuolien täsmentää sekä niiden luotettavuutta ja mittaustarkkuutta parantaa.  
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4. Laadunhallinta tuotantoprosessin näkökulmasta 
 

”Laadunhallinta tuotantoprosessin näkökulmasta” on enemmän tuotannon vaiheita kehittävä ja eh-

dollinen näkökulma kuin jäljempänä tuleva lopputuotteen lujuuskatoa estävä näkökulmasta”. 

 

Peruste koko tuotantoprosessin tarkastelulle: 

Ratkaisevaa on valmiin lopputuotteen, betonirakenteen, laatu ja lujuus. Se syntyy tuotantoprosessin 

osatekijöistä, joilla jokaisella on oma vaikutuksensa laatuun. Vaikka lopulta vakava lujuuskato lähtisi 

yhdestä tai korkeintaan muutamasta tekijästä, kuten nyt näyttäisi, voivat prosessin muut vaiheet tai 

osatekijät sitä voimistaa ja tehdä sen jopa kriittiseksi. Siksi on perusteltua tarkastella koko prosessia 

ja vaikutuksiltaan vähäisiäkin tekijöitä. Ne yksinään aiheuttavat vain vähäistä laadun heilahtelua, 

jota voidaan pitää jopa ominaisena betonille ja betonirakenteelle. Mutta yhdessä ne voivat muo-

dostua merkittäviksi. Prosessin vaiheet ja laadun tekijät ovat alan toimijoille pääosin tuttuja asioita. 

 

Tämän luvun 4. kehitysnäkemyksistä on keskeisimmät esitetty Yhteenvedossa, luku 8. kohta 8.2. 

                                                                      Huomaa: 

Tuotantoprosessin eri vaiheiden esittelytekstin määrä raportissa tai yksityiskohtaisuus ei mittaa pro-

sessin vaiheiden/osapuolien painoarvoja tai kehitystarpeita. Katso luvun 8. toimenpidesuositukset. 

Erot määrissä kuvaavat lähinnä kentän aktiivisuutta viestiä eri asioista ja asian yleistä tunnettuutta.    

 

Asiakkaan kiinnostuminen betonin ladusta laatuongelman ratkaisuko? 

 

Betoni on ollut vuosikymmeniä suomalaisen uudisrakentamisen eniten käytetty runkomateriaali. 

Paikallavalu edustaa noin neljäsosaa betonin käyttöosuudesta. Betoniteknologia ja muottitekniikka 

ovat kehittyneet mahdollistaen moninaista betonin ja betonirakenteen laadun ja tuotantokustan-

nuksen säätämistä. Tehtaiden ja työmaiden kova hintakilpailu sekä tilaajan hinta-, ei laatukeskei-

syys, leimaavat liiaksi betonirakenteen tuotantoa ja herkistävät sitä ongelmille mm. side- ja lisäai-

neoptimoinnin, betonointivirheiden ja valvontavajeiden seurauksena. 

 

Riittävänä ratkaisuna laatuongelmiin voisi olla jo asiakkaiden kiinnostuminen betonin ja betonira-

kenteen ominaisuuksista ja laadusta, ei pelkästä halvan hinnan tavoittelusta. Kiinnostus lähtee be-

tonialasta itsestään ja asiakkaan laatutietoisuuden lisääntymisestä. Ala voisi kääntää keskustelua 

laatuun avaamalla asiakkaille betonin koko laadun kaupanteon yhteydessä. Vaikka juridisesti vastuu 

betonin tilatusta laadusta normaalisti kuuluu valmistajalle, voidaan asiakkaalla katsoa olevan mo-

raalista myötävaikuttamisvastuuta ainakin laadun kehittämisestä. Siksikin laatuasiat tulisi avata.   

 

Tuotantoprosessin näkökulmasta suositellaan kehitystoimia  

 

Selvitys nostaa esiin betonirakentamisen prosessista laaduntuottamisen keskeisiä riskikohtia ja suo-

sittaa niihin varmistavia toimenpiteitä sekä rakennusalalle ja betonitutkimukselle kehittämis- ja päi-

vittämistehtäviä. Lujuuskatojen osalta prosessin korjaavat tai varmistavat toimenpiteet ovat beto-

nin käytön edellytys.  

 

Paikalla valettavien betonirakenteiden valmistus työmaalla on monivaiheinen tuotantoprosessi.   

Tuotantoprosessin näkökulmasta tunnistetaan kehittämistarvetta prosessin kaikissa päävaiheissa: 

Tilaajan rooli; laatukeskeisyys, työn valvonta ja vastuut. Betonitehtaan rooli; betonin optimointi ja 

laadunmittaukset, tarjous- ja toimituslaadun avoimuus sekä alan yhteistyö. Työmaan rooli; betonin 

valinta, valutyö ja sen valmistelu ja jälkihoito, yhteydenpito suunnittelun ja tehtaan kanssa.  Liite 2. 
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Betonirakenteen valmistusprosessia ja laadun hallintaa ohjataan pääosin betonialan itse laatimilla 

standardeihin pohjautuvilla normeilla ja alan omavalvonnalla. Myös YM:n asetus kantavista raken-

teista 477/2014 antaa selvät askelmerkit sekä betonin laadun osoittamisesta työmaalla että raken-

teen laadun toteamisesta. Useat tunnistetut toimintatavat tilaamisessa, betonin valmistuksessa ja 

työmaan valu- ja jälkihoitotyössä aiheuttavat laadun vaihtelua ja mahdollisesti ajoittain myös puris-

tuslujuuden vajetta rakenteessa. Vaihtelua voidaan ehkäistä ja mahdollinen lujuusvajeen syntymi-

nen estää prosessia kehittämällä ja riskejä hallitsemalla. Ala on jo toimenpiteitä käynnistänyt.  

 

Tarkastelun lähtökohta: Vain yhtä syytä laadun vajeisiin ei ole nimettävissä. Lisäaineiden käyttö on 

yksi merkittävä tekijä. Sen ohella näyttäisi olevan useita mahdollisia tekijöitä. Lopputulos muodos-

tuu eri tekijöiden ja tahojen suorituksista.  

 

 

4.1   Viitteellinen kaavio osoittaa prosessin eri osapuolien ja suoritusten mukanaolon 

 

Oheisilla viitteellisillä luetteloilla vain osoitetaan, että betonin laadun ja lujuuden muodostumiseen 

vaikuttavat kovin monet tekijät; tilaajat/rakennuttajat, tuottajat/tehtaat ja työmaat/urakoitsijat 

sekä tuotantoprosessin yksittäiset vaiheet ja suoritukset. Lukuarvot ovat kovin viitteellisiä ja hanke-

kohtaisesti vaihtelevia, vailla tutkimuksellista pohjaa. 

 

Betonirakenteen tuotantoprosessin osapuolien laatuun vaikuttamisen mahdollisuuksista 

 

Tuotantoprosessin päävaiheiden, tilaaja-tehdas-työmaa, mahdollinen vaikuttavuus paikallavaletta-

van betonirakenteen kokonaislaatuun on vaikeasti määritettävissä ja täysin hankekohtainen. Lisäksi 

tilaajan vaikuttamistapa on välillinen eikä yhteismitallinen tehtaan ja työmaan kanssa. Ne operoivat 

betonin kanssa. Tilaaja vaikuttaa etäämpää hallinnoinnin, talouden ja valvonnan kautta. 

 

Vaikuttamisen tilannekohtaisuuden ymmärtää, kun tiedostaa, että jokainen taho voi olla täysin osa-

tonkin laadun vajeeseen tai häiriöön. Mutta toisaalta jokainen taho voi sen yksinäänkin aiheuttaa. 

Esitetään enemmän perustelematta osapuolet viitteellisen vaikuttamisosuutensa mukaisessa alene-

vassa järjestyksessä: TEHDAS - TYÖMAA – TILAAJA   (Jälkihuomio, luku 4: sivuja vastaavasti 6-4-3!) 

 

 

Taulukko tuotantoprosessin eri vaiheista ja suorituksista sekä eräs näkemys niiden vaikuttamis-

herkkyydestä betonin loppulujuuteen rakenteessa verrattuna tehtaan normikoekappaleeseen. 

 

Vaikutuslukema lujuuteen riippuu tietysti suorituksen arvioinnissa käytetystä kuvitellusta poikkea-

misesta ”normioikeasta”, arvot vain lukijalle mittakaavaa antavia, ei muuta merkitystä.   

 

Vaihe / suoritus                                                              Vaikutus loppulujuuteen (28 d) rakenteessa % 

                                                                                                              5 % tarkoittaa esim. 2 MPa (C40/50) 

Virhearvio, hienon kiviain. kosteus  Koostumusmuutos        (-5 / +5)   yht. noin 4 MPa 

Ilmamäärän kohoaminen +10 til.-%                                               (-50 / 0) 

Betonin poikkeava notkeus työmaalla                                           (-10/+5) 

Ilmamäärän mittauksen epätarkkuus                                            (-10/+10) 

Betonin erottuminen valussa                                                           (-5 / +5) 

Puutteellinen tiivistys valussa                                                          (-20 / 0) 
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Lujuusmuunnokset koekpl-tyyppien välillä                                    (-5  / 0)    Oletus 2 MPa 

Puutteellinen jälkihoito                                                                     (-15 / 0) 

Kovettuminen kylmissä olosuhteissa (28 d)                                   (-30/ 0) 

Puristuslujuuskokeen hajonta                                                          (-2 /+1) 

Puristuslujuuskokeen koekpl, valmistustavat                                (  ? / ? )                  

 

Johtopäätös: Betonirakenteen loppulaatu on monen vaikuttavan tekijän yhteistulosta. 

 

 

 4.2   Tilaajan rooli, laadun näkökohtia ja suosituksia 

 

Prosessin vaihe sisältää betonirakenteen päätilaamisen, hankkeeseen ryhtymisen tai rakennuttami-

sen ja toisaalta betonin hankinnan (tilaamisen) ja sen laadun yksilöinnin. Vaiheessa päätilaaja mah-

dollistaa laadun tekeminen tuotantoprossin aikana ja tukee sitä. 

Nostetaan esille ko. vaiheen toiminnasta johtuvia laadun riskikohtia ja niille kehityssuosituksia. 

 

 

Tilaajan toiminnan tunnistettuja piirteitä 

 

Päätilaajan rooli oikeasti tiedostettava, tilaaja laadun riskitekijänä 

 

Päätilaajan eli rakennuttajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän roolin merkitys on viime aikoina 

tiedostettu rakentamisessa uudella tavalla. Sen vaikuttavuutta laaduntavoittelussa on korostettu 

esimerkiksi rakentamisen kosteus-, energia- ja elinkaarivalinnoissa. Sama koskee myös betoniraken-

teiden hankintaa. Tilaajan tulee betonirakenteiden monivaiheisessa tuotantoprosessissa luoda laa-

dun saavuttamiselle suotuisat edellytykset, asettaa laadulle tavoitteet ja tukea laatua sen toteutu-

mista seuraten. Riittävän suunnittelun tilaaminen ja sen ohjaaminen on kaiken lähtökohta. 

 

Päätilaajan tai hänen tilausasiantuntijansa tulee olla laatutietoinen, se on ammattiosaamista. Beto-

nirakenne on tarkoitettu kestämään pitkään ja tuottamaan omistajalleen lisäarvoa vähäisin ylläpi-

tokustannuksin. Sen ilmiasusta ei voi nähdä koko laatua, se kätkeytyy valmistuksen valintoihin. Han-

kinnan todellinen tuotto omistajalle alkaa realisoitua vuosien kuluessa. Siksi hankintahinta ei rat-

kaise hankinnan tuottavuutta. Elinkaarikustannus ratkaisee. Sitä halvin hankinta harvoin tukee. 

 

Juridisesti tilauksen mukaisen laadun pitää täyttyä tilaajan puuttuvasta laatukiinnostuksesta huoli-

matta. Mutta jos kauppaa käydään vain halvimmalla hinnalla, siihen teollisuuden on pako mennä 

mukaan ja alkaa sitä tuottaa. Huomiota ei voi silloin kiinnittää esim. betonin olosuhdehäiriöiden 

sietoisuuteen. Päätilaaja voi olla betonirakenteen laadun riskitekijä.   

 

Tilaajan yksilöitävä betonin tarvittava laatu ja saatava toimituksen tarkka sisältö 

 

Tämä kappale koskee erityisesti betonimassan tilausta tehtaalta, mutta myös rakennuttaja-tilaajaa. 

Betonimassan valmistuksen osaaminen on keskimäärin entistä korkeatasoisempaa, ja tuotteiden 

tarjonta on laatumahdollisuuksiltaan laajentunut ja monipuolistunut. Tilaajan tulee tiedostaa, että 

tarjolla voi olla samalla nimikkeellä ja tilauksen yhteydessä annetulla niukalla laatuyksilöinnillä eri-

laatuisia ja -hintaisia tuotteita. Tilaajan pitää osata esittää toimittajalle riittävät laatuvaatimukset 

tuotteen soveltumisesta omaan käyttötarkoitukseensa tai työmaaolosuhteeseen. Tällöin pitää tie-

dostaa myös oman toimintansa mahdollisia olosuhde- tai muita riskejä ja osata edellyttää betonin 



19 
 

toimittajalta myös niihin varautumista. Tilaajan tai työmaan pitää halutessaan saada tietää tarjotun 

tai tilaamansa tuotteen tarkka laatu ja sisältö kaikilta osin avoimesti, myös sideaineen ja veden mää-

rien osalta.  Esimerkiksi ison valutyön työnsuunnittelu hyödyntää tietoja valun riskien hallinnassa.  

 

Myös ylilaadun tai turhan laadun riskit tulee tiedostaa ja niitä välttää. Kysymys on lähinnä betonin 

lämmönnoususta, kutistumasta ja halkeilusta. 

 

Kilpailutilanne on kova, valvonta ja vastuuketju selkeäksi 

 

Kovassa hintakilpailutilanteessa pitää betonitehtaan toimia hyväksyttävän rajoilla. Työmaalle ei yli-

määräisiä lujuus- tai muita laatumarginaaleja silloin jää, ne pitää haluttaessa erikseen tilataan. Han-

kinta liiaksi hinnalla kilpailuttamalla vaatii tilaajalta olosuhderiskien ja laatutavoitteiden määrittelyn 

hyvää hallintaa ja yleensä tilaajan oman työmaavalvonnan. Näin tieto kulkee ja yllätyksiltä vältytään. 

Tilausten ja niiden vastuiden ketjuttaminen (sopimukset) edellyttää joka hankintavaiheessa samo-

jen tilausperiaatteiden, laatutasojen ja -mittausten säilyttämistä sekä toimitusten (laadun)valvon-

nan toteutumisen raportointia myös päätilaajalle. Kolmannen osapuolen valvonta on yleensä sen 

asettajalle kannattava ratkaisu. Omavalvontakin toimii paremmin, jos on myös tilaajan asettama ul-

kopuolinen valvonta. 

 

Vastuun ketjuttaminen vaativaa 

 

Liikenneviraston taitorakenteita (betonisiltoja) koskeva vaatimusasiakirjakokonaisuus on laaja, use-

asta ohjeesta koostuva, ja tulkinta osaamista vaativaa. Se on esimerkki vaativasta ketjuttamisesta. 

  

Viitteellinen esimerkki: Rakennushankkeeseen ryhtyvän / päätilaajan vaatimukset on kirjoitettu kos-

kemaan pääurakoitsijaa. Betonirakenteita koskevia vaatimuksia pääurakoitsija voi sopimustekni-

sesti siirtää betonirakenteita tekevälle alaurakoitsijalle, joka siirtää niitä valu-urakoitsijalle, joka sit-

ten kohdistaa niitä betonin toimittajalle. Ketju on pitkä ja voi olla työn toteuttajille vaikeaselkoista-

kin ja vastuutkin osin epäselväksi jättävää. Jos edetään hintakeskeisesti ja mahdollisesti puutteita 

on vielä ammattiosaamisessa, on tilanne haastava. Ketju edellyttää betonirakenteiden osalta pääti-

laajan ammattitaitoista ja riittävää valvontamenettelyä, muuten päätilaaja jää etäiseksi ja vaatimuk-

sista helposti lipsutaan tahattomastikin.  

 

Talonrakentamisessa hankkeen omistajan eli ryhtyvän maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista 

vastuuta yleisen edun osalta ei voi sopimuksella siirtää. Vastuu mm. hankkeen lain edellyttämästä 

laadusta ja kestävyydestä ympäristöönsä päin säilyy ryhtyvällä. Hankkeen sisäisiä vastuita osallistu-

vien kesken voi keskinäisillä sopimuksilla siirtää. Sillat eivät kuulu MRL:n piiriin. 

 

 

Tilaajaorganisaatioiden päivitys- tai kehitystarpeita betonirakenteiden tilaamisessa 

Suosituksia toimenpiteiksi (Päätilaaja on rakennushankkeeseen ryhtyvä rakennuttaja) 

 

Päätilaajan tiedostettava roolinsa laadun tavoittelussa ja kohdennettava huomiota riskikohtiin 

 

Päätilaajan on mahdollistettava laatuketjun toiminta rakenteen tilaamisesta sen käyttöönottoon. Se 

tarkoittaa erityisten laatutavoitteiden asettamista, riittävää käytössä olevaa asiantuntijuutta ja 
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hankkeen suunnittelua, selkeitä toimintaohjeita ja hankkeen sisäistä vastuunjakoa, realistista han-

keaikataulua ja budjettia, tiedettyihin riskikohtiin kohdistuvaa suunnittelun ohjausta sekä laadun-

valvonnasta ja sen toteutumisen raportoinnista huolehtimista. 

 

Päätilaajan tiedostettava uudella tavalla tilaamisessa tarvittava laadun yksilöinti ja hintakeskeisyy-

den merkitys (Koskee tilaajan suunnittelun ja valintojen ohjausta sekä betonin tilausta tehtaalta) 

 

Riskikohtia ja niille mahdollisia huolehtimistapoja: 

Rakenteen tavoitedimensiot päivitetään suunnittelussa riittäviksi ja perustelluiksi, rakenteen rau-

doituksen mahtuminen ja muotin valettavuus varmistetaan esim. pääsuunnittelijalle vastuutta-

malla, P-lukubetonin olosuhdekestävyyden tehokkuusaste päivitetään riittäväksi mutta ei yli tar-

peen tiedostaen sen tuottamisessa ilmailmiöön vaikuttavat tekijät. 

 

Työmaan olosuhderiskien arviointi ja betonimassan häiriintymisherkkyyden tai olosuhdesietoisuu-

den huomiointi betonitilauksen yhteydessä. Betonireseptit avataan tilaajan tai työmaan niin halu-

tessa valutyön työnsuunnittelussa huomioitaviksi, tilaaja voisi edellyttää sen tarjouspyynnössään. 

 

Betonirakenteen kokonaistalouden ja elinkaaren tunnistaminen ja suunnittelu, siihen vaikuttaminen 

betonin laatuvalintoja ohjaten. 

 

Työmaavalvonnan tarpeen hankekohtainen tiedostaminen, järjestäminen ja seuraaminen 

 

Päätilaajan asettama valvoja varmistaa työmaan betonointisuunnitelman olemassa olon ja sen mu-

kaisen toiminnan, varmistaa laadun ennakkokokeiden suorittamisen asianmukaisuuden ja niiden tu-

losten tason, varmistaa työmaaolosuhdekappaleiden tilanteen ja kaikkien laatukokeiden tulosten 

huomioimisen valmistuksessa ja raportoinnin eteenpäin. 

 

Vastuuketjujen selventäminen ja niiden toimimisesta sekä laadun raportoinnista huolehtiminen 

 

Betonirakenteen päätilaaja tekee sopimukset osapuolten kanssa hankkeen sisäisistä vastuista ja nii-

den rajauksista sekä tiedottaa osapuolille henkilökohtaisesti. 

Päätilaajalle raportoidaan hankkeen toteutuminen, myös betonin laatuasiat, sovitussa laajuudessa. 

 

Päätilaajan tehtävä yhdessä työmaan kanssa on vastata työmaalla tapahtuvasta laadunvalvonnasta, 

sen suunnittelusta ja toteuttamisesta.  

Päätilaajan tehtävä yhdessä työmaan kanssa on tarvittaessa jälkikäteen porakappaleitakin käyttäen 

selvittää betonirakenteiden lujuus. Vastuuseen liittyy porakappaleiden edustava näytteenotto, 

myös olosuhdekappaleiden tekeminen ja kappaleiden asianmukainen säilytys työmaalla.  

 

Päätilaaja eli rakennushankkeeseen ryhtyvä rakennuttaja tiedostaa vastaavansa koko hankkeesta 

MRL:n mukaisesti yleisen edun näkökulmasta. 

 

Suppean betonointiurakan riskin tiedostaminen 

 

Pelkän betonoinnin ollessa omana urakkanaan erillisellä/ulkopuolisella toimijalla syntyy toimijalle 

liiketoiminnan katetta vain valutehtävästä. Ratkaisevaa on tällöin valun edistymisnopeus. Se edel-

lyttää tehokasta massantuloa, nopeaa tiivistämistä, reipasta nousunopeutta ja hyvin valettavaa not-

keaa massaa. Ulkopuolinen tilaajan asettama valvonta on tärkeä betonoinnin riskien hallitsemiseksi. 
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4.3   Betonitehtaan rooli, laadun näkökohtia; suhteutus, avoimuus 

 

Vaihe sisältää betonin valmistuksen ja kuljetuksen valupaikalle. 

Vaiheesta nostetaan esille laadun piirteitä ja riskikohtia ja niille kehitys- ja päivityssuosituksia. 

                                                               Huomaa: 

Betonin tavoitelujuuden varmuusmarginaali on tekijä, joka nousi kuulemisissa usein ja monella ta-

valla esille. Siksi sitä käsitellään selvityksessä monessa kohtaa ja eritasoisesti, myös yli painoarvonsa. 

 

 

Betonitehtaan toiminnan tunnistettuja piirteitä ja näkökohtia 

 

Betonin valmistus sisältää laatua ja liiketoimintaa, tuottaa lisäarvoa asiakkaalle 

 

Betonin valmistus sisältää useita valintoja ja vaiheita; runko-, side-, seos- ja lisäaineiden valinnat ja 

määrät, lisättävän vesimäärän ja massan sekoituksen myllyssä sekä laadun mittaukset ja lopuksi kul-

jetuksen ja pumppauksen muottiin. Osa-aineiden pitää olla CE-merkittyjä ja betonin valmistuksen 

Inspectan varmennustodistuksin hyväksyttyä (vapaaehtoinen, mutta käytännössä edellytetään). 

 

Betonin valmistus on laatu- ja tuloshakuinen tapahtuma. Molemmille asetetaan tavoitteet; riittävä 

laatu ja riittävä kate. Betonin kallein osa-aine on sementti, sen osuus on noin 50 % betonin tuotan-

tokustannuksesta. Tuotannon tehokkuutta mittaa osaltaan valmistus- ja sekoitusaika. Molemmat 

tekijät ovat myös tärkeitä laadun osatekijöitä. Kaikkia osa-aineita on kaupan eri laatuisina, eri tavalla 

vaikuttavina ja yhteensopivina. Niiden määrät vaikuttavat jopa betonimassan ilmanlisääntymiseen 

ja lujuuskatoon. Liiallinen hintakeskeisyys vaikuttaa laatuun ja sen kehittämiseen rajoittavasti. 

 

Toimitettavan valmisbetonin pitää täyttää tilaajan asettamat yksilöidyt laatuvaatimukset, jotka 

yleensä liittyvät lujuudenkehitykseen, valettavuuteen ja pitkäaikaiskestävyyteen käyttöolosuh-

teissa. Kokonaislaatua tarkkaillaan valmistuksen yhteydessä tehtaalla valmistajan toimesta ja silta-

betoneja uudelleen kuljetuksen jälkeen työmaalla juuri ennen valutapahtumaa, silloinkin yleensä 

valmistajalle sovittuna tehtävänä. Myös siinä vaiheessa laadun pitää olla tilauksen mukaista.  

 

Betoniasemalta tai myllyltä voi lähteä erilaisia betoneja sisältäviä kuormia peräkkäin eri kohteisiin 

ja työmaatilanteisiin sekä eri tilaajille. Kysymyksessä on selvästi myös logistinen toiminta. 

 

Lisäaineiden yhteensopivuus ja toiminta, keskeinen epäilty riskitekijä 

 

Näkemyksen mukaan erittäin tärkeä varmistettava asia on käytettävien lisäaineiden (huokostimet, 

notkistimet) yhteensopivuus ja toiminta. Tärkeä on myös niiden edellyttämä massansekoittamisaika 

ja -tehokkuus, jotta lisäaineiden vaikutuspotentiaalit saadaan riittävästi jo sekoitusvaiheessa esille. 

Lisäaineiden yhteensopimattomuudesta tai hitaasta aktivoitumisesta voi seurata sekoituksen ja laa-

dunmittausten, erityisesti ilmamääränmittauksen, jälkeen niiden vaikutusten merkittävä lisäaktivoi-

tuminen massan kuljetuksen, sekoituksen ja työmaakäsittelyn vaikutuksesta tai aikana. Tällöin on 

kysymys betonimassan ilmapitoisuuden epästabiiliudesta, sen voimakkaasta hallitsemattomasta 

kasvusta ja sen seurauksena loppulujuuden tuntuvasta laskusta, lujuuskadosta. Betonirakenteessa 

samanlaisen lujuuskadon voi aiheuttaa myös betonoinnin epäonnistuminen esimerkiksi harvavalun 

tai vajaatäytön muodossa. Ongelmia on havaittu erityisesti notkean, runsaasti huokostetun P-luku-

betonin yhteydessä, sekä sen paikallavalussa että myös betonielementtituotannossa. P-lukubeto-
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neita pidetään haastavina valmistaa ja myös valaa. Kyseisessä betonissa on korkea ilma-/huokos-

määrä antamassa erinomaista olosuhdekestävyyttä Suomen pakkas- ja suolarasituksiin. Robust Air 

-lisäainetutkimus on päättynyt Aalto-yliopistossa. Sen tulos vahvistaa ilmailmiön keskeisen lisäainei-

den käyttöön liittyvän syyn. Myös muita mahdollisia syytekijöitä ilmamäärän nousuun on todettu. 

 

Betonin valmistuksen hallinta myös liikailmalle herkkiä massoja halliten 

 

Betonin valmistajan tulee osaltaan opetella hallitsemaan ilma-ilmiölle herkkien massojen valmistus 

niin, että liikailman kehittyminen hallitaan. Alustavan näkemyksen mukaan em. lisäaineiden lisäksi 

ilmiölle on useita herkistäviä tekijöitä. Samaa hallintaa edellytetään betonoinnin suorittajalta. 

 

Alustava näkemys tekijöistä, jotka liittyvät huokostetun betonin ilmamäärän liialliseen kohoamiseen 

eli ilma-ilmiöön: riittävä sekoitusaika ja -teho, korkea notkistinannostus ja notkeus, alhainen se-

mentti- ja hienoainesmäärä, lisäaineiden (yhteen)sopimattomuus ja hitaus, ennakkokokeiden riittä-

mättömyys (P-lukubetoni), massan liikuttelu kuljetuksessa ja pumppauksessa, (työmaa)mittauksen 

epätarkkuus, pieni lujuuden varmuusmarginaali (myös hintatekijä), suhteutustietoja (sideaine- ja 

vesimäärät) ei mielellään luovuteta työnsuunnitteluun, betonointisuunnitelman ja valutyön puut-

teellisuus sekä työmaavalvonnan vajaus. Suositellaan em. tekijöihin puuttumista ja osaamisen päi-

vittämistä. Hankkeen osapuolien on hallittava ilmiö ja sen vaikuttavat tekijät. Kts. yhteenveto 8.1. 

 

Betonin suhteitus, tilatut laatutekijät vs. muu laatu 

 

Betonin valmistuksessa keskeinen huomio kiinnitetään koostumuksen valintaan eli osa-aineiden 

määriin ja suhteitukseen. Siinä tuotetaan betonimassaan tilaajan valitsemat ja edellyttämät laatu-

tekijät. Samalla määräytyvät myös betonimassan muut mahdolliset laatutekijät, koko laatu. Niitä 

voivat olla esim. valettavuus ja betonin laadun reservit. Kysymys on lujuuden tai muun ominaisuu-

den (usein tilatusta) marginaalista yli suunnitelman vaatimustason, esimerkiksi varasta kuljetuksen 

vaikutusta tai työmaan olosuhderiskejä vastaan. Se voi pitää betonirakenteen silloinkin kelpoisena. 

Marginaalin määrä voi olla tehtaan strateginen (kallis) valinta, asiakkaan laatu-/hintakeskeisyyden 

seurausta tai valmistuksen laadun hajonnasta (osaamisen tasosta) johtuva määrä. Mitä vähäisempi 

on puristuslujuuden hajonta tehtaan tuotannossa ts. mitä korkeatasoisempi on tehtaan betoninval-

mistuksen osaaminen, sitä pienempi tarvitsee valmistuksen lujuusmarginaali yli tilatun ja tarvittavan 

lujuuden olla. Tarpeetonkin lujuus pitää lopulta asiakkaan maksaa. 

 

Jos reservejä on saatavissa ja tilaaja ei ole osannut sellaista tilata tai yksilöidä, olisiko se mahdollinen 

laadunosa (ehkä uusi laatutuote) saatettava hänelle tai hänen asiantuntijalleen tiedoksi? Se kehit-

täisi tilaajan laatutietoisuutta. Reservit eivät kuitenkaan saa hämärtää käsitystä tilauksessa tarvitta-

vasta lujuustasosta. Reservin varaan ei voi lujuutta tilata. Pääsääntöisesti tarvittava ”ylilaatu” pitää 

työmaan tiedostaa, tilata ja maksaa.  

 

Betonin suhteituksen optimointi, laadun marginaalit vs. tuotantokustannus 

 

Betonin valmistuksessa tärkeä osaamista vaativa vaihe on tilattujen yksilöityjen laatuominaisuuk-

sien tuottaminen massaan, massan optimointi. Ne voidaan tuottaa erimääräisillä ja erihintaisilla si-

deaineen ja lisäaineiden yhdistelmillä, lähinnä sementin sekä huokostimen ja notkistimen yhdistel-

millä. Valintaan liittyy myös ympäristötekijä. Osa-aineet rasittavat luontoa eriasteisesti, sementti 

(sen valmistus) lisäaineita enemmän. Lisäksi eri yhdistelmät, samalla kun tuottavat tilatut ominai-

suudet, tuottavat myös eritasoisesti päästöjä ja muita ominaisuuksia, mahdollisia marginaaleja, 
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herkkyyksiä ja valettavuutta. Tilaaja ei yleensä ole niitä tiedostanut tai niistä kiinnostunut. Laadun 

marginaalit voivat olla hyödyllisiä yllättävissä olosuhdemuutoksissa, mutta joskus vaikuttaa myös 

haitallisesti rakenteen tavoiteltuun käyttäytymiseen esim. lisäten lämmönkehitystä ja kutistumaa. 

  

Laatuvajeasiaa arvioitaessa on tilaajien hintakeskeisyyden ohella hyvä tiedostaa myös yleissääntö; 

jos valinta on mahdollista, tilatun normaalitasoisen puristuslujuuden tuottaminen on yleensä tuo-

tantokustannuksiltaan edullisempaa vähällä sementillä ja runsaalla lisäainemäärällä kuin runsaalla 

sementillä ja vähäisellä lisäainemäärällä. Läheskään aina periaatetta ei voida hyödyntää, tarvittavan 

laadun tuottaminen voi vaatia kaikki keinot. Kansanomaisesti; edullisempi betonimassa on opti-

moitu tuottamaan tarkasti tilatut laatuominaisuudet, mutta samalla se voi omata vähemmän laadun 

reserviä ja olosuhdesietoisuutta. Nämä ovat täysin hyväksyttäviä, luonnollisia liiketoimintamalleja.  

 

Betonin koko laadun avoimuus tukee laatutietoisuutta ja liiketoimintaa 

 

Edellä kuvatut laadun marginaalit ja herkkyydet, tilaamatta tulevat tai tilattavat, olisi tilaajan hyvä 

tiedostaa betoniasiantuntijansa avustuksella tilausta tehdessään ja mahdollisesti myös hyödyntää 

työnsuunnittelu- ja työvaiheessa. Betonirakenteiden tekijät tukevat käsitystä. Edellä mainittu ei ole 

mahdollista, elleivät betonin suhteitustiedot, ns. betoniresepti, ole käytettävissä tilaajalla, mielel-

lään jo tarjouksen saajalla. Reseptejä pidetään yleisesti liikesalaisuutena ja luovuttamista vältetään. 

Haastavien P-lukubetoneiden laskelmien yhteydessä tiedot jo annetaan sopimukseen sisältyen. 

 

Nykytoiminnan yleinen suunta on lisääntyvä avoimuus. Digitalisaation ja automaation kehitys muut-

taa liiketoimintamalleja ja mahdollistaa läpinäkyvyyden ja helpon jäljitettävyyden. Se on asiakaspal-

velua ja uutta laatuajattelua. Se on osa nykyaikaista avoimempaa ja vastuullisempaa toimintaympä-

ristöä. Hyvä tuottaja on avoin asiakkaalleen, myös betonireseptien suhteen. Sitä kautta tapahtuu 

asiakkaiden oppimista ja kehitystä laatutietoisuuden ja laadun arvostamisen suuntaan. Avoimuuden 

haitat, myös betonin sisältötietojen osalta, saadaan kyllä hallintaan. ”Kokolaatu” on uusi laatutuote. 

 

Marginaalista todetaan ohjeellisesti myös betoninormeissa, siinä on tehtaan hajonnalla merkitystä  

 

Puristuslujuustavoitteen asettamista ohjeellisesti avaava on myös Betoninormit 2016 (BY 65) koh-

dan 5.2.2.2 toteamus ”Varsinaisessa valmistuksessa betonikoostumuksen puristuslujuuden tulee 

ylittää nimellislujuus riittävällä marginaalilla. Tämän marginaalin tulee olla vähintään niin suuri, 

että täytetään kohdan 5.2.2.4 puristuslujuuden vaatimustenmukaisuuden ehdot. On suositeltavaa, 

että marginaali on noin kaksi kertaa oletetun standardipoikkeaman suuruinen eli valmistusolosuh-

teista, osa-aineista ja tulosten hajontaa koskevista taustatiedoista riippuen vähintään 6 - 12 

MN/m2.” Marginaalilla on tuotantohintansa. Työmaalla sillä voi olla jossakin tilanteessa merkitystä. 

 

Lopputuotteen laatu ratkaisee rakennuttajalla, hän tarvitsee ja maksaa riittävän lujuustason 

(tämä kohta koskee rakennuttajaa, betonin tilaajaa ja tehdasta) 

 

Aina on tavoiteltua ja arvostettua hallita betonin valmistus tarkasti ja tasalaatuisesti. Se on lopulta 

kaikkien osapuolien tavoite sekä toiminnallinen ja taloudellinen etu. Laaduntuottamisen taidossa on 

tehdas-/yrityskohtaisia eroja, niin myös betonoinnin taidossa. Betonirakenteen rakennuttaja elää 

kuitenkin tuotantoprosessin lopputuotteen laadun varassa. Hän selviää vain sillä eteenpäin.  
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Laadukkaan tasalaatuisenkin betonin käyttö rakenteiden valussa voi johtaa valmiissa rakenteissa lu-

juuden vaihteluun hyväksyttävän arvon rajalla tai yllättäviin lujuusalituksiin. Tehtaiden sinänsä ar-

vostetun vähäisen hajonnan ja lujuusmarginaalin hallintaa rakenteissa vaikeuttavat prosessin 

muissa vaiheissa (betonointi, jälkihoito) hajontaa lisäävät suoritusvirheet/-vajeet. Lujuusalituksen 

riski kasvaa, jos tilattavan betonin lujuus on säädetty tarkasti rakenteessa hyväksyttävän/riittävän 

rajalle, vaikka betoni olisi tasalaatuistakin. Jos joudutaan käyttämään rakennekoekappaleita, niillä 

tehtävä laadunvalvonta myös lähtökohtaisesti aiheuttaa suuremman hajonnan kuin tehtaan ha-

jonta.  Myös betoninvalmistuksen mittausten (kosteus, ilma, lujuus) ajoittaisuus tai epätarkkuus voi 

hämärtää tehtaan ja työmaan käsityksiä tuotettavasta ja tilattaessa tarvittavasta lujuustasosta. 

 

Tarvittavan, tilattavan betonilujuuden arviointia vaikeuttavat betonoinnin ja jälkihoidon puutteet ja 

häiriöt. Tärkeintä on lopputuotteen laatu, se ratkaisee. Sen tuottaminen prosessissa edellyttää ti-

lauksessa riittävää betonin lujuustasoa. Se pitää tiedostaa ja tilata sekä maksaa. Se ei voi perustua 

vain oletuksiin marginaaleista.  

 

 

4.4   Betonitehtaan rooli, laadun näkökohtia; laadunmittaus 

 

Betonitehdas vastaa tällä hetkellä betonin valmistuksen laadunmittauksista ja hankkeen rakennut-

taja vastaa laadunmittauksista työmaalla ja rakenteesta. Rakennuttaja sopii sen usein tehtaan teh-

täväksi. Huomaa! Tässä kohdassa nostetaan esille vain ja erityisesti mittausten heikkoja kohtia. 

 

 Laadunmittauksissa epätäsmällisyyttä, ei tue kunnolla laadun hallintaa eikä materiaalin julkikuvaa 

 

Betonin laadunmittaamiseen sisältyy monella tavalla vähäistä epätarkkuutta, ja se mahdollistaa 

myös tavoitehakuisuutta. Mittaus tukeutuu perinteisiin, osin eurooppalaisiin menettelytapoihin. 

Tässä yhteydessä on syytä huomata betonin luonne pääosin luonnon ainesosista lähtevänä kauan 

käytettynä luonnonmateriaalina, jolle huipputarkkuus ei ole luontevaa. Epävarmuus sallitaan tie-

tyissä rajoissa, vaihtelua katetaan monilla varmuuskertoimilla. 

 

Mittausten perinteinen epätarkkuus ei tue tarkkaa laadun hallintaa eikä nykyaikaista laatuajattelua. 

Epätarkkuus ei ole lujuuskadon syy, mutta voi osaltaan edesauttaa kadon pääsyä rakenteisiin asti. 

Mittaukset eivät herätä täyttä luottamusta, vaikka eivät vaikuttaisikaan merkittävästi lopputuloksen 

laatuun. Ne eivät ole myöskään eduksi betonille markkinaosuudestaan kilpailevana materiaalina.  

 

Mittausten suorituksissa haittaavaa kirjavuutta, ”ohje-eroja” ja ”suorittajaeroja” 

 

Betonin ja betonimassan laatutekijöitä voidaan mitata hyväksyttävästi ohjeen/standardin mukaan 

monella tavalla ja saada samasta betonista hieman eri tuloksia. Kun ”ohje-eroihin” yhdistetään mah-

dolliset ”suorittajaerot” esim. tehtaan ja rakennuttajan välillä, voi mittaustulosten eroista tulla har-

millisia ja epäluottamusta aiheuttavia sekä jatkotoimiin johtavia. Valmistuksessa ja laadun tuotta-

misessa keskeisiä mittauksia ovat kiviaineksen kosteus, massan ilma-/huokosmäärä, massan not-

keus sekä betonin puristuslujuus ja vesitiiviys. 

 

Betonin ja sen valmistuksen laadunmittauksiin liittyy monia näkökohtia tai piirteitä, jotka aiheutta-

vat epävarmuutta laadunhallintaan. Ne voivat olla syitä laadun heilahteluun, mutta ei lujuuskatoon.  
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Mittausten piirteitä luettelonomaisesti, heikkoudet korostetusti esillä: 

 

Kiviaineksen kosteudenmittaus manuaalisena on betonin valmistukselle jälkijättöistä ja ajoittaista. 

Mittauksen automatisointi on alkamassa. Silloin tulos saadaan mukaan reaaliaikaisesti betonin osa-

aineiden mittaukseen ja sekoitukseen. Erään arvion mukaan +2 %-yksikön virhe hienoaineksen kos-

teudessa aiheuttaa noin 2- 4 MPa:n lujuuden menetyksen. Virhe on suuruudeltaan realistinen. Ken-

tän kokemus on, että sateen alkaessa työmaalle tuleva massa usein notkistuu. 

 

Massan ilmamääränmittaus manuaalisena on usein ajoittaista ja ko. sekoituserään nähden jälkijät-

töistä. Toteutus on monitapaista ja tulokset mittaajariippuvaisia. Sen automatisointi on käynnisty-

mässä. Mittauksella voisi olla jatkuvana käyttöä myös riittävän sekoitusajan varmistamisessa. Mit-

tauksen sijoittaminen työmaalle valun yhteyteen varmistaa betonin laatua mahdollisimman pitkälle. 

 

Puristuslujuudenmittauksessa on käytössä kuutio- ja lieriömuotit, joiden tulosten viralliset muunto-

kertoimet eivät päde normaalilla käyttöalueella tarjoten mahdollisuuden tarkoitushakuisuuteen. 

Muuntokertoimet ovat eurooppalaisia ja vakioituja eri lujuusluokille. 

 

Lujuuskoekappaleiden valussa, tiivistyksessä ja esikäsittelyssä on käytössä tehokkuudeltaan selvästi 

erilaisia työtapoja. Luvalliset työtapaerot voivat aiheuttaa tuloksiin häiritsevää vaihtelua. 

 

Olosuhdekoekappaleiden säilytyksessä on valvonnan puuttuessa selkeitä laiminlyöntejä. Kappaleet 

kuuluvat rakennuttajan ja työmaan vastuulle, ei betonitehtaan. 

 

Mittaustuloksiin (lujuus, ilmamäärä), varsinkaan poikkeaviin, ei aina luoteta ja uskalleta reagoida 

niiden perusteella oikea-aikaisesti ja riittävästi. Työmaamittaukset kuuluvat rakennuttajan vas-

tuulle. Tehtävä on usein sovittu tehtaan suoritettavaksi.  

 

Mittausten suorituksia sekä koekappaleiden ja ennakkokokeiden tekoa on toisinaan laiminlyöty be-

tonin tilaajan ja tehtaan yhteisestä sopimuksesta, vastoin rakennuttajan toimintaohjeita. 

 

Yleisesti; betonin laadunmittaukset eivät saa niille kuuluvaa asemaa ja arvoa, haittaa materiaalille. 

 

 

4.5   Betonitehtaan rooli, suosituksia 

 

Betonitehtaiden päivitys- tai kehitystarpeita betonin valmistusprosessissa 

Suosituksia toimenpiteiksi 

 

Lisäaineiden yhteensopivuuden ja aktivoitumisajan varmistaminen, myös lisäainevalmistaja mukaan 

 

Betonin lisäaineiden keskinäinen yhteensopivuus, yksittäisen lisäaineen toimivuus ja vaikutusten ke-

hittymisaika (sekoitusaika) on testattava ja varmistettava valmistettavan betonilaadun yhteydessä. 

Tällöin on varmistettava myös ko. massan käyttäytyminen kuljetuksessa, jälkisekoituksessa ja valu-

tapahtumassa. Tehtävä edellyttää yhteistyötä betoniteknologisen asiantuntijan sekä lisäainevalmis-

tajan kanssa. Kysymys on ensisijaisesti synteettisistä huokostin- ja notkistin-lisäaineista. Epäily liittyy 

massan ilmamäärän merkittävään lisääntymiseen valmistuksen jälkeisissä vaiheissa ja sen seurauk-

sena betonin lujuuskatoon. Epäilyttävistä tuloksista on heti tiedotettava alaa maanlaajuisesti. Herk-

kiä ilmiölle ovat erityisesti P-lukubetonit ja muut huokostetut olosuhde-/sääbetonit. 
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Huokostettujen betonien ilmamäärän mittausta suoritetaan myös työmaalla lähellä valuajankohtaa. 

 

 

Betonirakenteen valmistusprosessin hallinta, myös liialle ilmalle herkkien massojen hallinta 

 

Betoniteollisuuden tulee kehittää betonirakenteen tuotantoprosessia niin, että liikaa ilmaa ei kehity 

betoniin ja prosessi hallitaan betonin valmistuksessa ja työmaalla betonoinnin ja jälkihoidon yhtey-

dessä. Kts. yksityiskohdat; vakava lujuuskato, luku 5. ja luvun 8. kohta 8.1.  

 

Betoniteollisuus tukemaan betonin laadun avaamista asiakkaille, seurauksena asiakkaiden luonteva 

laatutietoisuus hintakeskeisyyden rinnalle  

  

Asiakkaalla tai hänen betoniasiantuntijallaan pitäisi olla oikeus saada halutessaan tietoonsa betonin 

tarkat ominaisuudet, betoniresepti, ja hyödyntää sitä kykynsä mukaan esimerkiksi betonointityön 

työnsuunnittelussa. Näkemys avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä on laajeneva, ja alkaa koskea kaik-

kea tarjontaa. Digitalisaatiokehitys muuttaa liiketoimintamalleja ja tukee läpinäkyvyyttä. Hankekoh-

taisen laadun avautumisen yksi luonteva seuraus on asiakkaiden laatutekijöiden laajempi tiedosta-

minen. Betoniteollisuuden yhdessä asiakkaidensa kanssa pitää kehittää toimintatapojaan niin, että 

avoimuuden aiheuttamat haitat ja epäselvyydet hallitaan. 

 

Betonin uusia laatutekijöitä, erikoislaatuja, voidaan tuotteistaa betonikauppaan. Sekin alkaa vaikut-

taa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Laatu nousee hankinnassa hinnan rinnalle oikealla tavalla, 

tuottavuus paranee ja kehitykselle on lisääntyvästi sijaa.  

 

Betonin nykyiseen laadunmittaukseen päivitys ja automaatiokehitys käyntiin 

 

Toimialan olisi syytä asettaa selkeät kehitystavoitteet mittauksille. Ensimmäinen vaihe betonin pa-

remman tasalaatuisuuden tavoittelussa olisi käsinmittausten nykyistä yksiselitteisempi ohjeistus. 

Toinen vaihe olisi voimakkaasti kehittyvän automaation mukaantuonti mittauksiin. Se kehitys on 

käynnistymässä ja tarvitsee betonialan tukea. Molemmat askeleet ovat välttämättömiä.    

 

Toimialalle on hyödyllistä käydä läpi betonin valmistuksen nykyiset laadunmittaukset ja päivittää 

niitä kattavasti. Erityisesti ilmamäärän mittaus on kiinnitettävä huomiota. Sen läpi ei saa päästä be-

toneja, joissa on liiallinen ilmamäärä ja odotettavissa lujuuskatoa. Tarkastus on sijoitettava myös 

mahdollisimman lähelle valuhetkeä. 

 

Toimialan tukea tarvitaan myös mittausten automatisointiin. Se kehitys on meneillään ja siirtyminen 

on osin käynnistynyt. Tällöin henkilöriippumaton mittaustulos saadaan reaaliajassa ja jopa jatku-

vana ohjaamaan tuotantoa sekä toisaalta havaitsemaan laadun pysyvyyttä lähellä betonoinnin yh-

teydessä. Betonin laadun tutkimistarve valmiista rakenteesta minimoidaan. 

 

Kertauksena periaatteet, joihin päälliköiden ja johtajien tulee motivoida alaisiaan: Betonin laadun 

mittaus on osaamista vaativa itseään toistava tapahtuma. Se pitää tapahtua kurinalaisesti ilman ta-

voitehakuisuutta. Kokeet ja mittaukset on tehtävä, kirjattava ja raportoitava sovitun mukaisesti. 
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 4.6   Työmaan rooli, laadun näkökohtia ja suosituksia, vastaava työnjohtaja (MRL) 

 

 Huom! Seuraavassa aina yhdessä työmaan tunnistettu piirre ja siihen liittyvä suositus.   

 

Vaihe sisältää rakenteen valmistelun, betonin tilaamisen, betonivalun, tiivistämisen ja jälkihoidon. 

Vaiheesta nostetaan esille laadun piirteitä ja riskikohtia ja niille kehitys- ja päivityssuosituksia. 

Työmaan riskejä kasvattaa usein ulkopuolisen valvonnan puuttuminen. 

 

 

Työmaan piirteitä ja tunnistettuja riskikohtia, jotka vaikuttavat betonirakenteen laatuun 

 

Nykytilanne: 

Onko epäsuhta suoritusten kontrolloinnissa ja normien huomioimisessa tehtaan ja työmaan välillä? 

 

Tekemisen kontrolloinnissa, myös betonialan itsensä mielestä, näyttäisi käytännössä olevan epä-

suhta betonitehtaan ja työmaan/urakoitsijan välillä. Betonin valmistaminen on varsin tiukasti nor-

mitettua, ja sitä valvoo säännöllisesti ulkopuolinen riippumaton toimija selvine poikkeamakäytän-

töineen. Betonointia työmaalla ohjaava rakenteen toteutuksen normitus, By 65 taustalla SFS-EN 

13670 ja sen täydentävä suomalainen sovellus SFS 5975 (päivitettävänä), jää keskimäärin edellistä 

vähemmälle huomiolle, ja siihen kohdistuu käytännössä vain omavalvontaa, ei juuri muuta. Myös 

ko. lujuuskatotapauksissa betonitehtaalla ei juuri löytynyt poikkeamia betonista, vasta työmaalla 

rakenteesta, monesta syystä.   

 

 

Rakenteiden toteutuksen työsuunnitelma ei ole betonitöiden osalta vielä saanut asemaansa 

 

Betonointisuunnitelma ja betonitöiden laadunvarmistussuunnitelma ovat toistaiseksi jääneet vä-

hälle huomiolle merkitykseensä nähden. Niiden asianmukaista laatimista edellyttää ympäristömi-

nisteriön kantavien rakenteiden asetus 477/2014, annettu MRL:n 117a, 117b ja 117d §:n nojalla. 

 

Asetus 9 §, Rakenteiden toteutuksen työsuunnitelma: 

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakenteiden toteutusta varten laaditaan 

toteutuksen työsuunnitelma ja että työsuunnitelma sisältää riittävät tiedot toteutusta varten.” 

”Rakennuksen tai rakenteen mahdollisesta viasta tai vauriosta aiheutuvien seuraamusten ollessa 

vakavia tai keskisuuria on rakennukselle osana rakenteiden toteutuksen työsuunnitelmaa laadittava 

toteutuksen laatusuunnitelma, joka sisältää toteuttajan osaamisen ja voimavarojen arvioinnin ase-

tettuihin vaatimuksiin nähden, toteuttajan hankeorganisaation kuvauksen ja sen vastuuhenkilöt, 

tarkastuksen periaatteet vastuineen sekä suunnitelman laadunvalvonnan toimenpiteistä ja tallen-

teista.” 

Betonitöissä Toteutuksen työsuunnitelma tarkoittaa Betonointisuunnitelmaa ja Toteutuksen laatu-

suunnitelma vastaavasti Betonitöiden laadunvarmistussuunnitelmaa. 

 

Asetus 11 §, Rakennustuotteet: 

”Rakennustuotteiden ominaisuuksien on vastattava suunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia ja raken-

nustuotteiden tulee olla rakennuspaikan olosuhteisiin soveltuvia.” 



28 
 

”Rakennustuotteista on voitava suunnitelmia noudattaen ja suunnitelmien mukaisia työmenetelmiä 

käyttäen rakentaa suunnitelmien mukainen rakenne. 

Rakennuskohteessa on käytettävä rakennustuotteita, joiden ominaisuudet ovat säilyneet muuttu-

mattomina riippumatta siirroista, kuljetuksista, varastoinnista tai asennuksesta. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustuotteiden kelpoisuus tarkastetaan 

ennen niiden käyttöä toteutukseen.” 

 

Asetus 12 §, Rakenteiden kelpoisuus: 

”Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että rakenteille ja rakennustuotteille asetettujen vaati-

musten täyttyminen todetaan.” 

 

Kohteessa käytetyn valmisbetonin laatu tulisi varmistaa kohdekohtaisen tarvearvioinnin perusteella 

laadittavan toteutuksen laatusuunnitelman mukaisesti työmaanäyttein osana betonointisuunnitel-

maa ja betonitöiden laadunvarmistussuunnitelmaa.  

 

Betonitöissä sovellettava standardi on SFS-EN 13670: Betonirakenteiden toteutus. Sen täydentävä 

suomalainen sovellus SFS 5975 on päivitettävänä: Betonirakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN 

13670 käyttö Suomessa. 

 

  

Rakenteen betonointi; ammattitaitoa vaativa, henkilöturvallisuutta, oma urakka, kate ja vastuu 

 

Betonityönjohto, betonointisuunnitelma, tilaajan valvonta, valuporukan osaamistaso 

 

Betonointi edellyttää ehdottomasti ammattiosaamista, se tuottaa kantavia rakenteita ja henkilötur-

vallisuutta, suoritukseen liittyy normitusta. 

Kantavien rakenteiden asetus edellyttää laatu- ja betonointisuunnitelmaa, jonka mukaista valun 

etenemistä betonityönjohto seuraa. Tilaajan työmaavalvonta on todettu hyvin hyödylliseksi. 

 

Valu omana urakkana, kate otettava siitä, massaa nopeasti ja notkeaa ja hienoa, jää kuivumaan 

 

Betonin valuvaihe on lyhytaikainen, työn onnistuminen todetaan muottien purkuvaiheessa tai epäil-

täessä rakennekoekappalein. Valaja vastaa työstään toimeksiantajalleen. 

 

Pelkän betonoinnin ollessa omana urakkanaan erillisellä/ulkopuolisella toimijalla syntyy liiketoimin-

nan katetta vain valutehtävästä. Ratkaisevaa on tällöin valun edistymisnopeus. Se edellyttää teho-

kasta massantuloa, nopeaa tiivistämistä, reipasta nousunopeutta ja hyvin valettavaa notkeaa mas-

saa, mahdollisesti massan pudottamista ja siirtämistä muotissa. Kaikissa niissä toimenpiteissä on 

riskitaso korkea. Ulkopuolinen tilaajan valvonta, joka seuraa nopeaa etenemistä, on tärkeä.  Sup-

pean betonointiurakan riski on tiedostettava ja hallittava. 

 

Ilmapitoinen lujuuskatomassa, pitääkö betonoinnissa osata se tunnistaa, ainakin epäillä 

 

Ammattitaitoisen valajan pitää osata erottaa/tunnistaa valumassan poikkeukselliset häiriöt, kuten 

15 %:n ilmamäärä. Toimeksiantajan tulisi nostaa mahdollisten betoni- ja betonointihäiriöiden tun-

nistamisasiat tiedoksi valajille ennakkoon. Niihin reagoinnista pitäisi sopia ennakkoon. 

 



29 
 

Betonimassan valinta, tiedonkulun puutteet, laadunvalvonnan puuttuvat sopimukset 

 

Työmaa- ja olosuhderiskejä ei (osata) arvioida, tilataan väärä massa, massassa ei reservejä 

 

Olosuhderiskit ovat työmaakohtaisia ja todellisia. Ne on osattava tunnistaa ja niihin varautua. Beto-

noinnin jokainen vaihe on suunniteltava ennakkoon ja myös varautumiset häiriöihin. 

Massan valinta on harkittava työmaalla yhdessä osapuolten kanssa. Sen jälkeen valinnassa on oltava 

vuorovaikutuksessa tehtaan ja rakennesuunnittelijan kanssa. Massan mahdolliset reservit tai herk-

kyydet on tiedostettava ja tarpeen mukaan tilattava. 

 

Laadunvalvonta sopimatta tai sovittu ohjeista poiketen pois, jos ei tilaajan valvontaa 

 

Laadunvalvonta toteutetaan normin ja silloissa myös rakennuttajan ohjeen mukaisesti. Tulokset kir-

jataan, tilaajan valvoja toteaa laatuasiat ja raportoi ne edelleen. 

Betonin notkistaminen kuljetusauton säiliöön edellyttää sekä betonityönjohtajan että betoniteh-

taan luvan ja toimenpide on ehdottomasti kirjattava. Notkistamisen suorittaa betoniauton kuljet-

taja, tehtaan alihankkija, ja siihen saattaa tulla painostusta työmaan taholta. Vedellä notkistaminen 

on aivan erityistä lupaa edellyttävä, lähtökohtaisesti kielletty. 

 

Työmaalla esiintyviä betonointityön virheitä 

 

Nousunopeus karannut, tiivistysaika puolittunut, massan siirtoa muotissa, valu- ja tiivistysaukot 

 

Yleinen käsitys betonialalla on, että betonointityö tapahtuu usein ohjeista ja normeista poiketen 

edeten liian nopeasti. Valun nousunopeus ja kerrospaksuus sekä tiivistyksen määrä suhteessa pum-

pattuun määrään eivät ole normin mukaisia. Valu- ja tiivistysaukkojen ennalta suunnittelulla välte-

tään massan pudotusta liian korkealta, vibralla siirtoa ja erottumista.  

Kun tiivistys epäonnistuu, tai sitä ei riittävästi suoriteta, seurauksena voi olla harvavalu tai vajaa-

täyttö. Se ei välttämättä näy betonirakenteen pinnan tarkastelussa. Seurauksena voi olla vaarallinen 

lujuuskato, kun vain osa poikkileikkauksesta toimii. Se on työmaan todellinen riskitekijä tiiviisti rau-

doitettuja rakenteita betonoitaessa vaikeasti työstettävällä huokostetulla betonilla. 

 

Liiallinen lämmönnousu, vastaavasti suojaus ja lämmitys talvella 

 

Betonin lopullista lujuutta alentaa liiallinen lämmönnousu valun jälkeen tai liiallinen lämpögra-

dientti. Rakenteen lämmönnousua seurataan usein puutteellisesti. Vastaavasti talviaikana voi esiin-

tyä betonirakenteen suojaamisen ja lämmittämisen tarvetta, jotta lujuudenkehitys jatkuu yllätyk-

settä ja työn jatkamisen mahdollistaen. Vuodenaikojen isot erot vaikeuttavat rakenteen lämpötila- 

ja kosteushallintaa. Lämpötilahallinta edellyttää ennalta suunnittelua ja olosuhteisiin varautumista.  

 

Jälkihoito ratkaisee lopputuloksen; halkeilua, painumista, lujuuden katoa, ei vaikuta ilmamääriin  

 

Jälkihoidon puutteet ovat yleisiä, puuttuminen voi turmella betonirakenteen. Jälkihoito(tarve) on 

tiedostettava, suunniteltava ja seurattava. Talvella on huolehdittava rakenteen riittävästä lämpöti-

lasta, lämmittämisestä ja suojaamisesta, kesällä rakenteen ylilämpenemisen uhkasta ja kosteana 

säilymisestä riittävän kauan. 
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Suunnittelun ohjauksen puutteet realisoituvat valutapahtumassa 

 

Rakenteen dimensioiden optimointi, perusteettomat tavoitteet ja valinnat 

 

Tilaajan tai tilaajan asiantuntijan tulee vaikuttaa suunnittelun ohjauksen keinoin rakenteiden dimen-

sioihin ja muihin ratkaisuihin, niiden suunnittelutavoitteisiin. Mahdolliset henkilökohtaiset erityiset 

mieltymykset on tiedostettava. Tällainen on esimerkiksi huonosti perusteltavien dimensioiden ta-

voittelu rakenteissa. Dimensioiden kokonaisedullisuus on löydettävä. Siitä yleensä seuraa myös riit-

tävä valettavuus. Väylien alikulkukorkeudet voivat sitoa siltojen mittoja. 

 

Raudoitus raskas ja liian tiheä, yhteensovittamisen/yhteydenpidon puute, pääsuunnittelijan rooli 

 

Kantava betonirakenne sisältää usein monia teknisiä järjestelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi raudoite, 

jännittämisvarustelu, installaatioiden reiät, varaukset liittyville rakennusosille jne. Ne kaikki edellyt-

tävät esimerkiksi raudoituksella varautumista kukin oman suunnittelijansa toimesta. Seurauksena 

on yleensä runsas raudoitemäärä ja valuaukkojen ahtaus rakenteen kriittisissä kohdissa. 

Kaiken varustelun yhteensovittaminen ennakkoon toimivaksi valettavaksi ratkaisuksi on pääraken-

nesuunnittelijalle vastuutettu tehtävä. Työmaan tulee ennakkoon arvioida / käydä läpi valutyön on-

nistumista ja neuvotella epäselvistä kohdista ja muutostarpeista rakennesuunnittelijan kanssa. Sa-

moin on neuvoteltava myös betonitehtaan kanssa tilanteeseen soveltuvasta betonivalinnasta. 

 

Lakisääteinen vastaava työnjohtaja betonitöiden valvojan roolissa, voi sopia varauksin 

 

Rakennuslupaa edellyttävissä hankkeissa, yleensä talonrakennushankkeissa, pitää olla rakennusval-

vonnan hyväksymä lakisääteinen vastaava työnjohtaja ja tarpeen mukaan erityisalojen työnjohtajia. 

Ko. henkilöt ovat usein samalla hankkeessa kyseisen alan urakoitsijan ns. vastaavia mestareita. Vas-

taavan työnjohtajan tehtävä on huolehtia, että rakennustyö suoritetaan rakennusluvan sekä suun-

nitelmien, säädösten ja määräysten mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen, MRL 122 §. Beto-

nointia ohjaavat standardit ja säädökset, joiden noudattamista vtj seuraa ja siitä vastaa rakennus-

valvontaan eli yleisen edun kannalta. 

Eli betonoinnin valvojan tehtävä muodollisesti sopii vastaavan työjohtajan lakisääteiseen rooliin.  

 

Rakennusvalvonnan ohje kyseiseen tilanteeseen kuitenkin on: 

Jos vastaava työnjohtaja on urakoitsijan edustaja, tulisi rakennushankkeeseen ryhtyvän harkita eril-

lisen valvojan palkkaamista rakentajan (omia) etuja valvomaan. Valvoja toimii rakennustyömaalla 

rakennuttajan edustajana ja "käyttää isännän ääntä". Valvoja on sopimussuhteessa rakennuttajan 

kanssa. Valvojaa ei tarvitse hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella. 

Vastaavalla työnjohtajalla (vastaavalla mestarilla) on hankkeessa paljon johtamis- ja järjestelytehtä-

viä. Vastaavasti jonkin suorituksen, esim. betonointityö, erityinen varmistaminen tai kehittäminen 

uudella tavalla toteutettavaksi edellyttää erityistä resurssin kohdentamista ko. vaiheeseen. Vastaa-

van työnjohtajan resurssi sellaiseen on kovasti rajallinen. 

Rakennusluvan edellyttämien lakisääteisten tahojen, vastaavien työnjohtajien, resurssin ohjaami-

nen betonoinnin suorituksen varmistamiseen on hyödyllistä tiedostaa. Sen mahdollisuus ja hank-

keen toteuttamismalli on syytä selvittää aina hankekohtaisesti. Mahdollisuus ei koske siltoja, jotka 

eivät yleensä ole rakennusluvan (MRL) varaisia hankkeita. 
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5. Laadunhallinta lopputuotteen näkökulmasta 
 

”Laadunhallinta lopputuotteen näkökulmasta” on akuutimpi ja ehdottomampi kuin betoniraken-

teen valmistuksen vaiheita kehittävä ”laadunhallinta tuotantoprosessin näkökulmasta”. 

 

Betonin laadun ja lujuuden hallinta lopputuotteessa, valmiissa betonirakenteessa, on betonin kel-

poisuuden ja käytön kannalta ratkaisevaa. Lopputuotteen lujuuskato-näkökulmaa avataan tässä 

omana lukunaan. Sen varmentavat toimenpiteet ja kehityssuositukset esitetään yhteenvedossa 8.1. 

 

Vuoden 2016 merkityksellisten lujuusongelmien, lujuuskatojen, selvittelyn myötä on varmistumassa 

käsitys, että niiden taustalla on tuotantoprosessin perinteisten riskien ohella jokin uusi tai voimistu-

nut hallitsematon ilmiö. Selvitystyön yhteydessä, kun koko prosessia on ”kammattu tiheällä kam-

malla”, on esiin noussut luonnollisesti muitakin laatu- ja lujuusasioita, pääosin vähäisiä ja perinteisiä 

laadun piirteitä tai puutteita. Ne eivät ole ainakaan yksinään etsittyjä lujuuskato-ongelman syitä ja 

aiheuttavat seuraamuksia vain, jos lujuudenheilahtelut menevät liiaksi hyväksyttävän tason alapuo-

lelle. Mutta niiltäkin osin olisi betonialan hyödyllistä kehittää tuotettaan. Selvityksessä niitä esite-

tään luvussa 4. Laadunhallinta tuotantoprosessin näkökulmasta. Niiden keskeiset suositeltavat toi-

menpiteet on esitetty yhteenvedossa kohdassa 8.2. Tuotantoprosessi esitetty kuvalla, liite 2. 

 

Lujuuskato ja vähäiset lujuuden vaihtelut ovat seuraamuksiltaan ja pääosin syiltään erimitallisia. 

Niitä on perusteltua käsitellä lopputuotteen näkökulmasta erillisinä; vähäiset lujuuden vaihtelut ja 

vakavat lujuuskadot. Seuraamuseroista huolimatta niillä näyttäisi olevan tuotantoprosessissa myös 

yhteisiä syitä. Kts. Liitteet 3. 

 

 

5.1   Vakavat lujuuskadot, piirteitä 

 

Betonirakenteen vakava lujuuskato havaittiin vuoden 2016 aikana muutamalla rakennustyömaalla. 

Puristuslujuus oli alentunut tuntuvasti, jopa puoleen tavoitellusta. Sen yhteydessä todettiin betonin 

ilmamäärän kohonneen hallitsemattomasti jopa 15 til.-%:iin ja tiheyden alentuneen vastaavasti. Toi-

saalta myös betonirakenteen harvavalua todettiin. 

 

Ilmaoireita ei tunnistettu betonin valmistuksessa mittauksin eikä valutyönkään yhteydessä betonin 

olemuksesta, ei edes työmaalla ennen valua tapahtuneissa ilmamäärämittauksissa. Niiden mukaan 

kokonaisilmapitoisuus oli vain puolet - kolmasosa betonin sitoutumisen jälkeisestä määrästä. Edellä 

mainittu tekee ilmiöstä monella tapaa vakavan. Kysymys on kantavista betonirakenteista, loppu-

tuotteesta, ja erityisesti henkilöturvallisuudesta. Ilmiöt havaittiin muiden syiden takia; mm. jännity-

sankkureiden painumisista ja valmiin rakenteen muottipintaan näkyviin jääneestä betonin vajaa-

täytöstä. Niitä syitä ei välttämättä esiinny laatuvajeen indikaattoreina rakenteita valettaessa. 

 

Ilmiöihin liittyi betonin runsas ilmamäärä, mikä aiheutti lujuuden ja tiheyden alenemisen. Samaa 

rakenteen lujuuden alenemista aiheuttaa tietysti poikkileikkauksen harvavalu tai vajaatäyttö beto-

nointityön epäonnistumisen seurauksena. Kysymys oli paljon käytetyistä P-lukubetoneista, joissa li-

sähuokostuksella ja muilla suhteitusvalinnoilla turvataan riittävä ilmamäärä (huokosmäärä ja -ja-

kauma) olosuhdekestävyyden saavuttamiseksi. Riskibetoneiden suhteitus (resepti) on vaativa ja 

yleensä runsaalla lisäainekäytöllä optimoitu, samoin betonointityö edellyttää hyvää osaamista. 
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Ilmamäärän hallinnasta tullut uusi ongelma, osaajat sitä jo hallitsevat? 

  

Ilmiössä betonin ilmamäärä lisääntyy hallitsemattomasti valmistuksen jälkeen työmaalle kuljetuk-

sessa, pumppauksessa tai valussa ennen sitoutumista ja kovettumista, ei enää jälkihoidon aikana. 

Ilmaongelma on ollut aikaisemmin päinvastainen. Huoli on ollut riittävän ilmamäärän säilyminen 

betonissa kuljetuksen ja valun aikana ennen kovettumista. Sitä on turvattu valmistuksessa runsaalla 

ilmamäärällä, viime aikoihin asti. Edellä mainitusta johtuen ilman ylärajalle ei ole ohjeita annettu. 

Betoninormi ei huomioi/tunne kelpoisuuden laadunvalvonnassa betonin valmistuksen jälkeistä il-

mamäärän mahdollista kohoamista ja lujuuden laskua. 

 

Asiantuntijoiden selvitysten perusteella on ilmeistä, että ilmamäärän hallitsematon kohoaminen ja 

lujuuskato liittyvät lähtökohtaisesti uudentyyppisten synteettisten lisäaineiden, huokostinten ja 

notkistinten, käyttöön. Herkkiä ilmiölle ovat erityisesti isolle ilmamäärälle suhteitetut P-lukubetonit. 

 

Alustavan näkemyksen mukaan lisäaineiden lisäksi ilmiöön liittyy useita muitakin riskitekijöitä, jotka 

edesauttavat sen syntymistä. Selvitystyössä syntyneen käsityksen mukaan riskitekijöiden ”säätämi-

nen” tarjonnee betonin osaavalle valmistukselle, kuljetukselle, betonoinnille ja laadunmittaukselle 

mahdollisuuden hallita ilmiötä riittävästi jo nyt. Hallinta nostaa betonin tuotantokustannusta mah-

dollisten suhteitusmuutosten, esim. sementtimäärän kasvu, ja sekoitusajan jatkumisen takia. Edul-

lisempi ja toiminnallisesti varmempi ratkaisu saadaan, kun betonin valmistus- ja lisäainetekniikoita 

kehitetään paremmin toimiviksi sekä betonointia massan ominaisuudet riittävästi huomioiviksi.  

 

 

5.2   Lujuuskadon riskitekijöitä synteettiset lisäaineet, mutta myös betonoinnin osaamisvajeet 

 

Lujuuskatoilmiö näyttää ensisijassa liittyvän huokostettuihin sään- ja suolankestäviin betoneihin, ku-

ten P-lukubetonit. Niiden valmistaminen ja työstäminen on eri syistä hankalaa. Kyseisten vaativien 

betoneiden ominaisuudet joudutaan usein optimoimaan suhteituksella runsaasti lisäaineita käyt-

täen äärirajoille. Lujuuden aleneminen tavoitellusta jopa puoleen johtuu ko. betonin ilmamäärän 

hallitsemattomasta lisääntymisestä. Ilmamäärä on jopa 3-kertaistunut 15 til.-%:iin valmistuksen jäl-

keen ennen betonin sitoutumista. Lisäaineiden käyttöä on selvitetty. 

 

Aalto-yliopistossa on päättynyt tutkimus ”Robust Air - Betonin stabiilin huokosrakenteen varmista-

minen”. Tulosten perusteella ilmaongelman pääsyy liittynee huokostavien lisäaineiden käyttöön. 

Ongelma edellyttää mm. lisäainevalintoihin ja suhteitukseen puuttumista, sekoitustarpeen selvittä-

mistä sekä massan käytössä sen herkkyyden huomiointia. Lisätutkimuksia tarvitaan. Kts. liite 3. 

 

On syntynyt alustava näkemys tekijöistä, jotka huokostuksen lisäksi voivat osaltaan liittyä/vaikuttaa 

herkän (olosuhde)betonin liialliseen ilman kehittymiseen sen valmistuksen ja käytön yhteydessä: 

 

-Tarvittava sekoitusaika lisäaineiden huokostavan potentiaalin vapauttamiseksi massaan riittävästi.  

  Laboratoriomassoilla ja -tehoilla 2-kert. sekoitusaika parantaa tilannetta, tehdaskohtainen selvitys. 

-Lisäaineiden sopimattomuus ja reagointi toistensa kanssa, liian runsas määrä, hidas aktivoituminen. 

-Massan korkea notkistinannostus ja notkeus, sillä merkittävä vaikutus ilmiöön. 

-Massan alhainen sementti- ja hienoainesmäärä. 

-Massan pieni maksimiraekoko ja suuri notkeus johtuen tiheästi raudoitetuista rakenteista. 

-Ennakkokokeiden riittämättömyys, kokeessa po. mukana kuljetuksen vaikutus (P-lukubetoni). 

-Massan liikuttelu kuljetuksen ja pumppauksen yhteydessä. 
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-(Työmaa)mittauksen epätarkkuus, kysymys ilmamäärän mittauksesta (välillinen vaikutus).   

-Pieni lujuuden varmuusmarginaali, joka osin myös tuotantokustannuskysymys. 

-Pumppauksessa massa siirtyy paine-erojen ajamana, ylinotkeus on ”eduksi” valu-urakalle. 

-Betonoinnin mahd. virheet (pudotus, siirto, nousunopeus, tiivistys)  erottuminen, ilmamäärä 

-Työmaavalvonnan puute kiihdyttää suppeiden valu-urakoiden etenemistä (välillinen). 

-Tavoitteena (tarpeettoman) korkea P-luku ilmamäärävalinnan kautta,  samalla tavoitteena korkea 

  notkeus ja pieni max. raekoko; onko tarpeen päivittää ”ääribetonin” tavoitteet / olosuhdetavoite? 

 

Suositellaan em. tekijöiden uudelleenarviointia, niihin puuttumista ja osaamisen päivittämistä. 

Hankkeen osapuolien on hallittava ilmiö ja sen vaikuttavat tekijät, myös betonoinnin yhteydessä. 

 

Em. tekijöitä säätämällä ja herkimmistä resepteistä luopumalla (mahd. mukaan) sekä pitämällä ta-

voiteilmamäärät kohtuullisina (viitteellinen esim. tehtaalla 4-5%, työmaalla 5-6%) voitaneen liialli-

sen ilman ongelmaa jo hallita, tuotantokustannus tosin nousee. Sekoitustarpeen ja paremmin tilan-

teeseen soveltuvien lisäaineiden ja suhteitusten selvittämiseksi tarvittaneen niiden lisätutkimusta. 

 

 

5.3   Lujuuskatobetonia ei saa päästä rakenteeseen eikä betonointi aiheuttaa lujuuskatoa 

 

Suositeltujen varmistus- ja kehitystoimenpiteiden taustalla on MRL 117a, b ja d §:t ja niiden nojalla 

YM:n asetus kantavista rakenteista 477/2014. Kysymys on aluksi henkilöturvallisuudesta. Betoninor-

min 2016 By 65 ohjeet perustuvat betonimassan osalta standardeihin SFS-EN 206 ja SFS 7022 sekä 

rakenteiden toteutuksen osalta SFS-EN 13670 ja SFS 5975 ja valmiin rakenteen tutkimuksen osalta 

SFS-EN 13791. 

 

Vakavien lujuuskatojen ehkäisyssä varmentavien toimien tarkoitus on estää normin kelpoisuuseh-

don alittavien betoneiden pääsy rakenteisiin tai merkittävästi lujuutta menettäneiden betoniraken-

teiden jääminen lopputuotteeseen. Kyseiset betonit ja rakenteet pitää tunnistaa ja poistaa käytöstä. 

 

Riskibetoneiden tunnistaminen tehtaalla ja työmaalla tapahtuu suhteitustietojen ja laadunmittaus-

ten avulla, käyttökelpoisimpia ovat ilmamäärän ja tiheyden mittaukset. Laadunmittausten epävar-

muus, erityisesti ilmamäärän mittauksessa, haittaa tunnistamista. 

 

Ohessa on esitetty tilanteen akuuttitoimenpiteitä sekä prosessin kehittämistoimia, joilla pyritään 

estämään lujuusvajebetonin pääsy lopputuotteeseen tai lujuusvajeen syntyminen betonoinnissa. 

 

Esitettyjen toimenpiteiden (yhteenveto, kohta 8.1) lähtökohtana on oletus, että riskibetoneiden il-

mamäärä voi kasvaa tehtaalla todetusta määrästä siirryttäessä betoninvaluhetkeen. Se edellyttää 

laadun mittausta tai arviointia myös työmaalla mahdollisimman lähellä valuhetkeä, kts kohta 3.2.  

 

Esitetyt toimenpiteet arvioidaan uudelleen, kun betonin lujuudenmenetyksen syyt ovat luotetta-

vasti selvillä ja niihin on reagoitu hyväksyttävällä tavalla, ja kun myös betonoinnin osaamista ja va-

letun rakenteen hoitoa voidaan pitää riittävänä. Toimiala vastaa toimenpiteiden sisällön yksilöin-

nistä ja käyttöönsoveltamisen suunnittelusta.  

  

Yhteenvedossa kohdassa 8.1 esitetään luettelo toimenpiteistä lyhyine selityksineen: 

Betonirakenteen varmentavat toimenpiteet ja suositeltavat kehitystoimet (kohdat 1 – 4) 

Vakavat lujuuskadot 
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6. Betonirakentamisen laatua valvovat (viranomais)tahot 
 

6.1   Inspecta, rooli ja mahdollisuus 

 

Mikä on Inspecta, mistä saa valtakirjan? 

 

Inspecta Sertifiointi Oy on yksityinen Kiwa Inspecta konserniin kuuluva sertifiointilaitos. Valmisbe-

tonin sertifiointitoiminnassa on Inspectalla Finas akkreditointipalvelujen myöntämä akkreditointi ja 

sen perusteella Ympäristöministeriö on myöntänyt Inspecta Sertifioinnille hyväksytyn toimielimen 

pätevyyden sekä laadunvalvonnan varmentajan pätevyyden hoitamaan valmisbetonin laadunval-

vonnan varmentamista. Valtuutuksen perusteella myöntää Inspectan valmisbetonin valmistukselle 

ja laadunvalvonnalle tehdaskohtaisen Varmennustodistuksen. Lisäksi Inspecta myöntää valmisbeto-

nilaitoksille vapaaehtoisen FI-merkin valmisbetonia koskevien Inspectan tuoteryhmäohjeiden 

(TR14:2014) mukaan. FI-merkille ei ole akkreditointia tai valtuutusta tässä tapauksessa. Liikennevi-

rasto on kuitenkin valtuuttanut Inspecta Sertifioinnin sertifioimaan ”Valmisbetoni LIVI” tunnuksella 

valmisbetonin InfraRYL:2006 osa 3 jakso 42000:2012 valmistuksen ja laadunvalvonnan vaatimusten 

mukaisuuden. 

 

Toimintaa valvoo säännöllisesti Finas ja Ympäristöministeriö sekä tarvittaessa Tukes. Inspectalla on 

lisäksi betonin tuotesertifioinnissa riippumaton tekninen toimikunta, joka ohjaa Inspectan toimin-

taa. Toimikunnassa on asiantuntijajäseninä edustajat rakennusvalvonnasta, rakennusurakoitsijoista, 

rakennuttajista, suunnittelijoista, betoniyhdistyksestä sekä edustajia betoniteollisuudesta.  

 

Varmennustodistus perustuu lakiin 954/2012 ”Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksyn-

nästä”. Valmisbetonin Varmennustodistus myönnetään Ympäristöministeriön www-sivuilla julkais-

tun asiakirjan Varmennustodistuksen arviointiperusteet, Valmisbetoni mukaisesti. Inspecta käyttää 

tästä asiakirjasta lisäksi omaa yksilöivää tunnusta ”Valmisbetoni TR 62:2014”. Vaatimukset sisältävät 

käytännössä eurooppalaisen standardin ”SFS EN 206:2013 Betoni. Määrittely, ominaisuudet, valmis-

tus ja vaatimustenmukaisuus” sekä suomalaiset kansalliset vaatimukset ”SFS 7022:2015 Betoni. 

Standardin SFS-EN 206:2014 käyttö Suomessa”.  

Tuotesertifiointi koskee siis valmistajan laadunvalvonnan varmentamista, jossa Inspecta valvoo, tar-

kastuskäyntien avulla, että tehdas toteuttaa oman laadunvalvontansa vaatimusten mukaan. In-

specta ei itse tee laadunvalvontaa tai testauta tuotenäytteitä. 

 

Miten Inspecta toimii valmisbetonin osalta? 

 

Tarkastuskäynnit tehdään valmisbetonissa kahdesti vuodessa. Päätehtävänä tarkastetaan tehtaiden 

henkilöstön pätevyys ja riittävyys, tehtaan laadunvalvonnan järjestelyt, raaka-aineiden vaatimusten 

mukaisuus, tehtaan tuotanto- ja laadunvalvontalaitteet, tuotteen valmistus, laadunvalvonnan näyt-

teenotto ja testaus, laadunvalvonnan tallenteet ja laskelmat, säilyvyyden muiden ominaisuuksien 

ennakkokokeet, betonin vaatimustenmukaisuuden toteaminen, betonin toimitus ja kuormakirjat, 

reklamaatiot ja poikkeamat. 

 

Tarkastuksella havaituista puutteista voidaan tarkastajan arvion mukaan kirjoittaa poikkeama tai 

vakava poikkeama. Valmistajan on aina esitettävä korjaavat toimenpiteet poikkeamaan. Poikkeamat 

on korjattava lyhyen määrä-ajan kuluessa tai viimeistään seuraavaan tarkastuskertaan mennessä. 

Vakavat poikkeamat tarkastetaan yleensä ylimääräisellä uusintakäynnillä. Jos valmistaja ei esitä kor-

jaavia toimenpiteitä, muuttuu lievä poikkeama aina vakavaksi. Jos betonin laadunvalvonnassa on 
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ollut lieviä tai vakavia puutteita, jotka vaikuttavat betonirakenteen vaatimustenmukaisuuteen, on 

valmistajan tarvittaessa ilmoitettava puutteista tilaajalle/rakennuttajalle. 

 

Inspectan tarkastusten välillä tehtaan pitää itse välittömästi korjata omassa laadunvalvonnassaan 

havaitsemansa puutteet. Inspecta näkee nämä korjaukset seuraavalla tarkastuskäynnillään, ja jos 

niitä ei ole tehokkaasti tehty, kirjataan asiasta poikkeama. 

 

Valvonta on aina samanlaista  

 

Valvonta on aina samanlaista määrältään ja sisällöltään betoniasemasta riippumatta ottaen kuiten-

kin huomioon mahdolliset ”Valmisbetoni LIVI” sertifioinnin lisävaateet. 

 

 Jos tehtaalla on FI-merkin ”Valmisbetoni LIVI-laajennus” niin tehtaalla on alkutarkastettu, että teh-

taalla on riittävät valmiudet Liikenneviraston vaatimusten täyttämiseen ja vähintään yksi ennakko-

koe tehtynä. Näillä tehtailla valmistetut P-lukubetonit ja P-lukulaskelmat tarkastetaan jälkikäteen 

seuraavalla tarkastuksella. Inspecta ja betoniasema ei aina tiedä, mihin kohteeseen tilatut P-luku-

betonit menevät ja ovatko InfraRYL:2006 osa 3 jakso 42000:2012 vaatimukset tällöin voimassa vai 

ei.  Tilaajien käytännöt ovat tässä kohdin sekavat ja tilaajat tilaavat P-lukubetonia myös sellaisilta 

asemilta, joilla ei ole FI-merkissä ”Valmisbetoni LIVI” sertifiointia. 

 

Poikkeamia havaitaan, ei kohdennettuna julkisuuteen 

 

Kaikessa Inspectan tuotesertifioimassa betoniteollisuudessa (=valmisbetoni, betonielementit, har-

kot, laastit, pihakivet, kiviainekset) vuonna 2016 havaittiin vähintään yksi poikkeama 12 % tarkas-

tuksista. Poikkeamia havaittiin 114:lla tarkastuksella, kun tarkastuksia oli yhteensä 919 kpl. 

 

Inspecta tekee vuodessa 200:lla valmisbetonilaitoksella noin 400 valmisbetonilaitoksen tarkastusta.  

Tyypillisiä poikkeamia on mm. liian harvoin tehty ilmamäärien mittaus huokostetulla betonilla, säi-

lyvyyden ennakkokokeiden lievät puutteet, lujuustason lievät puutteet, vesi-sementti -suhteen val-

vonnan puutteet, kiviainesten kosteuden seuranta, mittaus- ja annostelulaitteiden kalibroinnin lie-

vät puutteet sekä laadunvalvonnan henkilöstön resurssipuutteet. Joskus suuremmista lujuusalituk-

sista (noin 2-4 MPa) joutuu betonin valmistaja ilmoittamaan rakennuttajalle. 

Puristuslujuuden koekappaleiden vaaditut testausmäärät yleensä täyttyvät tai joka ylittyvät. 

Alitukset havaitaan tyypillisesti tarkastuksen aikana, alitusilmoituksia saadaan vain vähän tarkastus-

ten välissä. 

Liikenneviraston siltabetoneista on tehtaalla aina joitain ennakkokokeita, vähintään yksi kappale, 

mutta ei myllykirjeen vaatimassa laajuudessa. 

Uusia tehtäviä: 

Inspectan kehitysnäkemyksiä on liitetty yhteenvedon kohtaan 8.3. 

Olisiko Inspectalla roolia siltabetonien laadunvalvonnan ja sertifiointimenettelyn kehittämisessä yh-

dessä Liikenneviraston ja betoniteollisuuden kanssa esimerkiksi ennakkokoevaatimusten ja P-luku-

laskelmien tarkastamisen osalta? 

Entä suurissa taitorakennekohteissa, voisiko Inspecta valvoa työmaalla tehtävää laadunvalvontaa 

ja/tai tarkastaa betonia koskevan laatuaineiston kattavuus ja oikeellisuus?  
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6.2   Tukes, rooli ja mahdollisuus 

 

Miten Tukes toimii virastona? 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on lupa- ja valvontavirasto, joka edistää tuotteiden, palve-

luiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta.  

Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liit-

tyvää lainsäädäntöä. Tukesin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä 

turvallisuusriskeiltä. 

Tukesin tuoteyksikkö valvoo myynnissä olevien tuotteiden turvallisuutta ja teknistä luotettavuutta. 

Tuotevalvonnan kohteina ovat mm. sähkölaitteet, kuluttajatuotteet kuten lelut, koneet ja henkilön-

suojaimet, rakennustuotteet, räjähteet ja ilotulitteet, vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset ja -

säiliöt sekä pelastustoimen laitteet. Markkinoilla olevien tuotteiden on oltava turvallisia ja vaatimus-

tenmukaisia. Tuoteyksikköön kuuluu myös kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta. Turvallisuu-

den lisäksi valvotaan sähkölaitteiden sähkömagneettisia häiriöominaisuuksia sekä energiatehok-

kuutta ja merkintöjä. 

 

Tukesin hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Lisäksi 

TEM sekä LVM, MMM, SM, STM ja YM ohjaavat virastoa yhteistoiminnassa kukin omalla toimialal-

laan. Rakennustuotteiden osalta ohjaus ja markkinavalvonnan rahoitus tulee Ympäristöministeriöltä 

sekä Liikenne- ja viestintäministeriöltä. 

Keskeisimmät rakennustuotteiden markkinavalvonnan perustana olevat lait ovat Maankäyttö- ja ra-

kennuslaki 132/1999, rakennustuoteasetus N:o 305/2011, laki eräiden rakennustuotteiden tuote-

hyväksynnästä 954/2012 sekä hallintolaki 434/2003. 

  

Miten Tukes valvoo valmisbetonia? 

 

Tukes valvoo valmisbetonin valmistukseen käytettävien raaka-aineiden rakennustuoteasetuksen 

mukaista vaatimustenmukaisuutta. Tuotteen vaatimustenmukaisuudella tarkoitetaan sitä, että 

tuotteen ominaisuudet on määritetty ja ilmoitettu rakennustuoteasetuksen mukaisesti niin, että 

tuotetta voidaan oikein suunniteltuna ja käytettynä käyttää osana rakennusta tai rakennetta, ja ra-

kentamisen lopputulos täyttää siihen kohdistuvat maankäyttö- ja rakennuslain asettamat vaatimuk-

set ja määräykset. 

Valmisbetoni kuuluu valmistajan vapaaehtoisesti hankkiman varmennustodistuksen piiriin. Tukesilla 

ei ole toimivaltuutta varmennustodistuksia myöntävien laitosten valvontaan. Valmisbetonin val-

vonta on ollut Tukesissa pääosin reaktiivista, jolloin on reagoitu saapuneisiin ilmoituksiin sekä asia-

kirjavalvontaa, joka on kohdistettu valmistuksessa käytettyihin massan raaka-aineisiin. Poikkeamiin 

on reagoitu mahdollisimman nopeasti selvittämällä niihin johtaneet tekijät ja tapahtumat. Valvonta 

on samanlaista toimijasta ja tilaajasta riippumatta. 

Vuoden 2017 aikana Tukes kehittää uuden toimintamallin valmisbetonin markkinavalvonnaksi siten, 

että se olisi riittävän kattavaa, riskiperusteista ja ennakoivaa. 

 

Huomioita ja näkemyksiä, ei kohdennettuna julkisuuteen 

 

Suurimmat ongelmat näyttävät kohdistuvan pääsääntöisesti taitorakenteissa käytettävään säänkes-

tävään p-lukubetoniin ja siinä käytettäviin lisäaineisiin. Joitain tapauksia on ollut, joissa betonin kyp-

syminen on ollut hidasta mutta tavoiteltu lujuus on kuitenkin lopulta rakenteelle saatu. Tämä on 
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johtunut todennäköisesti tietämättömyydestä ns. eko-betonien käyttäytymisessä. Asiakirja-tasolla 

ei ole tullut vastaan suurempia poikkeamia / havaintoja puutteellisista raaka-aineista tai massoista. 

Ilmoitukset mahdollisien lujittumisen jälkeen rakenteesta tehtyjen koekappaleiden puristuslujuuk-

sien alituksista päätyy Tukesin tietoon hyvin myöhäisessä vaiheessa, jos ollenkaan. Ilmoittajana ovat 

yleisimmin rakennusvalvonnat sekä yksityishenkilöt. Ilmoituksia valmisbetonin heikosta laadusta tu-

lee erittäin harvoin. Tapauksia myös sovittanee tilaajan ja toimittajan välillä ilman virheilmoitusta. 

 

Kehitysnäkemyksiä 

 

Tukes on nostanut omien selvityksiensä yhteydessä esille seuraavia asioita 

 käytettyjen mittausmenetelmien epätarkkuus ja toistettavuus. Tukes on esittänyt menetelmien 

kehittämistä sellaisiksi, että ne olisivat toistettavia, luotettavia ja reaaliaikaisia, 

tällaista teknologiaa on jo olemassa ja koekäytössäkin Suomessa mm. ilmamäärän mittauksessa 

 betonintoimittajan ja tilaajan välinen vuoropuhelu: vaativissa kohteissa betoninvalmistajan tu-

lisi olla mukana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, vähintään aloituskokouksessa, ja heidän 

osaamistaan tulisi hyödyntää betonointityötä suunniteltaessa ml. jälkihoito 

 lisäaineiden yhteensopivuuden testaus, joka liittyy myös laadunhallintaan. Lisäaineiden koh-

dalla vaihtoehtona on myös ns. tuoteperhe-ajattelu, jossa valmistajan taholta varmistetaan, 

että tuotteen ovat yhteensopivia keskenään. 

 betonivalun työmenetelmissä sekä betonin jälkihoidossa on tapahtunut poikkeamia. Työmailta 

saatujen kommenttien perusteella kyseessä on joissain tapauksissa myös osaamisvaje, mutta 

usein kiire, joka pakottaa esimerkiksi valunopeuksien kasvattamiseen, jolloin esimerkiksi mas-

san vibraus jää vajavaiseksi.  

 

Selvitystyön kuluessa on Tukesissa syntynyt käsitys, että korjattavaa on koko valmisbetonin proses-

sissa, betonin valmistuksesta aina työmaan valutyöhön. Rakentamisen aliurakointiketju häivyttää 

vastuuta ja rakentamisen tiukka aikataulutus kasvattaa riskejä.  

 

Uusi tehtävä: 

Valmisbetonin suhteen voitaisiin edetä kohti harmonisoitua tuotestandardia. Aloitteellisena Suomi 

pystyisi tuomaan standardointityöhön pohjoisen erityisolosuhteet aivan eri tavalla kuin jos työ aloi-

tettaisiin keskieurooppalaisen maan aloitteesta.   

Tukes korostaa myös riittävän yliopistotasoisen perustutkimuksen ylläpitämistä, jotta kyetään lisää-

mään hyödynnettävissä olevaa tietoa, kasvattamaan yleistä tietoa valmisbetonin eri muuttujista ja 

sitä kautta paremmin ymmärtämään erilaisten muuttujien yhteydet toisiinsa. 

 

 

6.3  Liikennevirasto, rooli ja mahdollisuus  

 

Miten Liikennevirasto toimii, virastona vai tilaajana / rakennuttajana 

 

Liikennevirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva keskushallinnon virasto, 
joka vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta 
kehittämisestä. Vuosittain käytetään noin miljardi euroa perusväylänpitoon, eli liikenneväylien 
kunnossapitoon, parantamiseen ja liikenteen palveluihin. Liikennevirasto vastaa myös uusien val-
takunnallisten tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta.  
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Laki Liikennevirastosta 13.11.2009/862: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090862 
Liikennevirasto tilaajana tilaa pääurakoitsijalta betonisillan, joka täyttää sopimuksessa esitetyt vaa-

timukset toiminnallisuuden (kantavuus, mitat ja aukot), ulkonäön ja pitkäaikaiskestävyyden suh-

teen. Kelpoisuus todetaan pääurakoitsijan esittämien laatudokumenttien avulla. Vaatimukset on 

esitetty Liikenneviraston ohjeissa, jotka tehdään sopimuksilla sitoviksi. 

 

Liikennevirasto tilaajana voi vaatia tehtäväksi tarpeelliseksi katsomansa laadunvarmistustoimenpi-

teet teettämiensä betonirakenteiden osalta (tilaajan rooli) ja myös muiden rakennuttamiensa val-

tion väyläverkkoon liittyvien rakenteiden osalta (viranomaisen rooli). Lisäksi voidaan ja on vaa-

dittu lisätarkasteluja valmiista rakenteista jälkeenpäin, kun on epäily laadun vastaisuudesta. 

  

Valtionavustusta saavat yksityistiet ovat rinnasteisia valtion väyläverkkoon. Kuntien ja kaupunkien 

rakentamiseen ei virastolla ole toimivaltaa, jos betonirakenteet eivät liity valtion väyläverkkoon. 

Samoin yksityistiekuntien, jotka eivät saa valtionavustusta, ei tarvitse noudattaa viraston ohjeita. 

 

Tien rakentamisesta määrää maantielaki, radan rakentamisesta ratalaki ja vesiväylien rakentami-

sesta mm. vesilaki. Sillat ovat osa kutakin väylää. Erillistä lakia, asetusta tai säädöstä, joissa määrät-

täisiin siltojen rakentamisesta, ei ole. 

   

Liikennevirastoa ohjaa Liikenne- ja viestintäministeriö, jolle virasto myös raportoi. 

 

Miten Liikennevirasto valvoo valmisbetonin, valutapahtuman ja valmista rakennetta?  

 

Liikenneviraston käyttämän valmisbetonin valmistuksen valvonta on Inspectan vastuulla. Liikenne-

virasto on yhdessä Inspectan kanssa laatinut ohjeet Inspectan valvojien avuksi. Inspecta ilmoittaa 

Liikennevirastoon vakavat poikkeamat. 

  

Laadunvarmistus työmaalla järjestetään siten, että sillan rakennussuunnitelmassa esitetyt laatu-

vaatimukset täyttyvät. Työt suunnitellaan, tehdään ja valvotaan standardin SFS-EN 13670, sen kan-

sallisen liitestandardin SFS 5975 ja InfraRYL:n vaatimusten ja ohjeiden mukaan. Betonitöitä varten 

laaditaan betonityösuunnitelma ja työvaihekohtainen laatusuunnitelma. Betonitöiden aikana val-

votaan, että työ tehdään laadittujen suunnitelmien mukaisesti, tehdään tarvittavat mittaukset ja 

laatudokumentit. Betonitöiden kelpoisuus osoitetaan tutkimalla kovettuneen betonin ominaisuu-

det InfraRYL kohdassa 42020.1.1.5 ja 42020.1.2.4 kuvatulla tavalla sekä tarkastamalla betonoitu 

rakenne.  

 

Betonin valmistuksesta rakennuspaikalla tai valmisbetonilaitoksessa tehdään standardin SFS-EN 

206 kohdan 9.3 mukainen dokumentointi. Suhteitustiedot, ennakkokoe-, puristuslujuus-, ilmamää-

rämittaus-, P-lukulaskenta- ja kaikki muut laadunvalvontatulokset sekä valmisbetonilaitoksella ja 

työmaalla tehty dokumentointi, luovutetaan tilaajan edustajalle ja liitetään sillan laaturaporttiin. 

 

Mitä varmistuksia Liikennevirasto on edellyttänyt, kun lujuuskato tuli tietoon? 

 

Liikennevirastossa laadittiin määräyskirje, jossa painotettiin olemassa olevien ohjeiden noudatta-

mista ennakkokokeiden tekemisen, suhteitustietojen ilmoittamisen ja työmaan ilmamäärien mit-

taamiseen suhteen. Lisäksi kirjeessä täsmennettiin mitä tarkoitetaan arvosteluerällä ja vaadittiin 

valmiin rakenteen lujuuden osoittamista työmaalla tehtävillä koekappaleilla. Aiemmin tämä oli 

vain vaihtoehto kimmovasaroinnille. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090862
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Liikenneviraston toiminta on ja pitäisi ollakin samanlaista määrältään ja sisällöltään hankkeesta ja 

urakoitsijoista riippumatta. Voi tietysti olla eroja eri hankkeissa olevien erilaisten ihmisten vuoksi. 

 

Huomataanko usein poikkeamia, joihin pitää puuttua? 

  

Taitorakenneyksikköön tulee tiedoksi vain isoimmat tai hankalimmat ongelmatapaukset. Hankkei-

den sisällä hoidetaan tavanomaiset ja pienemmät poikkeamat ohjeidemme mukaisesti. Betoniva-

luista ennen julkisuudessa olleita tapauksia harvoin ilmoitettiin poikkeamista. Yksittäisiä valuvir-

heitä (laajoja harvavaluja, isoja rotankoloja tms.) saattoi joskus tulla ilmi (1-2 kerta/vuosi). Nyt tu-

lee ilmoituksia useasti lujuudenalituksista tms. Tämä kertoo, että työmailla tehdään laadunvalvon-

taan kuuluvia kokeita ja seurataan laatua eli valvonta on tehostunut. 

 

Huomioita ja kehitysnäkemyksiä, selvitysmies ja kenttä 

 

Viime vuoden lujuusongelmat ja niihin reagoinnit ovat huomattavasti parantaneet Liikenneviras-

tonkin ohjeiden noudattamista ja tekemisen valvontaa. 

 

Lienee niin, että kovan hintakilpailun aiheuttama paine pitkässä alihankintaketjussa yhdessä vähäi-

sen työmaavalvonnan kanssa on vahvistanut luottamusta "työmaan tapaan toimia". On alkanut 

vahvistua käsitys, että betonin kanssa ei ole ongelmia. Yksi hyvä keino parempaan laadunhallin-

taan voisi olla kaikkien työhön osallistuvien osaamisen ja ammattiylpeyden nostaminen.  

 

Tilaaja edellyttää, että betoniaseman pitäisi pystyä ennakkokokeiden avulla karsimaan ei-toivotut 

lisäaineyhdistelmät sekä tuntea käyttämiensä materiaalien toiminta erilaisissa olosuhteissa/kulje-

tuksissa. Betoniaseman vastuu päättyy pumppuauton letkun päässä ja siitä urakoitsijan pitäisi 

saada mitattua tarkasti ilmamäärä ja tehtyä koekappaleet. 

 

Liikennevirasto osallistuu betonitekniikan tutkimuksiin. Liikenneviraston tilaamat tutkimukset ja 

tutkimustulokset ovat julkisia, mutta saadun tiedon jakamista voisi nykyisestään tehostaa.  

 

 

6.4  Rakennusvalvonta RTY ry (teksti Oulun rakennusvalvonta) 

 

Miten rakennusvalvonta toimii, millä valtuuksilla, mihin säädöksiin perustuu? 

 

Rakennusvalvonta suorittaa lakisääteistä valvontaa rakennustyömaalla rakennuslupaprosessin ja 

työmaalla suoritettujen katselmuksien kautta. MRL 21 § mukaan jokaisessa kunnassa on oltava ra-

kennusvalvontaviranomainen, joka on kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toi-

mielin. Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa on oltava rakennustarkastaja. Kun-

nan rakennusjärjestyksessä voidaan määritellä, että rakennusvalvontaviranomainen voi delegoida 

päätösvaltaa alaiselleen rakennusvalvonnan viranhaltijoille. 

 

Rakentamista koskevia suunnitelmia ovat rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat (MRL 120 

§). Tarvittavan erityissuunnitelman laatii erityissuunnittelija. Erityissuunnittelijan pätevyydestä 

säädetään Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 120e §) ja Ympäristöministeriön ohjeessa.  Raken-

nukset jaetaan eri vaativuusluokkiin (MRL 120d §). Rakennusvalvonta hyväksyy erityissuunnitteli-

jat, joiden on oltava vähintään kyseisen hankkeen suunnittelun vaativuusluokan pätevyyden 
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omaavia.  Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi kuin yksi erityissuunnittelija, rakennushank-

keeseen ryhtyvän on nimettävä heistä yksi tämän erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi erityis-

suunnittelijaksi. Rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että ne täyttävät raken-

tamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Rakennuslu-

vassa voidaan edellyttää erityissuunnitelmien ja -laskelmien toimittamista rakennusvalvontaan. 

 

Rakennusvalvonta hyväksyy kohteelle tarvittavan vastaavan työnjohtajan. Kohteen luonteesta riip-

puen, työmaalla voi olla myös osa-alueesta vastaavia työnjohtajia, jotka myös rakennusvalvonta 

hyväksyy. MRL 150 §:ssä määritellään rakennustyöhön liittyvistä katselmuksista, jotka rakennus-

valvonta suorittaa työmaalla. Betoniin liittyen tärkeimpänä katselmuksena voidaan pitää rakenne-

katselmusta. Käytäntö katselmuksien suorittamisessa vaihtelee kunnittain. Joissakin kunnissa ra-

kennusvalvonnan tarkastaja suorittaa katselmuksen työmaalla silmämääräisesti ja erityissuunnitel-

miin tukeutuen. Toisissa kunnissa rakennusvalvonta edellyttää erityissuunnittelijoita suorittamaan 

tarkastuksen työmaalla määräajoin ja merkitsemään tarkastukset työmaan asiakirjoihin. Tällöin 

rakennusvalvonnan tarkastaja tarkastaa nämä kirjaukset katselmuksellaan. 

  

Rakennusvalvonnalla on MRL 150a-d § mukaan oikeus määrätä kirjallisesti rakennustyöhön tai -

suunnitelmiin tehtäväksi MRL 150d § mukainen erityismenettely. Tällöin kysymykseen tulee MRL 

121a § mukainen laadunvarmistusselvitys, MRL 150b § mukainen asiantuntijatarkastus tai MRL 

150c § mukainen ulkopuolinen tarkastus. Em. erityismenettely voidaan edellyttää, jos esim. raken-

teellisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta. 

  

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoi-
mintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla 
säädetään tai määrätään. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia 
kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. MRL 166 § mukaan ra-
kennus on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää mm. turvallisuuden ja käyttö-
kelpoisuuden vaatimukset. Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan ra-
kennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi. Jos rakennuksesta on il-
meistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. 
Rakennuksen omistajan on seurattava rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden 
kuntoa. Rakennusvalvonta kehottaa rakentajia tai kiinteistön omistajia ryhtymään tarvittaviin toi-
miin epäkohtien poistamiseksi. Tarvittaessa rakennusvalvonta vie asian kunnan rakennusvalvonta-
viranomaisen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. 
 
Jos joku ryhtyy toimiin MRL:n tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti 
taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen, kun-
nan määräämä monijäseninen toimielin MRL 13a § luvun mukaisissa asioissa tai Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto markkinavalvontaviranomaisena, voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määrä-
ajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä 
voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän 
kustannuksella. 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee seurata rakennustuotteiden käyttämistä ja tarpeen 
mukaan ilmoittaa havaituista epäkohdista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. 
 
Miten rakennusvalvonta reagoi betonin lujuuden poikkeamiin? 
 
Rakennusvalvonnalla ei käytännössä ole itsellä mahdollisuutta huomata poikkeamia, alituksia tms. 
muuta kuin näkyviä vaurioita työmaakatselmuksien yhteydessä. Työmaan koekappaleiden tulok-
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sien lähettäminen loppui 2000-luvun alussa. Sen jälkeen tiedot betonin lujuudesta ja sen kehityk-
sestä, mahdollisista alituksista jne. eivät ole tulleet rakennusvalvonnan tietoon muuten kuin satun-
naisissa tapauksissa, lähinnä jonkun vaurion sattuessa. Yleensä näitä tietoja on sitten tullut joko 
suunnittelijoilta tai puskaradion kautta.  Rakenteellisista vaurioista työmaan vastuuhenkilöillä on 
velvollisuus ilmoittaa rakennusvalvontaan. 
 
Rakennusvalvonta ei enää valvo valmisbetonia. Valutapahtuman osalta rakennusvalvonnan valvo-
minen tapahtuu työmaan vastuuhenkilöiden kautta. Toimintaa betonin lujuuden suhteen ei siis ra-
kennusvalvonnalla ole, ellei jostain tule tietoa ongelmista. Kaikkia betoniasemia kohdeltaisiin on-
gelmatapauksissa samalla tavalla. 
  
Poikkeamia huomataan harvoin, viimeisin tietoomme tullut tapaus Oulussa oli jäätynyt betoniväli-
seinä, jossa betonin sekoituksessa mylläri oli lisännyt sementin sijaan vettä. Vauriotapauksissa 
edellytetään suunnittelijalta selvitystä ja korjaussuunnitelmia, tarvittaessa käytetään erityismenet-
telyä. 
 
Jos rakennusvalvonta saa tiedon lujuuskadosta, vaaditaan selvitys mahdollisista vaurioista ja ra-
kennesuunnittelijan rakennelaskelmat, toteutuuko vaadittu rakenteellinen turvallisuustaso toteu-
tuneella betonin lujuudella. Kielteisessä tapauksessa vaaditaan korjaussuunnitelmia ja/tai lisäselvi-
tyksiä, tarvittaessa voidaan ryhtyä pakkotoimiin. 
 
Pääkaupunkiseudun kaupungit sekä Oulu ovat vaatineet joulukuusta 2016 lähtien selvitystä suu-
rempien kohteiden toteutuneesta betonin lujuudesta. Turku on laatinut omat toimintatapansa. 
 
Jos rakennusvalvonta saa tiedon yhden tai useamman notkistimen aiheuttavan lujuuskadon, vaatii 
rakennusvalvonta suunnitelmien ja rakennelaskelmien tarkistamista toteutuneella lujuudella. Jos 
notkistin todetaan vian aiheuttajaksi, tulee rakennusvalvonnan ilmoittaa siitä markkinavalvontavi-
ranomaiselle eli TUKESille. Betoniaseman vastuuketju ei mielestämme ole rakennusvalvonnan asia. 
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7. Lujuusvajeen esiintymisen alueellinen rajaus ja varmistukset, tuloksia 
 

Viranomaiset ja rakennusteollisuus kartoittivat/kartoittavat yhteistyössä lujuusongelman mahdol-

lista alueellista esiintymislaajuutta rakennekokein sovitulla otannalla koskien vuonna 2016 ja sen 

jälkeen rakenteilla olleita rakennuksia. Lisäksi ko. tahot varmistavat paikallisten rakennusvalvonto-

jen linjausten mukaisesti meneillään olevaa uudisrakentamista lisävalvonnalla. Liikennevirasto on 

puolestaan käynnistänyt lujuudenvarmistukset noin 100 sillan osalta. Suunnitellut selvitystyöt eri 

osiltaan ovat pääosin tehty, mutta osittain myös meneillään. 

  

Toistaiseksi talonrakentamisessa ei ole havaittu mitään erityisiä poikkeamia, joiden perusteella voisi 

olettaa ongelman laaja-alaiseksi tai sitä edelleen esiintyvän. Vuoden 2017 aikana betoniteollisuus 

on luonnollisesti myös varmistanut toimiaan betonirakenteiden tuotannossaan. 

 

Siltojen osalta tiedotetaan lisää loppuvuodesta 2017. Selvityksessä päähuomio kiinnitetään betoni-

rakenteen tavoitteen alittavaan puristuslujuuteen. 

 

 

7.1   Rakennusvalvonnat ja rakennusteollisuus, oleelliset tekniset vaatimukset 

 

Meneillään olevia varmistustoimia 

 

Peruste: Voimassa/käytössä olevien laadunvarmistusmenettelyjen lisäksi rakennusvalvontaviran-

omainen voi edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun on 

syytä epäillä, että rakennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia. Näin oli 

lujuuskatotapausten julkitulon jälkeen syytä epäillä. 

 

Turun kaupungin rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 1.12.2017 suositella Talonrakennuste-

ollisuus ry:lle, että se selvittäisi, täyttääkö paikallavalettujen betonirakenteiden lujuus niille asetetut 

vaatimukset. Keskeisenä tarpeena oli selvittää myös muilta työmailta, täyttääkö paikallavalettujen 

betonirakenteiden lujuus sille asetut vaatimukset. 

 

Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat ehdottivat 22.11. Talonrakennusteollisuus ry:lle 

lähettämässään kirjeessä, että Talonrakennusteollisuus teettäisi suurten talonrakennusurakoitsijoi-

den kanssa selvityksen paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden to-

teamiseksi. Kirjeessä viitattiin Turussa ja Kemijärvellä havaittuihin laatuongelmiin. 

 

Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat tapasivat 7.12. yhdessä ympäristöministeriön asi-

antuntijoiden kanssa Talonrakennusteollisuus ry:n. Tapaamisessa rakennusvalvonnat informoivat, 

että paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi Hel-

singissä, Espoossa ja Vantaalla edellytetään jatkossa talonrakennushankkeissa pätevän asiantunti-

jan lausuntoa siitä, täyttävätkö betonirakenteet niiden lujuudelle ja vakaudelle asetetut vaatimuk-

set. Talonrakennusteollisuus ry ja läsnä olleet yritykset ilmoittivat tukevansa tätä menettelyä.    

 

Pääkaupunkiseudun ja Oulun rakennusvalvonnat ovat siis 8.12 alkaen edellyttäneet toistaiseksi ra-

kenteilla olevien kohteiden paikallavalettujen kantavien ja jäykistävien betonirakenteiden lujuu-

desta tehtäviä lisäselvityksiä. Rakennuksen rakenteiden lujuuteen ja vakauteen liittyvän rakenne-

katselmuksen, rakennuksen käyttöön hyväksyvän osittaisen loppukatselmuksen ja lopullisen loppu-
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katselmusten yhteydessä on esitettävä pätevän asiantuntijan lausunto siitä, täyttävätkö rakennuk-

sen paikallavalettujen kantavien ja jäykistävien betonirakenteiden lujuudet niille säännöksissä ja ra-

kennesuunnitelmissa asetetut vaatimukset. Käytäntö ei koske normaaleja pientaloja (omakoti‐, 

pari‐ ja rivitaloja).  

 

Oulun rakennuslautakunta 29.3.2017 teki Turun kaupungin päätöksen tyyppisen päätöksen paikal-

lavalettujen betonirakenteiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. 

 

Selvitykset paikallavalettujen betonirakenteiden lujuudesta tehdään joko koekappaleiden avulla, 

kimmovasaralla tai muulla saman luotettavuuden omaavalla menetelmällä. Lausunnon antaja mää-

rittää lujuuden varmistamiseksi tarvittavat riittävät tutkimustoimenpiteet rakennusosakohtaisesti. 

 

 

7.2   Tukes, rakennusteollisuus ja rakennusvalvonnat 

 

Tukes on ilmoittanut, että vuoden 2017 aikana toteutetaan rakennustuotteiden laajamittainen tes-

tausohjelma. Testausohjelmassa huomioidaan betonin laatuun liittyvät ongelmat testaamalla val-

mistukseen liittyviä yksittäisiä tuotteita. Lisäksi Tukes kehittää valmisbetonin laaduntarkkailukäytän-

töjä yhteistyössä betoniteollisuuden kanssa. 

 

Vuoden 2016 lopusta on käynnissä ollut useiden eri tahojen toimia. Tukes jatkaa selvityksiään yh-

teistyössä rakennusvalvontojen kanssa. Pääkaupunkiseudun kaupunkien rakennusvalvontojen 

kanssa Tukes on kehittänyt seurantalomakkeen, jonka avulla saadaan koottua yksityiskohtaisempaa 

tietoa. Tukes on myös tiedottanut valvovansa vuonna 2017 tehostetusti muidenkin rakennustuot-

teiden vaatimustenmukaisuutta. Samalla saadaan yleiskäsitys markkinoilla olevien rakennustuottei-

den tilanteesta. Markkinoilta poimitaan testattavaksi tuotteita rakentamisen kaikilta osa-alueilta. 

 

  

7.3   Aalto-yliopisto ja Betoniteollisuus ry 

 

Aalto-yliopistossa on valmistunut tutkimus ”Robust Air - Betonin stabiilin huokosrakenteen varmis-

taminen”. Tulosten perusteella on voitu todeta, että hallitsemattoman ilman kehittymisen taustalla 

ovat ainakin uudenlaiset synteettiset huokostavat lisäaineet. Betonin suurella ilmamäärällä on yh-

teys betonin lujuuden menetykseen.  

Tutkimuksen tulosten perusteella on syntynyt näkemys, että lisäaineiden lisäksi useat tekijät voivat 

osaltaan liittyä/vaikuttaa herkän (olosuhde)betonin liialliseen ilman kehittymiseen. 

 

 

7.4   Varmistustoimien tuloksissa ei erityistä talorakenteiden osalla, siltatutkimus jatkuu   

 

Lujuuden selvitystyöt ovat loppuosiltaankin juuri valmistumassa, ja niistä kohta tiedotetaan. Mitään 

erityistä ei ole toistaiseksi tullut betonin lujuuden koestuksessa esille talonrakennuksen osalta. Tu-

loksissa on ollut vain normaalintasoista vaihtelua. Vuonna 2016 ja 2017 rakenteilla olleiden kohtei-

den tutkimustulokset eivät tue vuoden 2016 kaltaisten lujuusongelmien olevan alueellisesti levin-

neitä tai edelleen toistuvia. Rakennusteollisuus on tehnyt / tekee yhteenvedot rakennusvalvonnoille 

ainakin Turun ja Oulun alueilla. Myös pääkaupunkiseudun yhteenveto on valmistumassa.  

Liikennevirasto tiedottanee oman selvitystyönsä tuloksista loppuvuodesta 2017.  

http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=636847
http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=636847
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8. Yhteenveto ja suositukset                                                             ”14.11.2017 tmä” 

 

Selvitystyö perustuu rakennus- ja erityisesti betonialan kentän laajaan kuulemiseen 2017/3-9. Liite1. 

Suosituksia esitetään lopputuotteen lujuuden (8.1) ja tuotantoprosessin laadun (8.2) näkökulmista. 

 

Lyhyet yhteenvedot (1.) ja (2.) 

 

 

Lyhyin yhteenveto 1: Selvityksen päätulokset ja vaatimukset/suositukset 

 

Selvitystyön aikana Aalto-yliopiston betonin lisäainetutkimuksessa tunnistettiin ongelmallisen il-
manmuodostumisen piirteitä ja syitä betonin lujuuskadon taustaksi. Betonin notkistavien ja huo-
kostavien lisäaineiden käyttöön liittyi hallitsematon ilmantuotto sekoitus- ja liikutteluvaiheiden ai-
kana. Lisäaineiden ohella hallitsemattomaan ilmantuottoon liittyy prosessissa muitakin tekijöitä. 
 
Selvityksen oheistuloksena tunnistettiin betonirakenteiden tuotantoprosessin kaikilla pääalueilla 
(tilaaja-betonitehdas-työmaa) suoritusvajeita tai kehittämistarvetta. Se tukee betonin ja betonira-
kenteen laadunhallintaa, tuotannon asiakas- ja laatukeskeisyyttä sekä alan avoimuutta ja kehitty-
mistä. Niillä on selvä liittymäpinta myös betonin ja betonirakenteen lujuuteen ja lujuuskatoon. 
 
Vaatimus: Vaativien massojen, yleensä P-lukubetoneja, valmistus ja betonointityö on saatava luo-
tettavasti hallintaan (mm. sekoitustarve) ennen ko. massan käyttöä sekä laadun varmistaminen 
ulotettava työmaalle lähelle valuhetkeä. Lujuuskato-/ilmaongelmaa hallitaan aluksi ”ensihoidolla”, 
suhteitusvalinnoilla ja tehostamalla ilmamäärämittauksia valun yhteydessä. Ongelman kestävä rat-
kaisu edellyttää betonin lisäainekäytön jatkotutkimuksia ja koko prosessin hallintaa. 
Erityisesti tarvitaan myös betonirakenteiden työmaaosaamisen kehittämistä, josta tehty suositus. 
 
 
Lyhyt yhteenveto 2: Selvityksen havaintoja ja suosituksia tuotantoprosessin kehittämiseksi 
 
Havaintoja betonirakenteen tuotantoprosessista 
 
Selvitystyön aikana Aalto-yliopiston betonin lisäainetutkimuksessa tunnistettiin voimakkaan ilman-
tuoton piirteitä ja syitä betonin lujuuskadon taustaksi. Muodostui näkemys ongelman syntyyn vai-
kuttavista tekijöistä.  Ne liittyvät ensisijaisesti sääolosuhteita ja suolarasitusta kestävän vaativan 
betonin, P-lukubetonin, valmistukseen ja käyttöön. Huokostavien lisäaineiden käyttö voi aiheuttaa 
hallitsemattoman ilmantuoton betonin sekoituksen jälkeen kuljetus- ja betonointivaiheissa. Kes-
keinen hallintatekijä liittynee sekoituksen määrään. Altistavia tekijöitä voivat olla betonin suhtei-
tusvalinnat sekä rakenteiden toteuttamisvaiheessa esiintyvät suoritusvirheet ja -vajeet. Kts. liite 3. 
 
Selvitystyössä tunnistettiin betonirakenteiden tuotantoprosessissa (tilaaja-betonitehdas-työmaa) 
päivittämis- tai kehittämistarvetta, osin perinteisiin menettelytapoihin liittyen. Niillä on vaikutusta 
betonirakenteiden laadunhallintaan ja liiketoiminnan tuottavuuteen sekä alan valmistautumiseen 
toimintatapojen ja -ympäristön murrokseen. Kehityskohteita ovat betonin laadunmittaukset, alan 
ja asiakkaiden hinta-/laatukeskeisyys, betonin laadun avoimuus ja uusien laatutekijöiden nostami-
nen kaupantekoon sekä erityisesti betonirakenteiden työmaatoteutuksen osaaminen, työmaan yh-
teydenpito rakennesuunnitteluun ja betonitehtaalle sekä tilaajan työmaavalvonnan kehittäminen. 
 
Tilanne: Todettujen lujuuskatotapausten aktivoimana ja niiden syistä tietoisena ei betonialalla 
nouse esiin erityistä ”maata kaatavaa” edes ”tiheällä kammalla kammattuna”. Kehitettäviä kohtia 



45 
 

ja toimintamalleja prosessissa kyllä huomataan. Hintakeskeisyys häiritsee alaa ja altistaa häiriöille. 
Niitä ilmenee pääasiassa vaativien sääbetoneiden, P-lukubetonit, valmistuksessa ja betonoinnissa. 
 
 
Suositukset betonirakenteiden tuotantoprosessin kehittämiseksi ja lujuuskadon estämiseksi 
 
Taustaksi: Betonirakentamiseen kehitetään uutta asiakaspalvelu- ja laatukulttuuria hintakeskeisyy-
denkin sijaan alan toimijoiden yhteistyönä vastaamaan rakentamisen toimintamallien murrokseen. 
 
Hankkeen tilaajan / rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee olla aidosti kiinnostunut laadusta sekä 
asettaa selvät laatutavoitteet ja luoda edellytykset laadun tuottamiselle. Se tarkoittaa riittävää re-
surssia ja ohjausta suunnitteluun, laatukeskeisyyttä hankintaan sekä tilaajan riittävää valvontaa ja 
osapuolien tiedostamia vastuita rakennustyössä. 
 
Betonitehtaan tulee kehittää toimintaansa ja sen laadunhallintaa niin, että se pystyy valmistamaan 
betonia, jonka ominaisuudet, erityisesti lujuus, ilmapitoisuus ja valettavuus, ovat nykyaikaisella 
mittaustekniikalla ohjaten tilauksen mukaiset ja todetusti riittävän stabiilit työmaalle toimitettuna. 
Asiakkaiden laatutietoisuuden kehittymistä sekä valutyön suunnittelua tuetaan avaamalla betoni-
massan koko laatu, uudenlaiset laatutuotteet, kaupantekoon. Kysymys on alan tuottavuudesta. 
 
Urakoitsijan / betonirakenteiden toteuttajan tulee ennakkoon valmistella jokainen valu myös työn 
riskejä arvioiden ja toteuttaa valut niin, että valukohteeseen tilataan asianmukaista betonia ja be-
toni siirretään muottiin, tiivistetään ja jälkihoidetaan dokumentoidusti normien ja suunnitelmien 
mukaisesti. Työssä hyödynnetään aktiivisesti rakennesuunnittelijan ja betoninvalmistajan asian-
tuntemusta.     
 

 

Pitkät yhteenvedot (8.1) ja (8.2)        8.1  Luku 5. Laadunhallinta lopputuotteen näkökulmasta 

                                                                  8.2  Luku 4. Laadunhallinta tuotantoprosessin näkökulmasta 

 

8.1   Betonirakenteen (lopputuotteen) lujuus, Vakavat lujuuskadot                               (kts. Luku 5.)                       

Vuonna 2016 todetut betonirakenteiden vakavat lujuuskadot ovat olleet monien selvitysten taus-

talla. Lujuuskadolla tarkoitetaan tässä betonin tai betonirakenteen merkityksellistä puristuslujuu-

den alenemaa, joka johtaa radikaaleihin varmistustoimenpiteisiin, usein rakenteiden purkamisiin. 

 

Lujuuskadon rinnalla selvityksessä tarkastellaan lujuuden vähäistä vaihtelua, usein hyväksyttävän 

lujuustason rajalla. Se aiheuttaa seuraamuksia vain, jos heilahtelut menevät liiaksi hyväksyttävän 

tason alapuolelle. Rakenteille on tällöin tehty uusia lujuuslaskelmia tarvittavan lujuuden ehdotto-

man alarajan selvittämiseksi, tai rakenteiden rasitettuja osia on purettu ja valettu uudelleen.  

 

Lujuuskadon alueellista laajuutta selvitetään. Eri tahot suorittavat lujuuden varmistuksia valmistuvia 

rakennuksia ja rakenteita tutkimalla. Samoin varmistetaan tehostetulla laadunvalvonnalla raken-

teilla olevan betonirakentamisen laatua. Liikennevirastosta lähti vuodenvaihteessa ”myllykirje” yh-

teistyökumppaneille siltarakentamisen laadunvalvonnasta ja vastuista. Varmistustyöt jatkuvat eri 

puolilla Suomea. Tällä hetkellä tulosten perusteella näyttäisi, että lujuuskato ei olisi laaja-alainen 

ainakaan viimeaikaisessa talonrakentamisessa eikä uusia tapauksia syntyisi. Lujuusvajeita ei ole ta-

lorakenteista toistaiseksi raportoitu. Kysymys lienee yksittäistapauksista. Luonnollista on myös, että 

betoniala on varmistellut toimiaan lujuus- ja ilmaongelmien yllättäen ilmetessä. Liikenneviraston 

noin 100 betonisiltaa koskevan selvityksen välituloksista tiedotetaan syksyn/talven aikana.  
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Lujuuskadon riskitekijöitä ovat käytetyt synteettiset lisäaineet, myös betonoinnin osaamisvajeet? 

 

Lujuuskatoilmiö näyttää ensisijassa liittyvän huokostettuihin sään- ja suolankestäviin betoneihin, ku-

ten P-lukubetonit. Niiden valmistaminen ja työstäminen on eri syistä hankalaa. Kyseisten vaativien 

betoneiden ominaisuudet joudutaan usein optimoimaan suhteituksella runsaasti lisäaineita käyt-

täen äärirajoille. Lujuuden aleneminen tavoitellusta jopa puoleen johtuu ko. betonin ilmamäärän 

hallitsemattomasta lisääntymisestä. Ilmamäärä on jopa 3-kertaistunut 15 til.-%:iin valmistuksen jäl-

keen ennen betonin sitoutumista. Lisäaineiden käyttöä on selvitetty. 

 

Aalto-yliopistossa on päättynyt tutkimus ”Robust Air - Betonin stabiilin huokosrakenteen varmista-

minen”. Tulosten perusteella ilmaongelman pääsyy liittynee huokostavien lisäaineiden käyttöön. 

Ongelma edellyttänee mm. lisäainevalintoihin ja suhteitukseen puuttumista, sekoitustarpeen selvit-

tämistä sekä massan käytössä sen herkkyyden huomiointia. Lisätutkimuksia tarvitaan. Kts. liite 3. 

 

On syntynyt alustava näkemys tekijöistä, jotka huokostuksen lisäksi voivat osaltaan liittyä/vaikuttaa 

herkän (olosuhde)betonin liialliseen ilman kehittymiseen sen valmistuksen ja käytön yhteydessä: 

 

-Tarvittava sekoitusaika lisäaineiden huokostavan potentiaalin vapauttamiseksi massaan riittävästi.   

  Laboratoriomassoilla ja -tehoilla 2-kert. sekoitusaika parantaa tilannetta, tehdaskohtainen selvitys. 

-Lisäaineiden sopimattomuus ja reagointi toistensa kanssa, liian runsas määrä, hidas aktivoituminen. 

-Massan korkea notkistinannostus ja notkeus, sillä merkittävä vaikutus ilmiöön. 

-Massan alhainen sementti- ja hienoainesmäärä. 

-Massan pieni maksimiraekoko ja suuri notkeus johtuen tiheästi raudoitetuista rakenteista. 

-Ennakkokokeiden riittämättömyys, kokeessa po. mukana kuljetuksen vaikutus (P-lukubetoni). 

-Massan liikuttelu kuljetuksen ja pumppauksen yhteydessä. 

-(Työmaa)mittauksen epätarkkuus, kysymys ilmamäärän mittauksesta (välillinen vaikutus).   

-Pieni lujuuden varmuusmarginaali, joka osin myös tuotantokustannuskysymys. 

-Pumppauksessa massa siirtyy paine-erojen ajamana, ylinotkeus on ”eduksi” valu-urakalle. 

-Betonoinnin mahd. virheet (pudotus, siirto, nousunopeus, tiivistys)  erottuminen, ilmamäärä 

-Työmaavalvonnan puute kiihdyttää suppeiden valu-urakoiden etenemistä (välillinen). 

-Tavoitteena (tarpeettoman) korkea P-luku ilmamäärävalinnan kautta,  samalla tavoitteena korkea 

  notkeus ja pieni max. raekoko; onko tarpeen päivittää ”ääribetonin” tavoitteet / olosuhdetavoite? 

 

Suositellaan em. tekijöiden uudelleenarviointia, niihin puuttumista ja osaamisen päivittämistä. 

Hankkeen osapuolien on hallittava ilmiö ja sen vaikuttavat tekijät, myös betonoinnin yhteydessä. 

 

Em. tekijöitä säätämällä ja herkimmistä resepteistä luopumalla (mahd. mukaan) sekä pitämällä ta-

voiteilmamäärät kohtuullisina (viitteellinen esim. tehtaalla 4-5%, työmaalla 5-6%) voitaneen liialli-

sen ilman ongelmaa jo hallita, tuotantokustannus tosin nousee. Sekoitustarpeen ja paremmin tilan-

teeseen soveltuvien lisäaineiden ja suhteitusten selvittämiseksi tarvittaneen niiden lisätutkimusta. 

 

Varmistettava, että lujuuskatobetonia ei pääse rakenteeseen, eikä betonointi aiheuta lujuuskatoa! 

 

Suositeltujen varmistus- ja kehitystoimenpiteiden taustalla on MRL 117a, b ja d §:t ja niiden nojalla 

YM:n asetus kantavista rakenteista 477/2014. Kysymys on aluksi henkilöturvallisuudesta. Betoninor-

min 2016 By 65 ohjeet perustuvat betonimassan osalta standardeihin SFS-EN 206 ja SFS 7022 sekä 

rakenteiden toteutuksen osalta SFS-EN 13670 ja SFS 5975 ja valmiin rakenteen tutkimisen osalta 

SFS-EN 13791. 
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Vakavien lujuuskatojen ehkäisyssä varmentavien toimien tarkoitus on estää normin kelpoisuuseh-

don alittavien betoneiden pääsy rakenteisiin tai merkittävästi lujuutta menettäneiden betoniraken-

teiden jääminen lopputuotteeseen. Kyseiset betonit ja rakenteet pitää tunnistaa ja poistaa käytöstä. 

 

Riskibetoneiden tunnistaminen tehtaalla ja työmaalla tapahtuu suhteitustietojen ja laadunmittaus-

ten avulla, käyttökelpoisimpia ovat ilmamäärän ja tiheyden mittaukset. Laadunmittausten epävar-

muus, erityisesti ilmamäärän mittauksessa, haittaa tunnistamista. 

 

Ohessa on esitetty tilanteen akuuttitoimenpiteitä sekä prosessin kehittämistoimia, joilla pyritään 

estämään lujuusvajebetonin pääsy lopputuotteeseen tai lujuusvajeen syntyminen betonoinnissa. 

 

Esitettyjen toimenpiteiden lähtökohtana on oletus, että riskibetoneiden ilmamäärä voi kasvaa teh-

taalla todetusta määrästä siirryttäessä betoninvaluhetkeen. Se edellyttää laadun mittausta tai arvi-

ointia myös työmaalla mahdollisimman lähellä valuhetkeä, kts kohta 3.2.  

 

Esitetyt toimenpiteet arvioidaan uudelleen, kun betonirakenteen lujuudenmenetyksen syyt ovat 

luotettavasti selvillä ja niihin on reagoitu hyväksyttävällä tavalla, myös betonoinnin osaamisen ja 

valetun rakenteen hoidon osalta. Ala vastaa toimenpiteiden sisällön yksilöinnistä.  

 

 

Betonirakenteen varmentavat toimenpiteet ja suositeltavat kehitystoimet (kohdissa 1 – 4) 

Vakavat lujuuskadot 

 

1. Betonin reseptiä ja tuotantoprosessia kehitetään niin, että betoniin ei muodostu liikaa 
ilmaa valmistuksen yhteydessä eikä sen jälkeen ennen sitoutumista. Tilanne osoitetaan 
mittauksin. 
 

Tämän hetken näkemys: Vaativan olosuhdebetonin oletettuja riskitekijöitä säätämällä, pit-
källe optimoituja reseptejä muokkaamalla sekä pitämällä tavoiteilmamäärät kohtuullisina 
(viitteellisesti esimerkiksi tehtaalla 4-5% ja työmaalla 5-6%) ja riittävä sekoitus varmista-
malla voitaneen liiallisen ilman ongelmaa jo hallita. Riskibetoneiden toimittamista teh-
taalta ilman em. osaamista ei saisi tapahtua. Luettelo tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa liial-
liseen ilman kehittymiseen, on edellä. 
 

2. Erittäin vaativissa rakennuskohteissa, turvallisuuden (seuraamusluokat) kannalta mer-
kittävissä kohteissa tai käytettäessä lopputuotteen laadunonnistumisen suhteen vaati-
via tai herkkiä betonisuhteituksia edellytetään laatu- ja laadunvarmistussuunnitelma, 
kts.  YM:n asetus kantavista rakenteista 477/2014; toteutuksen laatusuunnitelma. 

Valmisbetonin viranomaisvalvonta kohdistuu tällä hetkellä betoniasemilla laadun seuran-

taan ja työmailla rakennuslupa- ja omavalvontaan. Turvallisuuden kannalta merkittävissä 

kohteissa (seuraamusluokat määritellään), erittäin (tai suunnittelultaan poikkeuksellisen) 

vaativissa kohteissa tai kun käytetään betoninvalmistuksen tai valun kannalta vaativia me-

netelmiä/betoneja, kuten P-lukubetonia, tulisi valmisbetonin ja rakenteen toteutuksen 

(betonointi, jälkihoito) laatu varmistaa kohdekohtaisesti laadittavan toteutuksen laatu-

suunnitelman mukaisesti työmaanäyttein osana betonointisuunnitelmaa ja betonitöiden 

laadunvarmistussuunnitelmaa. Ne sisältyvät toteutuksen laatusuunnitelmaan sisältäen al-

lekirjoitetut dokumentit olosuhteista ja suorituksista, asetus 477/2014. Katso kohdat 9§: 

Rakenteiden toteutuksen työsuunnitelma, 11§: Rakennustuotteet, 12§: Rakenteiden kel-

poisuus. Työssä noudatetaan työn toteutuksen standardeja SFS-EN 13670 ja SFS 5975. 
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3. Valmisbetonirakentamisen laadunvalvontaa kehitetään yleisesti sopimusosapuolten 
kesken ja betonitöitä valvotaan töiden aikana.    

Valmisbetonin laadunvalvonta ei ole pääsääntöisesti kohdekohtaista. Rakentamisen sopi-

musosapuolten (rakennuttaja, tilaaja, urakoitsijat, betonin toimittajat jne) laadunvarmis-

tusmenettelyä tulisi kehittää niin, että sopimuksen mukaisen valmisbetonin käyttö voi-

daan varmentaa siten, että lopputuotteen ominaisuudet täyttävät suunnitelmien mukaiset 

ominaisuudet. Varmentaminen vastuutetaan asiantuntijalle, esim. päärakennesuunnitteli-

jalle.  Keskeisiä ovat työmaalla betonista tehtävät kokeet, betonointisuunnitelman laadinta 

siten, että on otettu huomioon käytettävän betonin, rakenneratkaisun sekä käytettävien 

rakentamismenetelmien yhteensopivuus. Betonitöitä valvotaan työn aikana ja työn onnis-

tuminen todennetaan kuvin ja kirjallisesti, betonointipöytäkirjat allekirjoitetaan. 

 

4. Rakentamisen osapuolet varmistavat kohteissa henkilöstön riittävän osaamisen kehittä-
mällä laajasti valmisbetonin käytön laatutietoisuutta, liittyy suositusten kohtiin 6. ja 8. 

Valmisbetoniteknologiaosaamista rakentamisen eri osapuolten kesken tulisi kehittää siten, 

että niin suunnittelijat, valmistebetonin valmistajat kuin sitä rakentamisessa tilaavat ja 

käyttävät tuntevat valmisbetonituotteet koko laadultaan, myös uutuuslaadut, ja niiden so-

veltuvat käyttökohteet sekä ymmärtävät niiden käyttöön liittyvät häiriöherkkyydet, rajoit-

teet ja vaatimukset. Työssä henkilöstö todennetaan suhteessa betonitöiden vaativuuteen. 

 

 

8.2   Betonirakenteen tuotantoprosessin laatu, Vähäiset lujuudenvaihtelut                (kts. Luku 4.)  

 

Paikalla valettavan betonirakenteen tuotantoprosessia on kammattu ”tiheällä kammalla” ja selvi-

tystyölle asetetulla kehittämistavoitteella. Tarkastelu on kohdistunut sekä prosessin laatuun että 

laaduntekemisen edellytyksiin. Tuotantoprosessissa on tarkasteltu rakennuttajan/tilaajan, betoni-

tehtaan ja työmaan osuuksia. Pääosin vähäisiä laadun ja lujuuden vaihteluja syntyy usein eri syistä 

betonirakenteen tuotannon eri vaiheissa. Rakenteessa betonimassan lujuusvaihtelua voi voimistaa 

esimerkiksi betonoijan osaamattomuus tai työmaan olosuhdehäiriö ja edesauttaa tilaajan välinpitä-

mättömyys valvonnasta. Työmaan osaamisen merkitys betonirakenteen loppulaadulle ei korostu 

riittävästi tuotantoprosessin aikana. Tilanne edellyttää päivittämistä. Tuotantoprosessi, liite 2. 

 

Kun vaaditun laadun tai lujuuden vaihtelu tapahtuu lopputuotteessa alarajan yläpuolella, kelpoisella 

puolella, ei sillä juuri ole merkitystä asiakkaalle. Toisin on erityisesti tilaajan näkökulmasta, kun vaih-

teluja tapahtuu alarajaa puhkaisten. Lopputuotteen laatu on ratkaiseva, se on prosessin osaamisten 

ja virheiden ”summa”. Tehtaalta tilattu taso tai tehtaan marginaali voi olla hankkeen etenemisen 

kannalta ratkaiseva. On tiedostettava lopputuotteen laatu ja sille tilattava lujuus tai marginaali. 

 

Betonin valmistuksen laadunmittaukset 

Betonin valmistuksen laadunmittaukset tehtaalla ja työmaalla ovat keskeinen kehitettävä koko-

naisuus. Se tukee betonin tasalaatuisuutta. Mittausten (mm. kiviaineksen kosteus ja betonin ilma-

määrä) nykyinen ”väljä” suorittamistapa osaltaan voimistaa eroja tehtaalla ja rakenteesta mitattu-

jen tulosten välillä jopa aiheuttaen jatkotoimia ja epäluottamusta. Mittausten kehityksen painopiste 

tulisi olla tuoreen betonin automaattisessa jatkuvatoimisessa laadunohjauksessa ja -valvonnassa. 

Mittaus voisi tapahtua tehtaalla, työmaalla ennen valua sekä tiivistystyön yhteydessä. Valetun ra-

kenteen testaaminen tulisi pystyä minimoimaan. Ongelmiin pitäisi päästä käsiksi aikaisemmin. 
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Työmaan osaaminen, tilaajan valvontanäkemys 

Toinen selvä alue, jolle suositellaan kehittämistä, on työmaalla; betonirakenteen toteutuksen osaa-

minen ja vuorovaikutus rakennesuunnittelun ja betonitehtaan kanssa sekä tilaajan käsitys kolman-

nen osapuolen valvonnan tehtävistä ja tarpeellisuudesta. Betonin valu ”nousee ja etenee” pikavauh-

tia usein omana urakkanaan. Päätilaajan valvonta ei ole riittävän usein varmistamassa valutapahtu-

man normien mukaista etenemistä. Valvonnan merkitys paljastuu usein elinkaarikustannuksessa. 

 

Alan avoin laatu- ja asiakaskeskeisyys, asiakas ohjautuu pois hintakeskeisyydestä 

Laaduntekemisen edellytyksiä luodaan betonialan uudenlaisella laatu- ja asiakaskeskeisellä toimin-

tamallilla. Kehittyvä toiminta ei voi olla jatkuvasti hintakeskeistä. Asiakkaan mielenkiintoa betonira-

kentamisen laatuun avaa luontevasti betonin kokolaadun (myös uusien laatutuotteiden) avaaminen 

keskusteluun ja kaupantekoon. Tällöin alan tuottavuus paranee ja kehitysresurssit kasvavat. 

 

Betonirakentamisen osaamisen ja kehitystoiminnan vahvistaminen edelleen 

Ympäristön murroksessa toimivan asiakaskunnan tulevat tarpeet edellyttävät osaamisen ja kehitys-

toiminnan sekä asiantuntijapalvelun vahvistamista. Betoniala kehittää ammattiosaamisen koulutuk-

seen suuntaavia yhteistyöverkostoja rakennusalan toimijatahojen kanssa sekä valtakunnan että pai-

kallisilla tasoilla. Yhteistyötahoja ovat ammatti- ja korkeakoulutus, rakennusteollisuus alueittain, 

ark- ja rak-suunnittelualat, rakennusalan järjestöt, kaupanala ja rakennusvalvonnat yhdistyksenä 

(RTY ry) ja alueellisesti. Rakennusvalvontojen yhteyksiä ja roolia ei vielä täysin tiedosteta.  

 

 

Betonirakentamisen prosessin suositeltavat kehitystoimet (kohdissa 5 – 8) 

Vähäiset lujuudenvaihtelut 

 

5. Betonin valmistus- ja työmaavaiheiden laadunmittausten kattava kehittäminen 

ja mittausten automatisointikehityksen tukeminen. 

              Tavoite on betonin parempi tasalaatuisuus ja koostumushäiriöiden nopea havaitseminen.       

.              Tieto lopputuotteen laadusta on tärkeintä, silloin tuotantoketjussa on jo useita toimijoita. 

              Välillisesti pyrkimys on betonin julkikuvan vahvistaminen luotettavana runkomateriaalina. 

 

6. Betonirakennetyön osaamisen sekä tilaajan työmaavalvonnan kehittäminen, koulutus. 

Nykytilanne: Betonirakenteiden toteutuksen normitus ja työn sen mukainen toteutus ja 

osaaminen jää työmaalla vähemmälle huomiolle kuin betonitehtaassa valmistuksen osuus. 

Työmaalla siihen kohdistuu käytännössä omavalvonta ja mahd. rakennuslupavalvonta. 

Tavoitteena on betonirakenteen työvaiheiden uuden tasoinen osaaminen ja ennakoiva vuo-

rovaikutus rakennesuunnittelun ja betonitehtaan kanssa. Tilaajalle suositellaan kehittä-

mistä työmaan laatu- ja valvontatoimien sisällön ja säännönmukaisuuden osalta. Työssä 

noudatettava YM:n kantavien rakenteiden asetusta 477/2014 sekä työn toteutuksen stan-

dardeja SFS-EN 13670 ja SFS 5975, kts. kohta 4.6. 

 

7. Asiakkaiden ja betonialan laatuhakuisuuden herättäminen, yhtenä luontevana keinona 

betonin koko laadun ja uusien laatutuotteiden avaaminen asiakkaille ja kauppaan. 

              Nykytilanne: Asiakkaiden hintakeskeisyys, betonireseptin avoimuuden osittainen välttely. 

              Tavoitteena on betonialan uuden laatu- ja asiakkuuskulttuurin kehittäminen mm. asetta- 

              malla sen kehittymisen seurantaan mittareita ja kannustimia. Seurannaisvaikutuksena muu- 

              tos tukee alan tuottavuuden paranemista ja sen myötä kehittämisresurssien lisääntymistä. 
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8. Osaamisen ja kehitystoiminnan vahvistaminen ”ympäristön murrosta elävän” asiakas-

kunnan tulevista tarpeista lähtien, alueellinen toiminta rakennusalan toimijatahojen 

kanssa. 

Tavoitteena on ammattiosaamisen ja -arvostuksen paraneminen, koulutus- ja yhteistyöver-

kostojen monipuolistuminen ja hyödyntäminen sekä ympäristön ja toimintatapojen mur-

roksessa asiakkuuksien vahvistaminen. Asenne työhön ja motivaatio lähtevät johtajuudesta. 

 

Kohtien 5 - 8 taustalle on esitetty toiminnan kuvauksia ja perusteita kohdassa 2.4 ja luvussa 4. 

Tarkemmat sisältökuvaukset ovat alan itsensä muokattavissa ja kehitettävissä.   

 

 

8.3   Kooste osapuolien yksittäisistä suosituksista ja nostoista; betonirakenteen laatu ja lujuus 

 

Kooste osapuolien/asiantuntijoiden palautteesta ja nostoista selvitysmiehelle (osin lyhennettyinä). 

Nostot pääosin tukevat selvitysmiehen tekstiä ja suosituksia, paitsi 1. kohta osin kritisoi suositusta.  

Raportissa mainittu ”tilaajan hinta-, ei laatukeskeisyys” on liian karhea yleistys, joka ei pidä paik-

kansa eikä edusta ammattimaisia tilaajia. Sen sijaan tunnustetaan raportissa esille tuleva ryhtyvän 

vastuu laadukkaan rakennushankkeen toteuttamisessa sekä valvonnan ja ohjeistuksen tärkeys. 

Betonireseptien avaaminen on osa nykyaikaista avoimempaa ja vastuullisempaa toimintaympäris-

töä ja kannatettava asia, joka luo positiivista oppimista ja ruokkii tavoiteltua laadun arvostusta. 

Toisen osapuolen käsityksen mukaan reseptien avaaminen tarjousvaiheessa ei ole järkevää, tilaa-

jan ammattitaito ei riitä niiden tulkitsemiseen. 

Ympäristöministeriön hallinnonalan (talorakenteet) ja Liikenneviraston hallinnonalan (Infraraken-

teet) betonirakentamisen laatuvaatimukset olisi hyvä yhtenäistää virhetulkintojen eliminoimiseksi. 

Liikenneviraston siltabetonivaatimukset tulisi selkeyttää ja yksinkertaistaa. Vaatimukset ovat liian 

monimutkaiset vastuiden ja laadunvalvonnan vaatimusten osalta. 

Siltabetonin/taitorakenteiden betonin toimitussopimuksien pitäisi olla tarkempia ja niissä pitäisi 

tarkemmin kuvata vaaditut ominaisuudet, ennakkokokeet ja mahdollinen työmaalaadunvalvonta. 

P-lukubetonien tulevaisuus on isompi kysymys eli ovatko ne nykymuodossaan tarpeellisia ollen-

kaan? Ja jos lujuus on esim. yli 50 MPa, tarvitseeko sitä enää huokostaa? Vaatii isoa, kattavaa tut-

kimista ja selvittämistä. 

Betonin vesimäärän hallintaa tulisi parantaa esimerkiksi kiviaineksen kosteuden jatkuvalla mittauk-

sella. Laitteita on saatavissa. 

Tehtailla olisi hyödyllistä olla betonireseptien valmis herkkyystestaus (ellei jo olekin) muutamien 

betonin osa-aineiden määrä- ja/tai lämpötilamuutosten (+/-) vaikutuksista betonin lujuuteen 

(herkkyystestit). Esimerkkinä vesi-sementti –suhde, huokostimen määrän ja saatava ilmamäärä, 

huokostimen ja notkistimen lämpötilan muutos +10, +20, +30 asteeseen. 

Isoissa kappalemäärissä todetaan betonin tiheyden ja lujuuden välinen regressio. Yksittäisissä koe-

tuloksissa lujuuden arviointi ei voi perustua tiheyden arviointiin, mutta voi tukea puristustulosta. 
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Huokostetun betonin ilmamäärän testausmenettelyä tulisi tarkentaa, testausstandardissa kuvattu 

menettely ei ole luotettavuudeltaan riittävä. Tarkennus voitaisiin tehdä kansallisilla lisäohjeilla. 

Betonilaborantteja voitaisiin kouluttaa tekemään ilmamittaukset luotettavammin. Huokostetun 

tuoreen betonin tiheyttä voitaisiin vaatia valvottavaksi nykyistä luotettavammin. 

Betoniaseman tulisi olla seuraavista asioista hyvin selvillä ja testata ilmamäärään vaikuttavia asi-

oita: Sekoitusaika ja sen pituuden vaikutus tehtaalla, kuljetusmatkan ja kuljetusauton sekoituksen 

vaikutus ilmamäärään, työmaalla tehtävän notkistuksen vaikutus, P-lukubetonimassan erottumis-

herkkyys. Tulisi myös enemmän mitata ilmamääriä työmaalla kuljetuksen jälkeen. 

Hyödyllistä on lisätä laadunvalvontaresurssia vaativissa valuissa sekä tehtaalla että työmaalla. 

Työmaalla betonin laadunvalvontaa suorittaville ja betonirakenteesta koekappaleita poraaville la-

boranteille tulisi luoda pätevyysvaatimukset.  

Suomalaisesta betonin normituksesta (SFS-EN 206, SFS 7022 ja by65) puuttuu vaatimukset betonin 

suurimmalle sallitulle ilmamäärälle. Normitusta tulisi tältä osin korjata esimerkiksi siihen suuntaan, 

että jos mitataan suurempia ilmamääriä kuin suhteituksessa on tavoiteltu, niin betoni pitäisi hylätä 

tai erikseen selvittää puristuslujuus ilmamäärän ylitystapauksessa.  

Mikäli betonin puristuslujuusmarginaali koetaan nyt/jatkossa liian pieneksi, voitaisiin tätä nostaa 

kansallisia vaatimuksia (SFS 7022) kehittämällä. Voitaisiin esimerkiksi antaa hajonnalle minimiar-

vot. Se käytännössä nostaisi normaalibetonien lujuustasoa niillä tehtailla, jotka ajavat pienimmällä 

marginaaleilla.  Siltabetoneissa tällä ei olisi kuitenkaan vaikutusta, koska hajontaa ei käytetä alku-

vaiheen testauksessa. Rakennusten sisäolosuhteisiin tarkoitettujen edellisiä helpompien ”sisäbeto-

neiden” osalta mahdollinen kehitys- ja varmistustarve pitäisi vähäisempänä erikseen tiedostaa. 

Lujuuskadon syyt ovat pääosin muualla kuin suunnittelussa. Mm. tiheästi raudoitetut rakenteet 

eivät ole lujuuskadon syy, vaan ne ovat vain yksi osatekijä monien joukossa, joka yhdessä aiheut-

taa vaikeasti toteutettavan rakenteen ja vaikeuttaa ehkä massan valmistusta kohteeseen sopi-

vaksi. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen vastaavan työnjohtajan ja erikoisalojen työnjohtajien roolia 

betonoinnin ja betonirakenteiden toteutuksen laadun valvojana nykyistä suuremmalla osallistumi-

sella kannattaisi harkita ja selvittää.  

 

 

Liite 1. 

Selvitysmiehen kuulemia henkilöitä ja tahoja, luettelossa 51 hlöä tai tahoa. 

Liite 2. 

Havainnollinen kuva betonirakentamisen laatuketjun muodostumisesta, tuotantoprosessi. 

Liitteet 3. 

Aalto-yliopiston Robust Air -huokosrakennetutkimuksen tutkimusraportti sekä samasta aiheesta 

Betonilehden ja Sementtilehden artikkelit. Ne liitetään sähköisinä mukaan. 

 



14.11.2017 Liite 1 

Selvitysmiehen 15.3. – 30.9.2017 kuulemia henkilöitä/tahoja, useita kuultu moneen kertaan 

Henkilöitä ja tahoja ohessa 51, lisäksi asiantuntijoita lausuntojensa kautta. 

Fjäder Mikael, Rudus Oy       

Hoppu Tapani, Oulun RV / Markku Hienonen, Oulun RV  

Mäkinen Hannu J., Talonrakennusteollisuus ry       

Juntunen Jooel, VR-Track Oy       

Järvi Matti, Inspecta Sertifiointi Oy      

Jääskeläinen Lauri, Ympäristöministeriö        

Karppinen Hannu, Ruskon Betoni Oy      

Kaskiaro Kim, Talonrakennusteollisuus ry       

Kemppainen Jani, Talonrakennusteollisuus ry       

Kiiskinen Matti, SKOL ry       

Kivekäs Lauri, Rudus Oy       

Knuutila Esko, Oulun RV / Rakenneasiantuntija-konsultti     

Kokko Kurt, Tukes        

Kukko Veli-Matti, Rudus Oy / Rovaniemi     

Kääriäinen Hannu, Betoniasiantuntija        

Lakua Laura, Tukes (Inspectan betonin ajankohtaispäivän yhteydessä)   

Laurikainen Jyrki, Rakli ry       

Lehtinen Teppo, Ympäristöministeriö        

Leppälehto Markku, TRT ry:n aluepäällikkö / Lounais-Suomi ja Satakunta (rakennekoetulokset) 

Luhanka Juha, Rakennustuoteteollisuus ry       

Mannonen Risto, Betoniyhdistys ry       

Mantila Ari, Betoniteollisuus ry       

Matala Seppo, Betoniasiantuntija, Matala Consulting Oy     

Mattila Jussi, Betoniteollisuus ry       

Merikallio Tarja, Betoniyhdistys ry       

Meriläinen Jani, Liikennevirasto (Inspectan betonin ajankohtaispäivän yhteydessä)   

Mäntynen Juha, TRT ry:n aluepäällikkö / Pohjois-Suomi ja Lappi (rakennekoetulokset) 

Oivo Pekka, Rudus Oy / Oulu     

Ojala Reima, Turun RV / Rakennustarkastusyhdistys RTY ry   

Paukku Elina, Sweco Oy (Inspectan betonin ajankohtaispäivän yhteydessä)   

Pipatti Tarmo, Rakennusteollisuus ry       

Punkki Jouni, Aalto-yliopisto        

Rautio Ari, Rudus Oy / Oulu     

Seppälä Pekka, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry / Oulun RV   

Siltala Risto, Mestek Oy       

Sipilä Pentti, Rudus Oy / Rovaniemi     

Soimakallio Helena, RIL ry       

Somersalmi Mikko, Rakli ry       

Syrjö Paavo, INFRA ry       

Tallbacka Katriina, Inspecta Sertifiointi Oy      

Timo Pasi, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry / Vantaan RV   

Torkkeli Minna, Liikennevirasto        

Valjus Juha, Sweco Oy /SKOL ry     

Vasama Mikko, Rudus Oy / Betoniyhdistys ry    

Vuolteenaho Antti, Mestek Oy       

Väänänen Martti, Ruskon Betoni Oy      

NN, Betonirakenneurakointia, isoa toimintaa      

NN, Betoniteollisuus, kehityspäällikkö       

NN, Betoniteollisuusjohtaja, ent.       

NN, Energiatuotantorakennuttamista, isoa toimintaa      
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PREFACE 
In Finland, elevated air contents have been reported in frost resistance concrete. The highest air 
contents determined from the samples drilled from structures have exceeded 15% and also 
significant deficiencies in compressive strength of concrete have been reported. Some 
indications of the elevated air contents have been seen during the latest years, but in summer 
2016 couples of more severe cases came out. 

The Finnish concrete sector agreed that the problem of high air content is needed to solve as 
soon as possible. The protective pore system needs to be such stable that the air content 
cannot change significantly after mixing. Therefore, a contract research project, Robust Air, was 
established at Aalto University, School of Engineering, Department of Civil Engineering. 

The project was financed by the following organizations (the representative of each organization 
has also been given): 

 Finnish Transportation Agency, Jani Meriläinen 
 Confederation of Finnish Construction Industries RT, RM-concrete section, Ari Mantila 
 SBK-Foundation, Jussi Mattila 
 BASF Oy, Marko Kaisanlahti 
 Oy Sika Finland Ab, Jani Kaasalainen / Kai Salo 
 Finnsementti Oy, Satu Kosomaa 
 Semtu Oy, Pirjo Tepponen 
 GCP Applied Technologies, Per Devaust / Per Bogren 
 Mapei Oy, Tarja Salmimies 
 Ha-Be, Juhani Ukkonen 
 Rudus Oy, Vesa Anttila 
 Ruskon Betoni Oy, Mikko Vasama / Markus Nieminen 
 Lujabetoni Oy, Markus Haatainen / Miro Harjumäki / Perttu Ruuska 

 
The above-mentioned persons formed the steering group of the project. In addition, Risto 
Mannonen, Finnish Concrete Association and Matti Järvi, Inspecta Sertifiointi Oy participated in 
the project as expert members. The chairman of the steering group was Jussi Mattila. 
 
From Aalto University Jouni Punkki, Professor of Practice and Fahim Al-Neshawy, Staff 
Scientist were responsible for the project.  
 
The authors want to emphasize the role of the research team: Jukka Piironen, Laboratory 
Manager and research assistants Ammad Tauqir, Teemu Ojala, Farid Ullah and Abebe 
Zemenu.  
 
The project was carried out during the period 1.1.-30.8.2017.  
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PROJECT SUMMARY 
The aim of the Robust Air project was to secure the stability of the protective pore system in 
normal conditions. The stable protective pore system means that the air content or pore size 
distribution are not significantly changing after mixing of concrete. 

The project consisted of the following parts: 

A. Literature survey 
B. Laboratory tests 
C. Factory tests 

In the literature survey the stability of air entrainment in fresh concrete was analyzed based on 
the literature available. 

The laboratory tests were the main part of the project and they were divided into two parts. In 
the first part the concrete properties were altered and the same admixtures were used. In the 
admixture tests the concrete properties were kept constant and the admixtures were altered. 
The main interest of the laboratory tests was to analyze the air content of concrete as function 
of time. The measurements were carried out immediately after mixing, 30 min and 60 min and 
finally 75 min after mixing. In addition to the air content, also concrete’s segregation sensitivity 
was analyzed. 

In the factory tests the Finnish concrete industry made tests in which the air content of concrete 
was measured after normal mixing time but also after 6 min mixing time. 

Based on the experiments, it was observed that the mixing process of the air-entrained concrete 
is not necessarily effective enough. It is possible that only part of the entrained air is formed 
during the normal mixing process and there is a risk for elevated air content when the concrete 
is mixing in the concrete truck. The phenomenon is explained by Air content potential. Each 
concrete has an Air content potential (maximum air content) which depends on the admixture 
combination, concrete composition and the consistency of concrete. A relative effective mixing 
process is needed to achieve the Air content potential during the mixing process. And if the 
potential is not reached during the mixing process, there is a risk that the air content may 
increase later when the concrete is mixed in the truck.  

Recommendations are given to minimize the risk for elevated air contents. The 
recommendations include development actions related to admixtures, concrete mixers, quality 
control systems and to requirements of frost resistance concrete. The concrete producers need 
to take the phenomenon better into account in the concrete manufacturing process. 
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1 INTRODUCTION 
Air content is an extremely important aspect of today’s concrete performance and durability 
characteristics. Entrained air is needed in case of frost exposure. For the concrete exposed for 
freeze-thaw exposure (Exposure classes XF), the target value for total air content is typically 
4...6% (8%).  

Lately, elevated air contents have been observed in fresh air-entrained concrete measurements 
at construction site and from the samples drilled from structures. The highest air content 
measured from the samples drilled from the structures have exceeded 15%. The high air 
content has caused deficiencies in the compressive strength and other mechanical properties of 
concrete structures. 

 

1.1 Problem statement (Research needs) 
At the moment, the protective pore system achieved with help of air-entraining is not always 
stable enough. The air content may increase after mixing and may cause problems in strength 
and deformation properties of concrete. 

There are several factors in the concrete production that can influence the stability of air 
entraining in concrete. Concrete composition and consistency have been noticed to affect the 
air entrainment. In addition, one critical factor could be the use of combination of air entraining 
agent (AEA) and polycarboxylate ether (PCE) –superplasticizers admixtures. Before the new 
type of PCE-superplasticizer the main challenge was the decreasing air content after mixing, not 
the increasing. It is well known that PCE-superplasticizer tends increase air content of concrete 
and therefore some foam killer is added into the PCE-superplasticizers. 

 

1.2 Research objectives and approach 
The objectives of the Robust Air - project were:  

1. to investigate the stability of air-entrainment in concrete using different types of PCE 
superplasticizers, air-entraining agents and concrete mix design.  

2. to set requirements of the air entraining concrete mixtures so that a stable protective 
pore system can be achieved 

In order to reach these objectives, we have:  

1. employed a state-of-the-art literature review about the air-entraining functioning of PCE-
based superplasticizers  

2. investigate the effects of the concrete composition and admixture combination on the 
stability of the air entrainment in fresh and hardened concrete in the laboratory 

3. studied the following parameters that affect the stability of air content in concrete 
a. cement types  
b. different maximum aggregate sizes  
c. combinations of polycarboxylate ethers based superplasticizers and air 

entraining agent from seven different admixture producers  
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d. the effect of different mixing periods. 
e. consistency of concrete 

 

1.3 Report outline 
Chapter 1 introduces the research background, problem, objectives and approach. 

Chapter 2 is a review of the literature discussing important topics in the area of air entraining of 
concrete and the parameters affecting the stability of air in concrete. Current state of the art of 
using and polycarboxylate ether (PCE) –superplasticizers admixtures and air entraining agents 
are also reviewed.  

Chapter 3 summarizes the experimental program (test procedures used to run the experimental 
investigation) for the research project, which includes the concrete materials, mixing procedure 
and testing of fresh and hardened concrete properties. 

Chapter 4 summarizes and discusses the experimental results of different fresh and hardened 
concrete testing.  

Chapter 5 presents the results of a test series carried out in the Finnish concrete industry in 
Summer 2017. Ready-mix concrete producers were asked to make tests related to the air 
content of fresh concrete 

Chapter 6 presents the key findings of this research, the recommendations for implementation 
for the concrete industry, and the recommendations for future research. 
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2 LITERATURE REVIEW - STABILITY OF PROTECTIVE AIR 

VOIDS IN FRESH CONCRETE 

2.1 Air content in concrete 
Air content is an extremely important aspect of today’s concrete mix design criteria and 
subsequent concrete performance and durability characteristics. For example, the frost 
resistance of concrete is determined by the air-void system's ability to prevent the development 
of destructive pressures due to freezing and associated movement of moisture in the concrete 
pores. The specific requirements of the air-void system depend on the amount and movability of 
the water in the concrete pores.  

Air-entraining admixtures are one part of the solution to preventing damage from freeze-thaw 
forces. Air entraining agents (AEAs), which are based on natural resins or synthetic surfactants, 
are added to the concrete mix to increase the controlled quantity of air in the form of 
microscopic bubble in cement paste. The intention of using AEAs is to get more stable and 
uniform air bubbles with small sizes homogeneously distributed in the cement paste. The fine air 
bubbles (the diameter smaller than 300 μm) in concrete can improve not only concrete freeze-
thaw resistance but also the workability of fresh concrete.  

In practice, the air bubbles in the concrete are very sensitive. There are many factors that can 
influence air content and the air void system in the concrete such as: paste composition, 
temperature of concrete mix, other chemical admixtures, mixer type and mixing time, and even 
the quality of mixing water. All of these factors make the process of entraining air more 
complicated. In addition, the air is also influenced by processes such as transportation, 
pumping, and compaction (Yang, 2012). 

The objectives of this report are to investigate (i) the stability of air bubbles in fresh concrete and 
(ii) which factors influence the air stability in concrete.  

2.1.1 Air void system in concrete 
One of the greatest advances in concrete technology was the development of air-entrained 
concrete in the mid-1930s. Nowadays, air entrainment is recommended for nearly all concretes, 
primarily to improve freeze-thaw resistance of concrete that is exposed to water and deicing 
chemicals (Kosmatka et al., 2002). 

Air is entrained in fresh concrete by the mixing process. The addition of air entraining admixture 
to concrete helps to facilitate this process and to stabilize the air bubbles in the mix by reducing 
surface energy of water. Most air entraining admixtures are surface-active agents which are 
composed of long organic molecules with a hydrophilic end (negatively charged) and a 
hydrophobic end.  

These molecules concentrate at the interface between paste and air bubbles, forming an elastic 
film around the air bubbles (schematically shown in Figure 1). The natural tendency of air 
bubbles in concrete is to accumulate to form larger air bubbles because of the decrease of 
surface energy. This film reduces the risk of air void coalescence when collisions occur during 
mixing process and anchors the air bubbles to the paste, thus effectively stabilizing the air 
bubbles. (Xiao, 2010). 
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Operating mechanism of the formation of air voids: 

1) Foam formation (stabilization of air bubbles),  
2) Sorption of the air-entraining agent molecules and 

hydrophobing of the cement particles as a 
precondition for step 3,  

3) Attachment of air bubbles to solid particles 
(improving the stability of the air void structure) 
and  

4) Precipitation in the pore solution through the 
formation of insoluble calcium salts. (Eickschen, 
2012). 

Figure 1. Illustration of the Air-Entraining Agent mechanism in cement paste. 

The concrete air void system is characterized by three parameters: (i) air void content, (ii) 
specific surface and (iii) spacing factor. Generally concrete with good freeze-thaw resistance 
has a moderately high air content, a low enough spacing factor and relatively high specific 
surface. 

 Air void content is the total volume fraction of air voids in concrete. In some literature, 
the air void content is sometimes defined in reference to the cement paste instead of the 
total air void content because the air void system only occurs in cement paste.  

 Specific surface is defined as the surface area of air voids divided by the volume of air 
voids. It indicates the void frequency and the mean size of the voids. Smaller bubbles 
have a higher specific surface.  

 Spacing factor is defined as “the average distance from any point in the paste to the 
edge of the nearest void”. The spacing factor is considered the most important factor 
with regard to freeze-thaw resistance since it is “the spacing of the air voids which 
determines the maximum distance that freezable water must travel through the cement 
paste to reach an escape boundary where ice crystals can grow freely without 
generating disruptive pressures”  

Figure 2a shows the representation of two cement paste samples with the same air content of 
13%. Assuming that the thickness of "shells" of protected paste by air voids is 0.254 mm 
(Hover, 2002), the protected area covered by "shells" in the paste to the right is much larger 
than that in the paste to the left. The paste to the right has a lower spacing factor than the left 
one even though they have the same air content. 
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(a) (b) 

Figure 2. a) Comparison between two pastes, which have the same air content and different spacing 
factor and b) spacing factor as a function of total air content in concrete (Xiao, 2010 and Hover, 2002). 

2.1.2 Air-content and durability of concrete 
Entrained air greatly improves the resistance of concrete to damage resulting from freezing and 
thawing cycles. Microscopic air bubbles produced by admixtures called air-entraining agents 
relieve pressures caused by water freezing in the small voids present in hardened cement 
paste. Without these air bubbles, expansion of the freezing water would exert destructive 
pressures that can cause scaling and disintegration (Whiting and Nagi, 1998). 

While the size and spacing of these air voids is important, total air content, which is more easily 
measured, is a good indicator of durability. The air void spacing needed for durability generally 
occurs when the air content of the mortar fraction is 9 ±1 %. Current specifications on air 
content also make little distinction among various service life of structures and the maximum 
aggregate size used. Some modification of this practice is desirable. Structures directly exposed 
to deicing salts and freezing temperatures (XF2 and XF4) require more entrained air than 
structures that are not exposed to de-icing salts (XF1 and XF2) (BY 65, 2016). 

 

Table 1. Air-content recommendation for the frost resistance of concrete with a service life of 50 or 100 
years (BY 65, 2016). 

Max. Aggregate 
size, (Dmax) 

Service life of 50 years Service life of 100 years 
XF1 XF2 XF3 XF4 XF1 XF2 XF3 XF4 

16 mm 4.0 5.0 4.0 5.5 5.5 P50* 5.5 P70* 
12 mm 4.5 5.0 4.5 5.5 6.0  6.0  

8 mm 5.0 5.0 5.0 5.5 6.5  6.5  

*) P-factor is used to evaluate the frost resistance of concrete in Finnish codes and 
standards. Requirements as per InfraRYL 2006 Section 42020.1.2 (P-value) 
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A well designed concrete mix design with adequate air content and placed by a knowledgeable 
professional will result in a quality durable finished concrete product that will last many years 
based on its intended design use. Inadequate air content can also have a negative effect on 
concrete quality; therefore regular routine concrete quality testing including air content should 
be an integral part of your quality control program as this is an item that can be controlled with 
knowledge of what is affecting the results. High or low air contents can be caused by a variety of 
material, in-house, and external factors; some of which are listed below (Whiting and Nagi, 
1998). 

Entrained air provides concrete with freeze-thaw durability and also improves concrete 
workability because the air voids act like fine aggregates in the cement paste, thus reducing the 
friction between solid aggregates. Entrained air also reduces the chances of bleeding and 
segregation during handling and transportation of concrete mixes. However, too much entrained 
air in concrete could lower the strength of the concrete as the mixture loses its integrity in the 
presence of air voids. A good “rule of thumb” is that each 1% of entrained air will lower strength 
by 5%. 

2.2 Factors affecting the air content in concrete 
Specifications for air-entrained concrete frequently require that air content be held within a 
percent or so of a target value. However, how easy is it to keep air content within this target 
values? 

Variables that influence air content can be grouped into four categories:  

i. Concrete materials and mix design 
ii. Production procedures 
iii. Construction practices 
iv. Environmental conditions. 

 
Figure 3. Factors influencing the air content of concrete (Whiting and Stark, 1983). 
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These categories are covered in this report. Each category describes the effects different 
variables have on air content. It should be noted that a part of the following information is based 
on the experiences with previous types of superplasticizer and therefore might not present the 
present situation. 

2.2.1 Concrete materials and mix design 
2.2.1.1 Cement  

Air content can be affected by cement alkali content, cement fineness and cement content. The 
air content increases with increasing alkali level in the cement. This is because the alkali 
environment in cement paste allows the AEAs to create more air. However, high-alkali 
environment is not good for stabilizing the air bubbles and it also influence the air void system. 
Finer cement will normally decrease air content and require higher AEA dosages. There may be 
a decrease in air content as cement content is increased. Generally, air-entraining agents 
become less efficient with either an increase in cement content or an increase in cement 
fineness. Table 2 summarizes some of the effects cement has on the air-content of concrete 
(Whiting and Stark, 1983). 

Table 2. Effects of cement on air content of concrete. (Whiting and Stark, 1983) 

Cement Effects on air content 

Alkali content  Air content increases with 
increase in cement alkali level 

Fineness  Decrease in air content with 
increased fineness of cement. 

Cement content  Decrease in air content with 
increase in cement content. 

2.2.1.2 Aggregates 

The characteristics and grading of aggregates have also significant influence on air entrainment. 
In paste, it is more difficult to entrain air because the entrained air is affected by buoyancy and 
there are no particles that can trap the air bubbles. In mortar and concrete, because of the 
addition of aggregates, the fine aggregates can form a space to hold the air bubbles and 
prevent them from escaping. Furthermore, aggregate with a sharp shape, like crushed stone, 
will entrain less air than gravel. The sharper the aggregate is the harder for the air bubbles to 
attach on it (Yang, 2012). Malisch (1996) defined the effect of fine and coarse aggregates on 
the air-content of concrete as follow: 

2.2.1.3 Fine aggregate: 

 Well-rounded particles entrain more air than angular particles. 
 As fine fraction (less than 150 μm) increases, air content decreases. 
 As middle fractions(300 to 500 μm) increase, air content increases 
 Clays found in some sand deposits disperse slowly in water. When they disperse, air 

content decreases. 

2.2.1.4 Coarse aggregate: 

• Dust on the aggregate decreases air content. 
• Crushed-stone concrete entrains less air than gravel concrete. 
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2.2.1.5 Mix water and water cement ratio 

Changes in water content affect air content by changing both the water-cement ratio and the 
slump of the concrete.  

Since the air bubbles must be formed in water, if the w/c ratio of the paste is too low, it is hard to 
entrain air in the paste. On the other hand, if the w/c ratio is too high, the small air voids can 
easily become large ones and then escape from the paste. It has been reported that with the 
increased w/c ratio, the spacing factor in hardened concrete will increase and the air void 
system become worse (Yang, 2012). As the water-cement ratio increases, more free water is 
available for the generation of air bubbles, so air content increases. Increase the water-cement 
ratio from 0.40 to 1.0, and air content can increase by over 4 percentage points.  

An increase in slump also increases air content, even if the water-cement ratio is kept constant. 
In the slump classes S1 to S3, a 2 cm increase in slump will usually increase air content by 0.5 
to 0.75 percentage point. For slump classes S4 and S5, concrete is often too fluid to retain 
entrained air and air content decreases (Whiting and Nagi, 1998). 

2.2.1.6 Chemical admixtures 

It is complex to conclude what and how the chemical admixtures affect the air entrainment. Most 
organic chemical admixtures like superplasticizer can increase the air entrainment since it can 
partly reduce the absorbed AEA molecules on the solid surface by competing with them. Other 
admixtures like retards, accelerators, etc., have minor effect on the air entrainment. However, 
today there are many kinds of AEAs like wood-derived acid salts AEA, vegetable oil acids AEA 
and synthetic detergents AEA, which may react with the chemical admixtures. This adds the 
difficulty on the study of the influence of chemical admixtures on the air entrainment (Yang, 
2012). 

Whiting (1984) indicated that water reducers, retarders, accelerators and superplasticizers all 
increase air content of concrete, but superplasticizers are of most concern. Mixes made with 
naphthalene-based superplasticizers require half the usual dosage of air- entraining agent, 
while mixes made with melamine-based products require about the same dosage, maybe 
higher. Exactly how much air-entraining agent is needed depends on the particular cement and 
admixtures being used. In some cases where superplasticizers have been used to produce 
flowing concrete, air losses of up to 2.5% points have been reported. Larger voids and greater 
space between voids have been reported for concrete containing superplasticizers, but most 
studies of the durability of superplasticized concretes have indicated good performance. This 
may be due in part to the lower water-cement ratio, which reduces both the amount of freezable 
water and the permeability of the concrete. 

2.2.1.7 Mineral additives 

Kqlaots (2004) and Nagi et al. (2007), cited in Yang (2012) explained that the use of 
supplementary cementitious materials as fly ash, ground granulated blast furnace slag, silica 
fume affects the air content of concrete. Fly ash, which contains carbon, can attract and absorb 
the surfactants in AEAs. Slag, which is normally used at high dosage and usually finer than 
cement, so under the same condition using slag may decrease the entrained air but improve the 
air void system. Silica fume does not have significant influence on the air content and the 
stability of air bubbles; however, because of its fineness, greater amounts of AEA are needed. 



 
Robust Air project  (13/99) 

26.9.2017 
 
 

Table 3. Effects of aggregates, water chemical and mineral admixtures on air content of concrete (Whiting 
and Stark, 1983). 

Variable Effects on air content 

Sand 

 Air content increases with increase in sand content.  
 Organic impurities may increase or decrease air content.  
 Surface texture of sands may affect specific surface of 

voids. 

Coarse aggregates 
 Air content decreases as maximum size of aggregate 

increases.  
 Crusher fines on coarse aggregate decrease air content 

Mix water 
 Because of its high alkalinity, wash water from ready-mix 

trucks decreases air content.  
 Algae increase air. 

Water reducers and 
retarders admixtures 

 Lignosulfonates increase air.  
 Organic acid- based materials have less effect. 
 Spacing actors of voids increase at higher dosage 

Accelerators  Calcium chloride increases air.  
 Other types have little effect. 

Superplasricizers 

 Naphthalene-based materials increase air content.  
 Highly fluid mixtures may lose air.  
 Coarser air void systems are produced, and spacing 

factors of voids are increased. 

Fly ash 

 High carbon content or high loss on ignition decreases air 
content.  

 Fineness of ash may also have effect, especially for ashes 
with relatively low carbon content. 

Pigments  Carbon-black based pigments may absorb AEA and 
decrease air content. 

 

2.2.2 Production procedures 
Air bubbles in concrete are firstly entrained by mixing process. Hence, the mixing is important 
factor that together with the aggregates can affect air entrainment in concrete, since the large 
air bubbles can be split into smaller ones by the movement of aggregates in the mixer. From the 
viewpoint of work and energy, the formation of air bubbles in fresh concrete can be explained as 
follows: 

 The mixing action gives the energy to the fresh concrete to create the interface between 
air and water and form the large air voids, and then split them into small voids. However, 
there is a tendency that the small air voids accumulate into larger voids.  

 From the energy viewpoint it is clear that for the same volume of air, the one contains 
small air voids has a larger specific surface area and therefore higher energy than the 
one with large air voids, the latter can always more easily escape from the paste due to 
its larger buoyant force.  

So the mixing action (mixer, mixing time, revolution rate, etc.), can affect how much energy can 
be turned into free surface energy of the air bubbles which balance the surface tension of the air 
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bubbles. For example, mixing with longer time can of course entrain more air in fresh concrete 
by applying more work on the paste. 

Air-entraining admixtures should be batched separately from other admixtures. A summary of 
the production procedures effects of air-content of concrete and corrective actions to be taken is 
shown in Table 4. 

Table 4. Production procedures effects of air-content of concrete (Whiting, 1984). 

Variable Effects on air content 

Batching sequence  Simultaneous batching lowers air.  
 Late addition of AEA raises air.  

Mixer capacity  Air content increases as mixer capacity is approached.  

Mixing time  Central mixers: air increases up to 90 seconds, then decreases.  
 Truck mixers: increases up to 10 minutes, then decreases. 

Mixing speed  Air content increases up to about 20 rpms, then decreases. 

Admixture metering  Accuracy and reliability of metering system will effect uniformity of 
air content. 

Haul time  Long hauls reduce air content, especially in hot weather. 
 

2.2.3 Construction practices 
The way concrete is handled can have a significant effect on its air content and entrained air-
void system. Construction-related variables and field conditions such as transport and delivery, 
retempering, placement, consolidation and finishing can affect the air content of concrete.  

Yang (2012) and Whiting (1984) discussed the effect of construction-related variables on the air 
content of concrete as follow: 

 Transport and Delivery – Air content is normally reasonably stable from the completion 
of adequate mixing through most delivery times. Typically, 1% – 2% of air content is 
usually lost during normal transport (more in hot weather, less in cold weather).  

 Re-tempering - with water will generally increase air content. If necessary, re-temper 
with air entraining admixture at the job-site or increase the air dosage rate at the plant to 
compensate for air loss during transport. 

 Compaction - If the time of high-frequency vibration is too long, the spacing factor of the 
air void system will increase. This is because the long-time vibration may make the small 
air voids merged together to form large ones.  

 Pumping - Pumping Concrete may result in air content reductions of 2%-3% at the 
discharge end of the pump boom. Higher air losses usually are the result of boom 
configuration causing free fall of the concrete and will sometimes actually create a 
vacuum in the pump boom. 

 Finishing - Finishing can affect the air content, but this is mainly at the surface and near 
surface of the concrete. However, normally only coarser voids can be affected.  
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Table 5. Summary of the effect of some of construction variables on air content of concrete (Whiting, 
1984). 

Variable Effects on air content 

Transport 
 Some air (1 to 2%) normally lost during transport.  
 Air lost in pumping and on belt conveyors, 

especially at higher air contents. 

Re-tempering  Air contents increases after re-tempering, but this is 
ineffective after 4 hours.  

Compaction  Air content decreases under prolonged vibration or 
at high frequencies. 

Finishing  Excess finishing reduces air content in surface 
layer. 

 

2.2.4 Environmental condition - Ambient temperature 
Air contents normally decrease when concrete or ambient temperature increase as shown in 
Figure 4. In turn, air contents normally increase when concrete or ambient temperature 
decrease; both of which may require a dosage rate adjustment of the AEA.  

 
Figure 4. Change of air-content with time after mixing at various temperatures (Dyer, 2014). 
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Compared to the amount of air- entraining agent required when the temperature is 20 to 25°C: 

 approximately 30% less air- entraining agent is required when the temperature is 5 to 
10°C  

 30% more is required when the temperature is 38 to 43°C.  

 The exact amount depends on the particular materials and practices used. (Whiting and 
Stark, 1983). 

 

2.3 Stability of air-content in concrete 
2.3.1 Mixing time, type and the amount of AEA (Reactivation potential of AEA) 
Eickschen and Müller (2015) investigated the air void formation in relation to mixing time. They 
examined and optimized the test procedure in preliminary trials. A constant air content was 
obtained after a mixing time of 90 seconds. Longer mixing times did not produce any substantial 
change in the target air content of 5%. The quantity of air-entraining agent was therefore chosen 
so that an air content of 5.0 ± 0.5% was achieved after a mixing time of 90 seconds, then the 
dosage of AEA was doubled and tripled, as shown in Figure 5. Concretes was allocated to a 
mixing time of 30, 60 or 90 seconds or 2, 4, 7 or 10 minutes.  

 

 
Figure 5. Testing the re-mixing of a concrete composition during initial testing in the laboratory (Eickschen 
and Müller, 2015). 
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The results show that with the air-entraining agent based on natural active substances, there 
was a disproportionately low increase in air content to only about 9%. With the air-entraining 
agent based on the alkyl sulfate active substance the air content rose to 16% after 15 minutes’ 
mixing time and with the air-entraining agent based on the alkyl polyglycol ether sulfate active 
substance it rose to 18 %. 

 
Figure 6. Air content of the fresh concrete in relation to the mixing time, the active substance and the 
amount of AEA added, left: laboratory and right: ready-mixed concrete plant (Eickschen and Müller, 
2015). 

2.3.2 Interactions of air-entraining agents and plasticizers in concrete 
The mechanism of superplasticizer (SP) and air-entraining agent (AE) working in the same mix 
is shown in Figure 6. With the present of SP, the air content tends to be reduced. The negative 
charged on cement particles, given by the adsorption of SP molecules, prevent or lower the 
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adsorption of AE molecules. As a result, there is less space for air bubbles to be entrained. 
Also, the negative charge keeps cement particles and air bubbles dispersing from each other 
and then reduces the friction of the mix. Besides the chemical property of SP and AE, the 
mixing procedure may also influence on its mechanism. In fact, when SP and AE are poured 
and mixed at the same, the mechanism of these two admixtures may become more 
complicated. To some level, the admixtures may disturb the effectiveness of each other 
resulting in both poor workability of the fresh mixture and poor stability of air entrainment. (Rath 
and Ouchi, 2015).  

 
Figure 7. The mechanism of superplasticizer (SP) and air-entraining agent (AE). (Rath and Ouchi, 2015). 

Lazniewska et. al. (2015) stated that most of the available superplasticizers cause a significant 
increase of the air content of concrete mixtures. The problem of compatibility of superplasticizer 
and air-entraining admixture increases in case of multicomponent Portland cement, due to 
different effects of these additives. The research results conducted by Lazniewska et. al. (2015) 
proved that in case of previously air-entrained concrete, i.e. performed with the use of that is 
made with innovative air-entraining multicomponent Portland cement, after the addition of new 
generation superplasticizer occurs very large increase in air entrainment. The problem of 
compatibility of superplasticizers with innovative air-entraining multicomponent Portland cement 
is very important and new. Compatibility testing of superplasticizers with the air-entraining 
cement with were not conducted. 

Eickschen and Müller (2015) also observed that there have been reports of problems that have 
arisen in practice during the production of air-entrained concrete when using plasticizers, 
especially those based on polycarboxylate ether (PCE). The total air content fluctuated and in 
individual cases, the requirements for the air void parameters measured on the hardened 
concrete were not met in spite of the fact that the total air content of the fresh concrete complied 
with the requirements. 

With plasticizers a distinction is made between classical plasticizers (based on melamine, 
naphthalene and lignin sulfonates) and polycarboxylate ethers (PCEs). The plasticizing action is 
dependent on sorption of the negatively charged plasticizer molecules on positively charged 
areas of the cement surface or initial hydration products, as shown in Figure 8. The action of the 
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classical plasticizers is based on electrostatic repulsion, but PCEs also cause a spatial (steric) 
separation of the cement particles. Both of them reduce the formation of agglomerates of 
cement particles and other fine solid particles. The active substances in the classical plasticizers 
have a high charge density and are strongly sorbed onto the solid particles in a short time. In 
contrast to classical plasticizers, PCEs have specific number of side chains that are distributed 
along a main chain. The sorption of the PCEs can be selectively altered by varying the charge 
density and the lengths of the main and side chains, so that a strong initial plasticizing effect or 
a longer workability of the concrete can be achieved. PCEs can therefore be adapted to 
particular conditions of use (e.g. cement, fresh concrete temperature). However, changed 
marginal conditions can influence the effectiveness of the PCE and the workability time of the 
concrete. (Eickschen and Müller, 2015) 

 
Figure 8. Mechanism of polycarboxylate ethers (PCEs). 

Eickschen and Müller (2015) investigated the action mechanisms occurring during the 
production of air-entrained concrete with plasticizers to reduce the risk of incorrect applications. 
They tested fine concretes (maximum grain size 4 mm) with a specific air content and 
plasticizers were then added in several stages in order to show any possible de-foaming action 
in relation to the combination of starting materials. The air content and consistency of the 
content were determined after each partial addition. The air void formation in the fresh and 
hardened concrete (air void parameters) in relation to the combination of starting materials and 
the concrete age was also determined in concretes with a maximum grain size of 16 mm. The 
test results were used to develop a model to explain the air void formation during combined 
addition of air-entraining agents and plasticizers. Ten concretes (cement content 320 kg/m³, w/c 
ratio 0.50, shown in Table 6) were produced in order to investigate the action mechanisms of air 
void formation in fresh and hardened concrete in relation to the combination of the air-entraining 
agent/plasticizer/cement starting materials. The quantities of admixtures added were laid down 
so that the concrete had an air content of 5.5 ± 0.5% and a flow table spread of 49 cm to 55 cm 
(consistency class F4) 30 minutes after production (precast element PCE) or 45 minutes after 
production (ready-mixed concrete PCE or conventional plasticizer based in naphthalene 
sulfonate). The concretes were produced with CEM I and CEM III/A cements in combination 
with the following admixtures (plasticizers and air-entraining agents): 

 Air-entraining agent: modified wood resin, synthetic tenside 1 
 Plasticizer: precast element PCE and ready-mixed concrete PCE as well as plasticizer 

based on naphthalene sulfonate (only in combination with CEM III cement). 
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Table 6. Cement/admixture combinations (cement content 320 kg/m3, w/c ratio 0.50) (Eickschen and 
Müller, 2015) 

Cement– 
42.5N 

Plasticizer Air-entraining agent 

Type 

Quantity added  
%-weight w.r.t cement Type 

Quantity added  
%-weight w.r.t cement 

Plasticizer Active 
substance AEA Active 

substance 

CEM I 

PCE precast 
element 
30 minutes (1) 

0.29 0.084 Mod. wood resin 0.075 0.0146 

0.25 0.073 Syn. tenside 1 0.020 0.0016 

PCE ready-
mixed concrete  
45 minutes (1) 

0.50 0.100 Mod. wood resin    

  Syn. tenside 1 0.020 0.0016 

CEM III/A 

PCE precast 
element 
30 minutes (1) 

0.30 0.087 Mod. wood resin 0.165 0.0320 

0.29 0.084 Syn. tenside 1 0.040 0.0032 

PCE ready-
mixed concrete  
45 minutes (1) 

0.55 0.110 Mod. wood resin 0.180 0.0350 

0.50 0.100 Syn. tenside 1 0.040 0.0032 

Naphthalene 
sulfate 
45 minutes (1) 

0.80 0.320 Mod. wood resin 0.200 0.0388 

0.80 0.320 Syn. tenside 1 0.080 0.0155 
(1) Period from 30 or 45 minutes after end of mixing: air content 5.5 ± 0.5 vol. % and flow table spread 
490 mm to 550 mm (F¤ class) 

 

Examples of the influence of the plasticizer on air void formation are shown in Figure 9 and 
Figure 10 for combinations of the three plasticizers with the CEM I and CEM III cements and 
two air entraining agents (modified wood resin, synthetic tenside 1). Comparable results were 
obtained with the three plasticizers and the PCE. The quantity of plasticizer added was 
increased in small stages of 0.20 %-weight (PCE) or 0.30 %-weight (melamine and naphthalene 
sulfonate) w.r.t. cement (mixing time of 30 seconds in each case). The air content and the flow 
table spread (Hägermann table) were determined after each partial addition. The air content and 
flow table spread are shown in Figure 9a and Figure 9d in relation to the total active substance 
in the plasticizer for better comparability of the plasticizers. 

After the first and second partial additions of plasticizer a slight drop in air content or a constant 
air content were recorded with the air-entraining agent based on natural active substance 
(Figure 9a and Figure 10c). After the third partial addition of plasticizer there was a universal 
increase in air content. With synthetic air-entraining agent 1 the air content always increased 
even after the first partial addition (Figure 9b and Figure 10d). The rise was substantially greater 
than with the natural air-entraining agent. The rise in air content was more strongly marked 
when using the PCE-based plasticizers than with the conventional plasticizers (e.g. melamine 
sulfonate).  

No appreciable differences were found between the PCEs (ready-mixed concrete and precast 
elements) or between CEM I and CEM II cements. With CEM III cement the rise was somewhat 
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more strongly marked than with CEM I cement. No substantial drop in air content due to 
defoaming action of the plasticizers was detected. 

Combinations with the synthetic air-entraining agent and a PCE-based plasticizer exhibited a 
greater range of fluctuation in air content than combinations with natural air-entraining agents 
and conventional plasticizers.  

 
Figure 9. a and b: Air void formation and consistency relative to the type and addition level of the when 
using CEM I cement: left – air-entraining agent based on wood resin, and right – synthetic tenside 1. 

 
Figure 10. c and d: Air void formation and consistency relative to the type and addition level of the when 
using CEM III cement: left – air-entraining agent based on wood resin, and right – synthetic tenside 1. 

Eickschen and Müller (2015) concluded that no instance of a de-foaming action of the plasticizer 
was found in the investigations on fine concretes. The air content increased with rising addition 
level of plasticizer. The extent of the increase was low when using air-entraining agents based 
on natural active substances, while a greater increase was recorded with the synthetic tenside. 
The reason for the different air void formation is that air-entraining agents are passed back into 
the pore solution after the addition of the plasticizer. Air bubbles are stabilized while the 
plasticizer is being mixed in. With a sparingly soluble natural air-entraining agent most of the air-
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entraining agent that has been “released” is precipitated and there is only a slight increase in  air 
content. The air content can increase more sharply with a readily soluble synthetic tenside. 

2.3.3 Type of superplasticizer 
Lazniewska and Szwabowskia (2015) studied the effect of different types of superplasticizer on 
the stability of air content on concrete, shown in Table 7. The study was divided into three 
stages: 

1) The first stage of the study is to match the type and the quantity of plasticizers and 
superplasticizers to the air content of mortar, which was approximately similar to that of 
the reference mortar, i.e. without plasticizing and superplasticizing admixtures. The liquid 
plasticizing and superplasticizing admixture dosed with the mixing water, in accordance 
with the recommendation of EN 480-1 “Admixtures for concrete, mortar and grout. Test 
methods. Reference concrete and reference mortar for testing”. 

2) In the second stage of the research, compatibility with cement plasticizers and 
plasticizing admixtures in the highest degree among the analyzed SPs in the first stage 
the research was evaluated in terms of stability of the air entrainment and maintenance 
of the consistency of mortar for one hour. 

3) In the third stage of the study the influence of w/c (0.45 and 0.55) and temperature (12.0 
± 1 °C and 29.0 ± 1 °C) on the stability of the air entrainment and consistency of mortar 
with of most compatible SP was tested. 

Table 7.The type and amounts of admixtures used in the Lazniewska and Szwabowskia (2015) research 

Symbol Main chemical base % mass of CEM II/B-V 
cement  

PCE-1 Polycarboxylate ether 0.870 
MN Modified naphthalene, powder 0.620 
AAP Modified amino phosphonates 3.110 
SNF-2 Sulfonated naphthalene-formaldehyde resins  1.900 
SMF Sulfonated melamine formaldehyde 3.450 
MLG-1 Lignosulfonates 4.080 

 

Figure 11 presents the test results of stability of the air-entrainment of mortar depending on the 
type plasticizers or superplasticizers. Research results show that: 

 Admixtures based on sulfonated melamine formaldehyde (SMF) and lignosulfonates 
(MGL) stabilize the best the air-entrainment.  

 Admixtures based on polycarboxylate ether (PCE-1) double the air-content of mortar 
comparing to the reference mortar and slightly increase the air content in mortar after 60 
min.  

 Admixtures based on modified powder naphthalene (MN) and admixtures based on 
amino phosphonates (AAP) decrease the air content of mortar after 5 minutes 
comparing to the reference mortar, but stabilize the air content after 60 minutes. 

 Admixtures based on naphthalene (SNF-2) slightly increase the air-content of mortar 
after 60 min.  
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Figure 11.The comparison of air-content of the air-entrained mortar with different type of plasticizers and 
superplasticizers after 5 and 60 min (Lazniewska and Szwabowskia, 2015).  
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3 EXPERIMENTAL PROGRAM 
An experimental research program was undertaken at Aalto University School of Engineering to 
evaluate the effects of aggregate size, type of cementitious materials, compressive strength and 
consistency of concrete on measuring the air content of fresh concrete. Different materials and 
mix proportions were adopted; they included the following parameters: 

 Two compressive strength classes and P-factors of concrete: C30/37-P30 and C35/45-
P50 

 Maximum aggregate size. 16 mm and 8 mm  
 Type of cement: three different types of cement  
 Consistency classes: S3 and F5 consistency classes 
 Type of chemical admixture: 7 different types of air-entraining agents and 

polycarboxylate ether based superplasticizers. 

3.1 Materials, mix designs and mixing procedure 
Mix designs with pre-determined cement contents and varying water-cement ratios (w/c) were 
used for this research. The cement content and superplasticizer dosage were selected to 
correspond the typical values in the concrete industry. Water contents were adjusted so that the 
required workability was achieved. The values of water-cement ratio, 0.33 to 0.38, are lower 
than the typical values used in the concrete industry. This is due to the lower water requirement 
of the laboratory aggregates. 

Three types of cement were used in the tests. Two cements (Plus Cement and SR-Cement) 
were produced by Finnsementti’s cement plant at Parainen. The third cement was Rapid-
cement produced by CEMEX Ltd, Broceni, Latvia. The chemical analysis according to 
information received from the cement producers is shown in Table 8. 

Table 8. Typical properties of cement and clinker of the used cements. 

Chemical composition 

Plus Cement, 
Finnsementti 

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 
N 

SR-Cement, 
Finnsementti 

CEM I 42,5 N - SR3 

RAPID,  
Broceni 

CEM I 52,5 N 

1d strength  15 MPa 18 MPa 20 – 22 MPa 
2d strength 28 MPa 31 MPa  
7d strength  39 MPa 48 MPa 47 – 52 MPa 
28d strength  49 MPa 56 MPa 59 – 60 MPa 
Initial setting time  150 – 210 min. 160 – 200 min. 154 – 182 min 
Soundness  0 – 1,5 mm 0 – 3,5 mm  
Fineness (Blaine)  420 – 470 m²/kg 380 – 410 m²/kg 435 – 467 m²/kg 
Chemical properties of 
clinker 

   

CaO 65 %  64 % 63% 
SiO2 21 %  21 %  20% 
Al2O3 4.7 %  3.8 %  5,5% 
Fe2O3 3.5 %  4.7 %  0,5% 
MgO 3.1 % 3,0% 1,0% 
Lime stone 6 – 15% ≤ 5%  
Blast furnace slag 15 – 25% ≤ 5%  
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The aggregate used in these tests was granitic gravel, which was washed, dried and graded by 
sieving. Concrete mixes were made by using the same aggregate grading. The grading curve of 
the combined aggregate and the particle-size distribution is presented in Appendix 1. 

Seven different types of air-entraining agents and polycarboxylate ether based superplasticizers 
were used in the research. The admixtures were stored (in a polyethylene bottle) at the room 
temperature (+ 20 °C). The properties of different admixtures according to information received 
from their manufacturers are presented in Table 9 and Table 10. 

The water used was tap water from the water distribution system of Espoo city. The water’s 
temperature was approximately + 20 °C. 

Table 9. Properties of the air-entraining agents used in the tests. 

Admixture code Manufacturer Colour Recommended 
dosage / binder 

Density, 
kg/dm3 

MasterAir 100 BASF Oy amber - brown 0.02% - 0.08% 1.01 
ILMA-PARMIX Finnsementti Oy amber 0.01% - 0.08% 1.02 
PANTAPOR 2020 
(LP) Ha-Be Betonchemie GmbH brown 0.01% - 0.40% 1.07  

Mapeair 50  MAPEI light-brown 0.06% - 0.3% 1.01  
Master Air 102 Semtu Oy brown 0.03 % - 0.1% 1.03 

Sika Air-Pro V5 Oy Sika Finland Ab bright 
yellowish 0.05% - 1.0% 1.04 

Darex AEA T (LP) GCP Applied Technologies colorless 0.2% - 1.01% 1.01 
 

Table 10. Properties of the polycarboxylate ether based superplasticizers used in the tests. 

Admixture code Manufacturer Colour Recommended 
dosage / binder 

Density, 
kg/dm3 

MasterGlenium SKY 
600 BASF Oy yellow 0.2% - 2.0% 1.03 

VB-PARMIX Finnsementti Oy brownish 0.3% - 3% 1.03 
PANTAHIT TB100 
(FM) 

Ha-Be Betonchemie 
GmbH 

amber 0.2 – 2.20% 1.07 

Dynamon SX-23 MAPEI yellow-brown 0.3% - 2.0% 1.05 
Sem Flow MC Semtu Oy amber - brown 0.2% - 2.5% 1.05 
Sikament -RSX (25%) Oy Sika Finland Ab green 0.2% - 2.5% 1.04 
ADVA Flow 444-L GCP Applied 

Technologies 
amber 0.2% - 3.0% 1.05 

 

The principle of coding the concrete mixes presented in Figure 12 bases on the type of chemical 
admixture, compressive strength, cement type, maximum aggregate size and consistency class. 
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Figure 12. The principle of coding the studied concretes in the “Robust Air” studies. 

Table 11. Coding of concrete mixes for different admixture combinations. 

Coding variables Concrete mix coding 
Compressive strength 
and P-factor (*) 

45 = C35/45 - P50 
37 = C30/37 - P30 

Cement types 
PL = Plus cement, Finnsementti 
SR = SR-cement, Finnsementti 
BR = Rapid - Broceni, Cemex 

Max. aggregate size 16 = # 16 mm 
8 = # 8 mm 

Consistency class S3 = Slump class S3 
F5 = Flow class F5 

*) P-factor is used to evaluate the frost resistance of concrete in Finnish codes and standards. 

 

The concrete mixes were designed using the absolute volume equation for concrete mix design 
as follows: 

  (1) 

Where: 
 W = the mass of the material (kg) 
  = the density of the material (kg/m³) 
 Air = the air content (m³) 

 

The mixing procedure of the concrete follows the following steps, as shown in Figure 13. 
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Figure 13. Concrete mixing procedure. 

The moisture content of the aggregates was assumed to be 0% (oven dry aggregates). 

 

3.2 Tests on fresh and hardened concrete 
The properties determined on fresh concrete were air content, density, temperature and 
consistency. Air-content of concrete was measured by: 

 Pressure method according to the “SFS-EN 12350-7 - Testing fresh concrete. Part 7: Air 
content. Pressure methods” standard. 

 Real-Time Air Measurement using CiDRA AIRtrac 
 Calculated from the fresh concrete unit weight. The air content of fresh concrete is 

calculated according to the ASTM C 138“Standard Test Method for Density (Unit 
Weight), Yield and Air Content (Gravimetric) of Concrete” 

  (2) 

where: 

A = the air content in the concrete, (%) 
D = the density (unit weight) of concrete, (kg/m³) 
T = the theoretical density of the concrete computed on air free bases, (kg/m³) 

  (3) 

where: 
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M = the mass of all materials batched – sum of the masses of the cement, the 
aggregates in the condition used, the mixing water added to the batch and the 
chemical admixtures, (kg). 
V = the absolute volume of the component ingredients in the batch, (m³)  
At = the target air content of the batch, (m³) 
 

Based on equations (3) and (4), the air content is calculated as follow: 

  (4) 

 

The workability of concrete was tested using two standard: 

1. SFS-EN 12350-2 – “Testing fresh concrete. Part 2: Slump-test” 
2. SFS-EN 12350-5 - “Testing fresh concrete. Part 5: Flow table test” 

The measurements of fresh concrete properties took place immediately after the concrete had 
been mixed, after 30 minutes, after 60 minutes and after 75 minutes. The schedule of fresh 
concrete tests and preparing of the hardened concrete test specimens are shown in Figure 14. 

The following hardened concrete tests were performed: 

 28 d compressive strength tests on 3 cubes (100*100*100 mm³) cast immediately after 
concrete mixing and 3 cubes cast after 75 minutes of mixing and addition of extra 
dosage of superplasticizer. 

 Segregation sensitivity of concrete 
- Density difference between bottom and top parts of 150 mm diameter concrete 

cylinder with height of about 270 – 300 mm. 
- Difference in air content and paste content determined in thin section analyses of the 

bottom and top parts 
- Difference in air content determined with use of pressure saturation test analyses of 

the bottom and top parts  
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Figure 14. Schedule for measurements of fresh concrete properties and casting specimens for hardened concrete test. 
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4 EXPERIMENTAL RESULTS AND ANALYSIS  
In the experimental part, the stability of entrained pore structure was investigated. The main 
interests were in the increase of air content after mixing as well as in the segregation sensitivity 
of concrete. Two types of segrgation were analyzed. In addition to the segregation of air pores 
to the top of the structures also aggregate may segregate to the bottom of structure. 

The experimental tests were divided into two separate parts: 

(i) Effects of concrete properties on air stability (Concrete Tests) 
(ii) Effect of different admixture combinations (Admixture Tests)  

In the “Concrete Tests”, the effects of concrete properties on the stability of protective pore 
system were tested. The same admixtures (superplasticizer and air-entraining agent) were used 
in all the tests. In the “Admixture Tests”, the different admixtures were tested and the concrete 
properties were kept constant. Totally seven different admixture combinations (superplasticizer 
and air-entraining agent) were tested. 

It is essential to note that the laboratory tests are not presenting exactly the same situation as 
found in the concrete industry. For example, the aggregates used in the laboratory tests have 
clearly lower water requirement compared to those normally used in the industry. Therefore, the 
water-cement ratios are clearly lower compared the practical ones. The phenomena are still the 
same both in the laboratory and in the industry and therefore the results represent the real 
situation.  However, the effects can be much stronger in the laboratory tests compared to those 
taking place in normal concrete production. Therefore, consideration is needed when utilizing 
the tests results in the industrial concrete production. 

4.1 Effects of concrete properties on air stability (Concrete Tests) 
The effects of concrete properties on the stability of the protective pore system were analyzed 
using the following variables: 

 Two compressive strength classes and P-factors of concrete: C30/37-P30 and C35/45-
P50 

 Consistency of concrete: 2 levels (Workability classes F5 and S3) 
 Maximum aggregate size: 2 levels (8 mm and 16 mm) 
 Cement type: 3 different (Plus-cement, SR-cement and Rapid CEM I) 

The test concrete combinations are presented in Table 12. All the concretes were prepared 
using the same air entraining agent and superplasticizer admixture combination (see Chapter 
4.1.1). 
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Table 12. Target properties and gradients of concrete tests. 

Concrete 
Code 

Compressive 
strength 

grade 

Consistency 
class 

Maximum 
aggregate size 

Cement 
type 

37-BR-16-F5 C30/37 F5 16 mm CEM I 
37-BR-16-S3 C30/37 S3 16 mm CEM I 
37-PL-08-F5 C30/37 F5 8 mm Plus 
37-PL-08-S3 C30/37 S3 8 mm Plus 
37-PL-16-F5 C30/37 F5 16 mm Plus 
37-PL-16-S3 C30/37 S3 16 mm Plus 
37-SR-16-F5 C30/37 F5 16 mm SR 
37-SR-16-S3 C30/37 S3 16 mm SR 
45-BR-16-F5 C35/45 F5 16 mm CEM I 
45-BR-16-S3 C35/45 S3 16 mm CEM I 
45-PL-08-F5 C35/45 F5 8 mm Plus 
45-PL-08-S3 C35/45 S3 8 mm Plus 
45-PL-16-F5 C35/45 F5 16 mm Plus 
45-PL-16-S3 C35/45 S3 16 mm Plus 
45-SR-16-F5 C35/45 F5 16 mm SR 
45-SR-16-S3 C35/45 S3 16 mm SR 

 

4.1.1 Concrete Mix Designs 
The mix designs of test concrete were based on the typical cement contents and 
superplasticizer dosage used for the concretes (salt-frost resistance, P-factor concrete) used 
mainly in bridge construction. The typical mix designs were asked from three ready-mixed 
concrete producers participating in the project. 

As cement contents, superplasticizer dosages and consistencies of concrete were fixed the 
adjustment was made with help of water content. The laboratory aggregate fractions used in the 
tests have lower water requirements compared to typical aggregates used in the industrial 
production. Therefore, the water-cement values used in the tests are smaller compared to the 
industrial ones. The mix design of the concretes with different admixtures are shown in Table 
13. 

Table 13. Mix design of concretes for C30/37-P30 concretes. 

Concrete mix Cement
, (kg) 

Effective 
Water, 

(kg) 
Aggregate

, (kg) 

Air 
entraining 

agent , 
(kg) 

Super-
plasticizer, 

(kg) 

Target 
Air 

content, 
(%) 

37-BR-16-F5 400 155 1752 0.268 4.800 5.5 
37-BR-16-S3 400 140 1806 0.268 4.400 5.0 
37-PL-08-F5 420 170 1694 0.147 5.040 5.5 
37-PL-08-S3 420 160 1721 0.147 5.040 5.5 
37-PL-16-F5 400 155 1765 0.140 4.800 5.0 
37-PL-16-S3 400 140 1805 0.140 4.800 5.0 
37-SR-16-F5 400 155 1752 0.200 4.800 5.5 
37-SR-16-S3 400 140 1805 0.240 4.800 5.0 
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Table 14. Mix design of concretes for C35/45-P50 concretes. 

Concrete mix Cement, 
(kg) 

Effective 
Water, 

(kg) 
Aggregate, 

(kg) 

Air 
entrainin
g agent , 

(kg) 

Super-
plasticizer, 

(kg) 

Target 
Air 

content, 
(%) 

45-BR-16-F5 425 155 1729 0.340 5.100 5.5 
45-BR-16-S3 425 140 1772 0.179 4.250 5.5 
45-PL-08-F5 440 175 1636 0.145 5.280 6.5 
45-PL-08-S3 440 155 1689 0.154 5.280 6.5 
45-PL-16-F5 425 160 1716 0.149 5.100 5.5 
45-PL-16-S3 425 140 1770 0.149 5.100 5.5 
45-SR-16-F5 425 155 1729 0.231 5.100 5.5 
45-SR-16-S3 425 140 1769 0.234 5.100 5.5 

 

4.1.2 Workability properties of fresh concrete 
The workability of concrete was measured using the Slump or Flow test depending on the 
workability class. The consistency of concrete was adjusted so the value of the particular 
workability class was achieved immediately (3 min) after mixing. Therefore, the workability of 
concrete was somewhat stiffer compared to the industrial production where the workability is 
normally adjusted when concrete is arriving to the construction site (typically 15…60 min after 
mixing). 

In addition to the initial workability measurements, the workability was measured also 30 ja 60 
min after initial mixing. Before the measurement, the concrete is mixed in the mixer for 1 min. 
After the 60 min measurements, some superplasticizer was added and concrete was mixed for 
2 min to compensate the workability loss taking place during 60 min. The added superplasticizer 
dosage was 15…25% from the original SP dosage of the batch depending on the workability 
class. The target was to achieve the original workability level after the initial mixing, but rather 
high variation took place.  
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4.1.2.1 Workability test results 

The workability of test concretes as function of time has been presented in Figure 15 and Figure 
16. The workability of concrete after the superplasticizer addition was measured at the age of 75 
min.  

 
Figure 15. Workability of S3 – class concretes as function of time. 

 
Figure 16. Workability of F5 – class concretes as function of time. 

 

4.1.2.2 Experimental findings of the consistency tests 

As it is shown in Figure 15, the average loss of workability for the S3 consistently concretes was 
more the 50%. The average workability loss for concrete mixes with maximum aggregate size # 
8 mm was smaller than the workability loss of concretes with # 16mm at 30 minutes and 60 
minutes after mixing. The maximum rate of workability loss was 3.7 mm/min for concrete mix 
with Plus Cement and #16 mm maximum aggregate size at 30 minutes. 
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The workability loss of fresh concrete expressed as the rate of loss is presented in Table 15. 
The results show that the average rate of workability loss for S3 consistency class concrete was 
1.8 mm/min during 60 minutes after mixing. The average rate of workability loss for F5 
consistency class concrete was 2.7 mm/min during 60 minutes after mixing.  

Table 15. Rates of workability loss of fresh concrete after 30 and 60 minutes. 

Concrete 
mix 

Slump 
value 
after 

mixing, 
(mm) 

Workability loss, 
(mm/min) Concrete 

mix 

Flow 
value 
after 

mixing, 
(mm) 

Workability loss, 
(mm/min) 

30 min 60 min 30 min 60 min 

37-BR-16-S3 230 1.3 1.6 37-BR-16-F5 670 3.7 3.2 
37-PL-08-S3 140 1.1 1.3 37-PL-08-F5 570 4.0 2.8 
37-PL-16-S3 120 2.7 1.8 37-PL-16-F5 550 4.0 2.5 
37-SR-16-S3 140 1.2 1.1 37-SR-16-F5 580 2.0 1.8 
45-BR-16-S3 200 3.5 2.7 45-BR-16-F5 580 3.0 2.7 
45-PL-08-S3 150 2.7 2.0 45-PL-08-F5 650 5.7 3.7 
45-PL-16-S3 130 3.7 2.0 45-PL-16-F5 590 4.7 3.3 
45-SR-16-S3 170 3.2 2.1 45-SR-16-F5 550 2.0 1.7 

 

4.1.3 Air content in fresh concrete 
The air content of concrete was measured as function of time. The measurements took place 
immediately (3 min) after initial mixing, 30 min and 60 min after mixing. After the 75 min 
measurements superplasticizer was added and concrete was mixed for 2 min. The air content 
was measured at the age of 75 min.  

The air content of fresh concrete was determined using different methods. The normal pressure 
method was used. Also, the air content was calculated based on the fresh concrete density. In 
addition, the air content was measured using CiDRA AIRtrac system and both the Static and 
Dynamic measurements were recorded.  

The pressure method was not used in all the measuring moments because the test consumes 
concrete and the concrete volume was critical. The use of different test methods has been 
shown in Table 16. 

Table 16. The air content measurements. 

Testing age Pressure 
method 

Calculated air 
content from the 
unit weight test 

CiDRA 
AIRtrac 

Immediately after mixing (3 min)  X X X 
30 min after mixing  X X 
60 min after mixing X X X 
75 min after mixing (SP added) X X X 
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4.1.3.1 Pressure method 

The results of the pressure method measurements have been presented in Table 17. 

Table 17. Air contents of fresh concrete as function of time measured using the pressure method.  

Concrete mix 0  
min 

60  
min 

75  
min Concrete mix 0  

min 
60  

min 
75  

min 

C35/45 
concrete 
class 

45-BR-16-F5 7.2 13.5 10.6 

C30/37 
concrete 
class 

37-BR-16-F5 6.5 15.0 12.9 
45-BR-16-S3 6.6 8.4 8.3 37-BR-16-S3 5.6 15.1 12.0 
45-PL-08-F5 5.5 15.5 7.5 37-PL-08-F5 4.8 14.4 10.6 
45-PL-08-S3 6.8 n/a(*) 6.9 37-PL-08-S3 7.2 10.0 8.4 
45-PL-16-F5 5.8 n/a(*) 5.9 37-PL-16-F5 5.6 13.4 8.5 
45-PL-16-S3 5.4 6.2 5.6 37-PL-16-S3 5.7 8.0 7.2 
45-SR-16-F5 5.6 13.0 7.8 37-SR-16-F5 5.6 14.8 10.0 
45-SR-16-S3 6.5 11.5 8.5 37-SR-16-S3 7.4 11.5 9.0 

*) In the beginning of testing program, the air content measuring using pressure methods, was performed 
only immediately after mixing and at 75 min. 

 

4.1.3.2 Air content calculated from fresh concrete density (unit weight) 

The calculated air contents of all the test concretes have been presented in Figure 17, Figure 
18, Table 18 and Figure 19. 

 
Figure 17. Calculated air contents of the S3 consistency class concretes. The calculation is based on the 
fresh concrete density (unit weight) 
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Figure 18. Calculated air contents of the F5 consistency class concretes 

 

Table 18. Calculated air contents of fresh concrete. 

Concrete mix 0 min 30 min 60 min 75 min 

C30/37 
concrete class 

37-BR-16-F5 6.8 12.0 16.2 13.5 
37-BR-16-S3 6.1 14.1 16.7 13.6 
37-PL-08-F5 5.1 13.9 17.9 13.7 
37-PL-08-S3 7.9 12.8 12.0 9.5 
37-PL-16-F5 6.6 13.8 13.6 9.3 
37-PL-16-S3 6.7 9.9 8.4 8.5 
37-SR-16-F5 7.1 11.5 15.6 11.7 
37-SR-16-S3 9.3 14.8 15.4 11.4 

C35/45 
concrete class 

45-BR-16-F5 7.8 14.8 17.4 14.0 
45-BR-16-S3 7.4 12.5 11.2 11.1 
45-PL-08-F5 6.3 13.9 14.8 8.6 
45-PL-08-S3 7.9 10.7 8.4 6.7 
45-PL-16-F5 6.6 12.0 13.2 7.1 
45-PL-16-S3 6.6 8.0 6.7 6.7 
45-SR-16-F5 6.8 15.0 15.4 9.6 
45-SR-16-S3 6.6 12.2 12.2 9.8 
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Figure 19. Summary of the calculated air contents of fresh concrete.  
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4.1.3.3 CiDRA AIRtrac air content monitoring results 

The CiDRA AIRtrac is a device (acoustic sensor) for measuring real-time air content of fresh 
concrete during the mixing process. The AIRtrac device is installed directly on the bottom of 
concrete mixers and the CiDRA system calculates the air content in fresh concrete as the 
concrete is being mixed. The calculation of air content in concrete is based on the Wood’s 
model for the speed of sound. When concrete is mixed in a fixed-wall mixer, it will have a static 
pressure just slightly above atmospheric, always having some level of entrained aeration. Under 
these conditions and assuming isothermal conditions, the compressibility of the air phase is 
orders of magnitude larger than the compressibility of the slurry phase, and Wood’s equation 
reduces to Equation 1: 

  (5) 

Where: 

c = the speed of sound 
Pa = the absolute static pressure,  
ϕ = the volumetric fraction of air, and  
ρ = the density of the concrete slurry. 
 

Wood’s simplified model is only dependent on the static pressure and slurry density. Both of 
these properties are relatively consistent for most concrete mixing applications, and the small 
variations that do exist can generally be ignored. Based on the simplification of Wood’s model, it 
is assumed that the air content for concrete slurry depended on the mixture sound speed. 
(Tregger, et. Al., 2013). 

CiDRA AIRtrac continuously measures the air content. However, numerical values are needed 
for comparison purposes. Two types of air content measurements are considered in the 
research: 

1. Dynamic air content measurement, representing the air content in the concrete during 
high speed mixing. The reading is taken as the median over 5 seconds before the speed 
is changed. 

2. Static air content measurement, representing the air content in the concrete without 
mixing. This reading is also taken as an average over 30 seconds, but before the 
concrete is at standstill situation or before dumped. 
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Figure 20. CiDRA AIRtrac measurement procedure and measurement of dynamic and static air content. 

 

Examples of the CiDRA AIRtac monitoring data are presented in Figure 21 and Figure 22. The 
data received after stopping the mixer is erroneous. The system is not able to measure the air 
content of concrete when concrete is stored in the laboratory mixer (amount of concrete on the 
top of the sensor is too low) 
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C35/45 concrete with Plus Cement and 16 mm maximum aggregate 
size 

 

C35/45 concrete with Plus Cement and 08 mm maximum aggregate 
size 

 

C35/45 concrete with SR-Cement and 16 mm maximum aggregate 
size 

 

C35/45 concrete with Broceni Cement and 16 mm maximum 
aggregate size 

Figure 21. Monitoring of air content in fresh concrete using CiDRA AIRtrac for C35/45 class concrete. 
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C30/37 concrete with Plus Cement and 16 mm maximum aggregate 
size 

 

C30/37 concrete with Plus Cement and 08 mm maximum aggregate 
size 

 

C30/37 concrete with SR-Cement and 16 mm maximum aggregate 
size 

 

C30/37 concrete with Broceni Cement and 16 mm maximum 
aggregate size 

Figure 22. Monitoring of air content in fresh concrete using CiDRA AIRtrac for C30/37 class concrete. 
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4.1.3.4 Comparison of different test methods 

The results of CiDRA AIRtac measurements are presented in Table 19 and Table 20, where the 
values of dynamic and static air content measured by CiDRA AIRtac are compared to the 
calculated air contents and the pressure method air content. 

Table 19. Air content of the C35/45 concrete measured by CiDRA AIRtrac, pressure method and 
calculated from the unit weight of fresh concrete. 

Concrete mix Air Content, (%) Measurement method 0 min 30 min 60 min 75 min 

45-PL-08-S3 

6.8 n/a n/a-(*) 6.9 Pressure method 
7.9 10.7 8.4 6.7 Calculated value 
7.9 14.9 14.4 7.7 Dynamic CiDRA  
6.2 11.2 4.9 6.0 Static CiDRA  

45-PL-16-F5 

5.8 n/a n/a-(*) 5.9 Pressure method 
6.6 12.0 13.2 7.1 Calculated value 
7.6 15.0 15.1 8.5 Dynamic CiDRA  
5.1 12.9 14.0 6.1 Static CiDRA  

45-PL-08-F5 

5.5 n/a 15.5 7.5 Pressure method 
6.3 13.9 14.8 8.6 Calculated value 
6.9 15.0 15.0 8.8 Dynamic CiDRA  
4.0 14.2 13.5 8.1 Static CiDRA  

45-PL-16-S3 

5.4 n/a 6.2 5.6 Pressure method 
6.6 8.0 6.7 6.7 Calculated value 
6.1 10.3 15.0 15.1 Dynamic CiDRA  
5.0 7.5 5.5 9.7 Static CiDRA  

45-SR-16-F5 

5.6 n/a 13.0 7.8 Pressure method 
6.8 15.0 15.4 9.6 Calculated value 
7.7 15.1 15.1 12.2 Dynamic CiDRA  
4.3 12.2 10.3 10.7 Static CiDRA  

45-SR-16-S3 

6.5 n/a 11.5 8.5 Pressure method 
6.6 12.2 12.2 9.8 Calculated value 
8.4 15.1 15.0 12.3 Dynamic CiDRA  
6.4 12.4 12.3 6.4 Static CiDRA  

45-BR-16-F5 

7.2 n/a 13.5 10.6 Pressure method 
7.8 14.8 17.4 14.0 Calculated value 
9.8 15.0 15.1 14.9 Dynamic CiDRA  
8.5 13.8 14.9 14.3 Static CiDRA  

45-BR-16-S3 

6.6 n/a 8.4 8.3 Pressure method 
7.4 12.5 11.2 11.1 Calculated value 
8.5 13.7 14.8 14.3 Dynamic CiDRA  
7.9 13.1 12.6 9.6 Static CiDRA  

*) In the beginning of testing program, the air content measuring using pressure methods, was performed only 
immediately after mixing and at 75 min. 

 

 

 

 



 
Robust Air project  (43/99) 

26.9.2017 
 
Table 20. Air content of the C30/37 concrete measured by CiDRA AIRtrac, pressure method and 
calculated from the unit weight of fresh concrete. 

Concrete mix Air Content, (%) Measurement method 0 min 30 min 60 min 75 min 

37-PL-16-F5 

5.6 n/a 13.4 8.5 Pressure method 
6.6 13.8 13.6 9.3 Calculated value 
7.2 15.0 14.6 9.9 Dynamic CiDRA  
3.7 13.9 14.3 10.2 Static CiDRA  

37-PL-16-S3 

5.7 n/a 8.0 7.2 Pressure method 
6.7 9.9 8.4 8.5 Calculated value 
6.7 14.4 8.9 14.8 Dynamic CiDRA  
3.6 11.3 8.9 8.2 Static CiDRA  

37-PL-08-S3 

7.2 n/a 10.0 8.4 Pressure method 
7.9 12.8 12.0 9.5 Calculated value 
7.9 13.5 11.2 8.4 Dynamic CiDRA  
6.4 10.6 11.0 7.9 Static CiDRA  

37-PL-08-F5 

4.8 n/a 14.4 10.6 Pressure method 
5.1 13.9 17.9 13.7 Calculated value 
6.8 14.9 15.0 14.0 Dynamic CiDRA  
3.6 13.9 14.0 10.9 Static CiDRA  

37-SR-16-S3 

7.4 n/a 11.5 9.0 Pressure method 
9.3 14.8 15.4 11.4 Calculated value 
11.4 14.4 15.1 14.0 Dynamic CiDRA  
8.2 13.5 13.4 9.9 Static CiDRA  

37-SR-16-F5 

3.7 n/a 14.8 10.0 Pressure method 
7.1 11.5 15.6 11.7 Calculated value 
5.6 12.5 15.1 13.3 Dynamic CiDRA  
3.5 10.7 12.7 10.0 Static CiDRA  

37-BR-16-S3 

5.6 n/a 15.1 12.0 Pressure method 
6.1 14.1 16.7 13.6 Calculated value 
7.4 15.1 15 15.0 Dynamic CiDRA  
5.6 13.9 15.1 13.5 Static CiDRA  

37-BR-16-F5 

6.5 n/a 15 12.9 Pressure method 
6.8 12.0 16.2 13.5 Calculated value 
7.2 14.5 15 15.0 Dynamic CiDRA  
4.8 11.6 14.8 8.6 Static CiDRA  

 

Comparison of different tests methods has been presented in Figure 23. The X-Axis represents 
the results of the pressure method and the Y-axis the other methods used in the tests. The 
pressure test is the most commonly used method for air content measurements, but it is needed 
to bear in mind that the pressure method is not giving the “absolute truth” and we simply don’t 
know the exact air content of concrete. Therefore, the results are not showing the correctness of 
the test methods, but the correlation between the test methods. 
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Figure 23. Comparison of different test methods used for air content measurements. 

4.1.3.5 Analysis of the air content test results 

The air content of fresh concrete increased after the initial mixing except in one case. The air 
content increased from the initial app. 7% to the level of 13 - 15%. The highest air contents were 
close to 20% (calculated air content). However, the results contain rather much variation and 
therefore it is very difficult to separate the effects of the different concrete properties. It appears 
that the consistency class plays an important role, S3 class concrete showed smaller increase 
compared to F5 class concrete. The cement type, maximum particle size of aggregate and the 
compressive strength class played smaller role. 

The test results indicated that the air content increases surprisingly easily and also surprisingly 
much after initial mixing. It was more rule than exception that the air content increased. 
However, it is worth to note some basic facts which may make effect stronger. A relatively high 
superplasticizer dosage (1.2% from weight of cement) was used. With lower dosages, the 
increase will be probably smaller. Also the laboratory mixer is not very effective and therefore 
the mixing time (2 min) may not reflect the typical mixing efficiency used in the industrial 
production. On the other hand, the concrete tested in the laboratory were not any extreme ones. 
The cement contents were relatively high, water-cement ratios were low due to the high-quality 
laboratory aggregates and the consistencies were inside the specified limit. Also, the 
consistency was determined immediately after mixing, whereas in practical applications the 
consistency of concrete is generally determined on construction site, it means some 15…60 min 
after the initial mixing. Therefore, the consistency immediately after mixing was lower compared 
to that found typically in the industry. As mentioned the laboratory mixer is not very effective. 
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However, there are also less effective mixers also in the industrial production and also the 
mixing times can be shorter than 2 min (typically 90 s, but sometimes only 60 s).  

4.1.4 Segregation sensitivity of concrete 
In addition to the elevated air contents there are also indications that air may segregate close to 
casting surface of concrete and thus causing high-porous, low compressive strength zone close 
to the concrete surface. The highest air contents (> 20%) determined for the hardened concrete 
are probably caused by this effect. If air is segregating upwards, the same time aggregate may 
segregate downwards. The segregation of aggregate affects less the compressive strength 
because the strength is mainly controlled by the strength of cement paste. However, the 
segregation of aggregate has detrimental effects on the deformation properties of concrete as 
elastic modulus, shrinkage and creep. 

As the segregation of air and the segregation of aggregate may take place simultaneously, the 
density cannot necessarily used for determination of air content. Both types of segregation 
affect significantly the density of concrete. 

4.1.4.1 Density differences in the cylindrical test specimens 

The sensitivity of concrete for segregation was analyzed by comparing the densities of the 
bottom and top part of the cylindrical test specimens. The compaction is concrete was tried to 
standardize as much as possible.  

 
Figure 24. Example of the specimens used for sensitivity of concrete for segregation test. 

The test specimens were prepared immediately after mixing, 60 min after mixing and 75 min 
after mixing. The test procedure includes: 

 Weighing of the test cylinders in air and under water (Average density) 
 Grinding the top and bottom surface of the specimens 
 Sawing the top and bottom parts  
 Weighing the top and bottom parts in air and under water  

The density of different parts was calculating using the following formula: 

  (6) 

 

The density differences between different parts of the hardened concrete cylinder are shown in 
Table 21 to Table 23 and Figure 25 to Figure 27. 
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Table 21. Result of the sensitivity of concrete for segregation test. a) Specimens cast immediately after 
mixing. 

Concrete mix 

Density of hardened concrete, (kg/m³) 
0 min after casting 

Top Average Bottom 
Difference 

between bottom 
and top 

37-BR-16-F5 2119 2129 2151 32 
37-BR-16-S3 2328 2320 2330 2 
37-PL-08-F5 2290 2290 2294 3 
37-PL-08-S3 2245 2251 2250 5 
37-PL-16-F5 2291 2297 2308 17 
37-PL-16-S3 2333 2328 2350 16 
37-SR-16-F5 2361 2385 2435 74 
37-SR-16-S3 2271 2277 2297 26 
45-BR-16-F5 2277 2278 2308 31 
45-BR-16-S3 2317 2314 2330 13 
45-PL-08-F5 2280 2281 2300 20 
45-PL-08-S3 2240 2265 2315 75 
45-PL-16-F5 2255 2293 2362 107 
45-PL-16-S3 2248 2328 2348 100 
45-SR-16-F5 2296 2324 2368 73 
45-SR-16-S3 2313 2312 2322 9 

 

Table 22. Result of the sensitivity of concrete for segregation test. b) Specimens cast 60 min after mixing. 

Concrete mix 

Density of hardened concrete, (kg/m³) 
60 min after mixing 

Top Average Bottom Difference between 
bottom and top 

37-BR-16-F5 2067 2083 2102 35 
37-BR-16-S3 2078 2076 2082 4 
37-PL-08-F5 2064 2068 2066 2 
37-PL-08-S3 2147 2157 2174 27 
37-PL-16-F5 2131 2127 2141 10 
37-PL-16-S3 2278 2276 2298 20 
37-SR-16-F5 2172 2126 2183 11 
37-SR-16-S3 2128 2126 2153 25 
45-BR-16-F5 2036 2042 2053 17 
45-BR-16-S3 2235 2236 2251 15 
45-PL-08-F5 2074 2070 2078 4 
45-PL-08-S3 2192 2198 2234 42 
45-PL-16-F5 2081 2105 2163 82 
45-PL-16-S3 2334 2348 2351 17 
45-SR-16-F5 2078 2069 2115 37 
45-SR-16-S3 2227 2220 2231 4 

 
 



 
Robust Air project  (47/99) 

26.9.2017 
 
Table 23. Result of the sensitivity of concrete for segregation test. b) Specimens cast 75 min after mixing. 

Concrete mix 

Density of hardened concrete, (kg/m³) 
75 min after mixing 

Top Average Bottom Difference between 
bottom and top 

37-BR-16-F5 2096 2127 2199 104 
37-BR-16-S3 2138 2142 2161 23 
37-PL-08-F5 2120 2127 2138 17 
37-PL-08-S3 2197 2204 2213 17 
37-PL-16-F5 2235 2239 2237 1 
37-PL-16-S3 2272 2275 2289 17 
37-SR-16-F5 2122 2181 2288 166 
37-SR-16-S3 2202 2205 2251 49 
45-BR-16-F5 2131 2148 2154 24 
45-BR-16-S3 2238 2236 2250 12 
45-PL-08-F5 2224 2226 2236 12 
45-PL-08-S3 2264 2265 2288 24 
45-PL-16-F5 2221 2265 2334 113 
45-PL-16-S3 2355 2341 2337 -18 
45-SR-16-F5 2243 2264 2295 52 
45-SR-16-S3 2257 2262 2272 15 

 

 
Figure 25. Density differences immediately after mixing. 
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Figure 26. Density differences 60 minutes after mixing. 

 
Figure 27. Density differences 75 minutes after mixing. 
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4.1.4.2 Air content of hardened concrete 

In order to analyze the segregation inside the concretes in more detail thin section analyses 
were carried out. Thin section analysis gives the air quality parameters (spacing factor and 
specific surface are of the pores), but it gives the estimation for the air content of hardened 
concrete as well as for the paste volume. However, it is needed to remember that the air content 
or paste volume measured from thin section are not very accurate due to the small area of the 
thin section. 

In addition, the air content of hardened concrete was determined also with help of the pressure 
saturation - according to the old Finnish standard SFS-4475. The specimens were weighted in 
air and under water, then dried at a temperature of 105 °C till the weight loss was smaller than 
0.05%/24h. After drying, the specimens were saturated with water at normal pressure until the 
weight change was smaller than 0.05%/24h. Then the specimens were moved to the pressure 
vessel, where water was intruded into them at pressure of 15 MPa (150 bar). The air content of 
the hardened concrete was calculated according to following equation: 

  (7) 

where: 

A = the air content of hardened concrete, (%) 
Wp = the weight of specimen after the pressure saturation, (kg) 
Ws = the saturated weight of concrete, (kg) 
Wair = weight of the sample in air before drying, (kg)
Ww = weight of the sample under water before drying, (kg) 
 

The thin section analysis and pressure saturation tests were carried out for samples made 
immediately after mixing. The results are presented in Figure 28 and Figure 29, more details are 
presented in Appendix B.  

 
Figure 28. Air contents result from different segregations tests for the S3 consistency class concretes.  
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Figure 29. Air contents result from different segregations tests for the F5 consistency class concretes. 

 

 
Figure 30. Comparison of air content of hardened concrete using different tests methods. 

In Figure 30, the different methods used measuring air content of hardened concrete have been 
compared. The calculated air content (X-axis) is based on the assumption that the only source 
for the density difference is the air content. The figure shows rather good correlation between 
the test method, except in some cases the calculated air content is too high. This is most 
probably due to the aggregate segregation effect. If there is no segregation of aggregate, the 
different test methods correlated rather well with each other. But if there are segregation, the 
calculated air content over-estimates the air content. It should be noted that the segregation 
affects only the results inside the test specimen, the air content results of the whole specimen 
(chapter 4.1.3) are not affected by the segregation.  
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Figure 31. Correlation between air contents determined using thin section analysis and pressure 
saturation test.  

Figure 31 shows the correlation between the air contents measured using thin section analyses 
and the pressure saturation. The methods are giving relatively similar results. With lower air 
contents, thin section appears to give slightly lower air content values and with high air contents, 
slightly higher values. 

In case, 60 min and 75 min after mixing only the calculated air contents were determined and 
the results are given in Table 24. There were no thin section or pressure saturation tests were 
carried out for specimens cast at 60 min and 75 min after mixing. 

Table 24. Calculated air contents of the segregations tests. The test specimens were cast immediately, 
60 min and 75 min after mixing. (top = top part, avg. = average air content, bot. = bottom part). 

Concrete mix 
Calculated air content of hardened concrete, (%)(1) 

Immediately after mixing 60 min after casting 75 min after casting 
top avg. bot. top avg. bot. top avg. bot. 

37-BR-16-F5 13.4 13.0 12.1 15.5 14.8 14.1 14.3 13.1 14.1 
37-BR-16-S3 5.9 6.2 5.8 16.0 16.1 15.8 13.6 13.4 15.8 
37-PL-08-F5 5.4 5.5 5.3 14.8 14.6 14.7 12.5 12.2 14.7 
37-PL-08-S3 8.0 7.8 7.8 12.0 11.6 10.9 10.0 9.7 10.9 
37-PL-16-F5 6.4 6.1 5.7 12.9 13.1 12.5 8.7 8.5 12.5 
37-PL-16-S3 5.7 5.9 5.0 7.9 8.0 7.1 8.2 8.0 7.1 
37-SR-16-F5 3.5 2.5 0.5 11.0 13.4 10.8 13.3 10.9 10.8 
37-SR-16-S3 8.2 8.0 7.2 14.0 14.0 13.0 11.0 10.9 13.0 
45-BR-16-F5 7.0 7.0 5.8 16.9 16.6 16.2 13.0 12.3 16.2 
45-BR-16-S3 6.5 6.6 6.0 9.8 9.8 9.2 9.7 9.8 9.2 
45-PL-08-F5 5.5 5.5 4.7 14.1 14.2 13.9 7.8 7.7 13.9 
45-PL-08-S3 8.5 7.5 5.4 10.5 10.2 8.8 7.5 7.5 8.8 
45-PL-16-F5 7.6 6.0 3.2 14.7 13.7 11.4 9.0 7.2 11.4 
45-PL-16-S3 9.2 6.0 5.2 5.7 5.2 5.0 4.9 5.5 5.0 
45-SR-16-F5 6.3 5.1 3.3 15.1 15.5 13.6 8.4 7.6 13.6 
45-SR-16-S3 6.6 6.6 6.2 10.0 10.3 9.9 8.8 8.6 9.9 

1) = The air content is calculated using the density of test specimens and assuming that the only source 
for the density difference is the changing air content. 
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4.1.4.3 Experimental Findings of the segregation sensitivity tests 

The effects of different concrete ingredient on the segregation sensitivity of concrete are 
presented in Table 25 and Figure 32. The effects can be summarized as follow: 

i. The effect of concrete strength class was not so high because of the amount of cement 
used for concrete was 400 kg/m³ for C30/37 concretes and 425 kg/m³ for C35/45 
concretes 

ii. The concretes mixes with SR-cement (fineness of 380 – 410 m²/kg) had tendency to 
segregate more than concretes with Plus cement (fineness of 420 – 470 m²/kg) and 
Broceni Cement. 

iii. The concretes with larger maximum aggregate size (16 mm) tended to segregate more 
than the concretes with smaller aggregate size (8 mm). The average density differences 
were 37.0 and 20.7 kg/m³ for the 16 mm and 8 mm maximum aggregate size 
respectively. 

iv. The concretes with higher consistency class were more sensitive to segregation. The 
average density differences were 43.2 and 22.5 kg/m³ for the consistency class F5 and 
S3 respectively. 

Table 25. Effect of concrete mix components on the segregation sensitivity of concrete. 

Concrete components 
Average density 

difference between 
bottom and top 

(kg/m³)

Maximum density 
difference between 

bottom and top 
(kg/m³)

Compressive 
strength class

C30/37 30 166 
C35/45 37 113 

Cement type 
Broceni cement 26 104 
Plus cement 30 113 
SR-cement 45 166 

Max. aggregate 
size 

8 mm 21 75 
16 mm 37 166 

Consistency 
class 

F5 43 166 
S3 23 100 

 
Figure 32. Average values of the density differences between the top and bottom parts of the cylinder 
specimens. 
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Figure 33. The effects of concrete slump on the segregation sensitivity of concrete. 

 

 
Figure 34. The effect of concrete flow on the segregation sensitivity of concrete. 

In case of S3 concrete, the slump value did not correlate with the density difference. In case of 
F5 concrete, a slight correlation was observed. The highest flow values increased the risk for 
the density difference. 

Generally, rather large density differences of concrete were observed. The density differences 
are probably caused by the same phenomena as the increasing air content of concrete. If the 
protective pore structures is not stable enough, air content may increase after mixing and the 
compaction effect may cause changes in the air content of hardened concrete. 

According to the test results, the density difference is due to both the segregation of air and 
segregation of aggregate. Air is moving upwards and coarse aggregate is moving downwards. 
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The tests are not accurate and extensive enough to estimate the shares of air and aggregate 
segregation.  

 

4.1.5 Compressive strength of concrete 
Compressive strength and densities of concrete were measured at 28 days of age, according to 
the “EN 12390-3:2009 - Testing hardened concrete. Compressive strength of test specimens” 
using 100*100*100 mm³ cubes. The test specimens were cast immediately after concrete 
mixing and 75 minutes after casting. The specimens were kept in their molds and covered for 
one day with a plastic sheet after casting and then stored in the same condition (RH of 95% and 
temperature of 20±2 °C) until the testing age.  

 

4.1.5.1 Compressive strength test results 

The results of the compressive strengths and densities are shown in Figure 35. 

 
Figure 35. 28 days compressive strength test results. 

4.1.5.2 Experimental Findings of compressive test results 

As it was expected, the increment of the air content of concrete decreases the compressive 
strength of concrete. As shown in Figure 35, the average compressive strength values for 
concrete specimens cast immediately after mixing are higher than the specimens cast after 75 
minutes because of the increment of air content at 75 min (with addition of superplasticizer 
dosage) compared to the initial values. As shown in Figure 37, the average reduction in 
compressive strength is about 5% occurs due to each 1% by volume of entrained air in the 
concrete mixes (1%-unit air corresponds on the average 2.27 MPa in compressive strength). 
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Figure 36. Compressive strength of concrete vs. calculated air values of fresh concrete for C30/37-P30 
concretes. 

 
Figure 37. Compressive strength of concrete vs. calculated air values of fresh concrete for C30/37-P30 
concretes. 
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4.2 Effects of different admixture combinations (Admixture tests) 
The aim of the admixture tests was to analyze the effects of the different admixtures for the 
stability of the protective pore system. Two different cement types and two different consistency 
classes were used, see Table 26. The three test concretes were: 

 Plus-cement – F5 
 CEM I, Broceni – F5 
 Plus-cement – S3 

The concrete compositions inside each concrete were kept constant except the dosages of 
superplasticizer and air-entraining agent were adjusted in order to achieve the desired 
consistency and the air content.  

Totally seven different admixture combinations were tested. One of the admixture combinations 
(BASF) was tested already in 4.1 “Concrete Tests”. The tests procedures were basically similar 
to the “Concrete Test” procedure except that more tests with CiDRA AIRtrac were made. The 
tests included also a longer mixing time (5 min) and in addition the normal AEA dosage as well 
as 50% dosage was used. 

Table 26. Coding of concrete mixes for different admixture combinations. 

Coding variables Concrete mix coding 

Admixtures code and 
manufacturer 

BAS = BASF Oy 

FIN = Finnsementti Oy 

HAB = Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. 

MAP = MAPEI 

SEM = Semtu Oy 

SIK = Oy Sika Finland Ab 

GCP = GCP Applied Technologies 

Compressive strength and  
P-factor 45 = C35/45 - P50 

Cement types 
PL = Plus cement, Finnsementti Oy 

BR = Rapid - Broceni, Cemex 

Max. aggregate size 16 = # 16 mm 

Consistency class 
S3 = Slump class S3 

F5 = Flow class F5 
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4.2.1 Concrete Mix Design 
For testing the effect of different chemical admixtures on the stability of air content of concrete, 
the following concrete mixes presented in Table 27 were investigated. The dosages of 
superplasticizer and air-entraining agent are presented in Table 28. 

Table 27. Mix design of concretes with different admixtures. 

Mix design Cement 
(kg) 

Effective 
Water 
(kg) 

Aggregates 
(kg) 

Air 
Entraining 

Agent,  
(kg) 

Super-
plasticizer, 

(kg) 

Target Air 
content, 

(%) 

BAS-45-PL-16-S3 425 140 1770 0.149 5.100 5.5 
BAS-45-PL-16-F5 425 160 1716 0.149 5.100 5.5 
BAS-45-BR-16-F5 425 155 1729 0.231 5.100 5.5 
FIN-45-PL-16-S3 425 140 1766 0.234 5.100 5.5 
FIN-45-PL-16-F5 425 160 1716 0.149 6.290 5.5 
FIN-45-BR-16-F5 425 155 1729 0.140 5.313 5.5 
GCP-45-PL-16-S3 425 140 1772 0.383 3.400 5.5 
GCP-45-PL-16-F5 425 160 1720 0.213 5.185 5.5 
GCP-45-BR-16-F5 425 155 1733 0.850 2.975 5.5 
SIK-45-PL-16-S3 425 140 1770 0.340 4.845 5.5 
SIK-45-PL-16-F5 425 160 1716 0.850 3.613 5.5 
SIK-45-BR-16-F5 425 155 1730 0.230 5.100 5.5 
HAB-45-PL-16-S3 425 140 1768 0.417 4.335 5.5 
HAB-45-PL-16-F5 425 160 1718 0.196 4.760 5.5 
HAB-45-BR-16-F5 425 155 1731 0.230 4.420 5.5 
MAP-45-PL-16-S3 425 140 1770 0.808 3.825 5.5 
MAP-45-PL-16-F5 425 160 1717 0.323 5.440 5.5 
MAP-45-BR-16-F5 425 155 1731 0.786 4.250 5.5 
SEM-45-PL-16-S3 425 140 1767 0.264 5.653 5.5 
SEM-45-PL-16-F5 425 160 1715 0.808 4.123 5.5 
SEM-45-BR-16-F5 425 155 1728 0.145 5.738 5.5 
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Table 28. Admixture dosages used in the admixture tests. 

Concrete mix W/C - 
Ratio 

Air Entraining 
Agent type 

AEA/Cement 
(%) 

Super-
plasticizer 

Type 
SP/Cement 

(%) 

BAS-45-PL-16-S3 0.33 
MasterAir 100 

0.04 MasterGlenium 
SKY 600 

1.20 
BAS-45-PL-16-F5 0.38 0.04 1.20 
BAS-45-BR-16-F5 0.36 0.05 1.20 
FIN-45-PL-16-S3 0.33 

Ilma-Parmix 
0.06 

VB-Parmix 
1.20 

FIN-45-PL-16-F5 0.38 0.04 1.48 
FIN-45-BR-16-F5 0.36 0.03 1.25 
GCP-45-PL-16-S3 0.33 Darex AEA T 

(LP) 

0.09 ADVA Flow 444-
L 

0.80 
GCP-45-PL-16-F5 0.38 0.05 1.22 
GCP-45-BR-16-F5 0.36 0.20 0.70 
SIK-45-PL-16-S3 0.33 Sika Air-Pro 

V5 

0.08 Sikament -RSX 
(25%) 

1.14 
SIK-45-PL-16-F5 0.38 0.20 0.85 
SIK-45-BR-16-F5 0.36 0.05 1.20 
HAB-45-PL-16-S3 0.33 Pantapor 2020 

(LP) 

0.10 Pantahit TB100 
(FM) 

1.02 
HAB-45-PL-16-F5 0.38 0.05 1.12 
HAB-45-BR-16-F5 0.36 0.05 1.04 
MAP-45-PL-16-S3 0.33 

Mapeair 50  
0.19 

Dynamon SX-23 
0.90 

MAP-45-PL-16-F5 0.38 0.08 1.28 
MAP-45-BR-16-F5 0.36 0.18 1.00 
SEM-45-PL-16-S3 0.33 

Master Air 102 
0.06 

Sem Flow MC 
1.33 

SEM-45-PL-16-F5 0.38 0.19 0.97 
SEM-45-BR-16-F5 0.36 0.03 1.35 

 

4.2.2 Workability properties of fresh concrete 
The measurements of fresh concrete properties took place immediately after the concrete had 
been mixed, after 30 minutes and after 60 minutes. After 75 minutes of mixing, an extra dosage 
of superplasticizer (15 – 25% from the batch amount of superplasticizer) was added, the 
concrete was mixed for two minutes and then the slump or flow test was performed.  

4.2.2.1 Consistency test results 

The results for slump loss of concretes are shown in Figure 38 to Figure 40. The data are 
recorded and being shown to observe the effect of different type of superplasticizers and slump 
loss.  
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Figure 38. Workability test results for F5 consistency class concrete mixes, where Plus Cement was used. 

 

 
Figure 39. Workability test results for F5 consistency class concrete mixes, where Broceni-Cemex 
Cement was used. 
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Figure 40. Workability test results for S3 consistency class concrete mixes, where Plus Cement was 
used. 

4.2.2.2 Experimental Findings of consistency test results 

As it is shown in Figure 38 to Figure 40 and Table 29, the addition of superplasticizer had an 
effect on the loss of workability. The phenomenon of workability loss is normally assumed to be 
associated with the adsorption of superplasticizer admixture by the hydrated phases.  

It is noticed that the average workability loss for F5 consistency class concrete using Plus 
Cement was 2.5 mm/min during the first 30 min and 1.9 mm/min during 60 minutes. For the 
concrete mixes with CEM-I Broceni-CEMEX Cement and F5 consistency class, the average 
workability loss was 2.8 mm/min during the first 30 min and 2.5 mm/min during 60 minutes.  

The effectives of different types of admixtures on the workability loss based on the consistency 
class of the concrete mix is presented in Figure 42.  
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Table 29. Workability test results, workability loss for different admixture. 

Concrete mix 

Flow/Slump 
Time after mixing 

(min) 

Workability 
loss 

(mm/min) 

Workability after adding 
extra SP dosage at 75 min 

after mixing. 

0 30 60 at 30 
min  

at 60 
min 

SP dosage / 
cement  

(%) 

75 min  
flow / slump 

(mm) 

Plus cement 
and F5 
consistency 
class 

BAS-45-PL-16-F5 590 450 390 4.7 3.3 0.018 620 
FIN-45-PL-16-F5 500 490 460 0.3 0.7 0.019 500 
GCP-45-PL-16-F5 520 390 340 4.3 3.0 0.011 520 
SIK-45-PL-16-F5 660 610 510 1.7 2.5 0.018 700 
HAB-45-PL-16-F5 560 480 480 2.7 1.3 0.016 700 
MAP-45-PL-16-F5 570 500 470 2.3 1.7 0.015 700 
SEM-45-PL-16-F5 570 520 480 1.7 1.5 0.020 640 

Broceni-
Cemex 
cement and 
F5 
consistency 
class 

BAS-45-BR-16-F5 580 490 420 3.0 2.7 0.011 570 
FIN-45-BR-16-F5 610 450 390 5.3 3.7 0.011 440 
GCP-45-BR-16-F5 560 460 420 3.3 2.3 0.007 580 
SIK-45-BR-16-F5 650 600 490 1.7 2.7 0.010 590 
HAB-45-BR-16-F5 670 590 540 2.7 2.2 0.009 680 
MAP-45-BR-16-F5 620 610 480 0.3 2.3 0.008 650 
SEM-45-BR-16-F5 660 580 560 2.7 1.7 0.012 660 

Plus cement 
and S3 
consistency 
class 

BAS-45-PL-16-S3 130 20 10 3.7 2.0 0.018 60 
FIN-45-PL-16-S3 80 10 0 2.3 1.3 0.022 30 
GCP-45-PL-16-S3 170 40 30 4.3 2.3 0.013 130 
SIK-45-PL-16-S3 160 110 50 1.7 1.8 0.017 190 
HAB-45-PL-16-S3 110 90 60 0.7 0.8 0.019 220 
MAP-45-PL-16-S3 150 60 70 3.0 1.3 0.015 220 
SEM-45-PL-16-S3 120 80 40 1.3 1.3 0.021 180 

 

 
Figure 41. Effects of admixture and consistency class on the workability loss of concrete at 30 minutes 
after mixing. 
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Figure 42. Effects of admixture and consistency class on the workability loss of concrete at 60 minutes 
after mixing. 
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4.2.3 Air content in concrete 
The air content of fresh concretes with different chemical admixtures was measured 
immediately after mixing, at 60 minutes and 75 minutes after mixing. An extra dosage of 
superplasticizers was added and concrete was mixed for 2 min before measuring the air content 
at 75 minutes.  

As presented in section 4.1.3, the air content of fresh concrete was measured using the 
following methods: 

1. Pressure method according to the SFS-EN 12350-7 standard. 
2. Calculated from the fresh concrete unit weight according to the ASTM C 138 Standard. 
3. Real-Time Air Measurement using CiDRA AIRtrac. 

4.2.3.1 Pressure method measurement  

The pressure method was not used in all the measuring moments because the test consumes 
concrete and the concrete volume was critical. The use of different test methods has been 
shown in Table 16 at section 4.1.3. 

 

Table 30. Air contents of fresh concrete with different chemical admixtures as function of time measured 
using the pressure method. 

Concrete mix 
Measured Air, pressure test (%) 

0-min 60-min 75-min 
BAS-45-BR-16-F5 7.2 13.5 10.6 
BAS-45-PL-16-F5 5.8 n/a (*) 5.9 
BAS-45-PL-16-S3 5.4 6.2 5.6 
FIN-45-BR-16-F5 6.6 5.6 6.5 
FIN-45-PL-16-F5 6.9 5.7 7.2 
FIN-45-PL-16-S3 6.0 4.0 3.5 
GCP-45-BR-16-F5 6.6 3.0 2.2 
GCP-45-PL-16-F5 5.9 3.1 2.7 
GCP-45-PL-16-S3 11.0 3.0 2.9 
HAB-45-BR-16-F5 5.9 14.5 8.7 
HAB-45-PL-16-F5 4.2 9.8 2.8 
HAB-45-PL-16-S3 4.1 2.8 3.9 
MAP-45-BR-16-F5 5.5 7.6 5.5 
MAP-45-PL-16-F5 5.6 8.1 3.0 
MAP-45-PL-16-S3 5.3 5.4 4.6 
SEM-45-BR-16-F5 7.0 10.5 7.7 
SEM-45-PL-16-F5 7.0 9.5 5.6 
SEM-45-PL-16-S3 6.2 5.8 4.5 
SIK-45-BR-16-F5 6.4 11.0 7.2 
SIK-45-PL-16-F5 6.3 11.0 1.5 
SIK-45-PL-16-S3 4.3 5.8 4.8 
*) In the beginning of testing program, the air content 
measuring using pressure methods, was performed only 
immediately after mixing and at 75 min 
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4.2.3.2 Calculated air content from unite weight  

The calculated air contents have been presented in Figure 43 - Figure 45. The figures show the 
results of all concretes mixed with different chemical admixtures. 

 
Figure 43. Calculated air contents for F5 consistency class concrete mixes, where Plus Cement was 
used. 

 
Figure 44. Calculated air contents for F5 consistency class concrete mixes, where Broceni-Cemex 
Cement was used. 
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Figure 45. Calculated air contents for S3 consistency class concrete mixes, where Plus Cement was used 

 

The admixtures dosages varied to some extent. It could be assumed that higher admixture 
dosages increase risk for the elevated air content. The effects of air entraining agent and 
superplasticizers dosages on the increase of air content of concrete are presented in Figure 46 
and Figure 47. The slightly different admixture dosages used in the present study are not 
explaining the increase of air content. However, if admixture dosages would vary on the lager 
range, the situation could be different. Also, the concentrations of admixture should be taken in 
account. 

 
Figure 46. Effects of Air Entraining Agent dosage on the increment of air content in concrete.  
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Figure 47. Effects Superplasticizer dosage on the increment of air content in concrete.  
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4.2.3.3 CiDRA AIRtrac air content monitoring results 

An additional test series was carried out in which the air content of fresh concrete was 
measured for different mixing times and different amounts of AEA dosage as follow: 

1) Concrete mixes with 100% of the AEA dosage and 2 minutes initial mixing time. 
2) Concrete mixes with 100% of the AEA dosage and 5 minutes initial mixing time. 
3) Concrete mixes with 50% of the AEA dosage and 2 minutes initial mixing time. 
4) Concrete mixes with 50% of the AEA dosage and 5 minutes initial mixing time. 

The air content of fresh concretes with different chemical admixtures was measured 
immediately after mixing, at 30 minutes and 60 minutes after mixing. The results of air content 
measurements are shown in Figure 48 to Figure 51. 

 

 
Figure 48. Air contents, the pressure method, for concretes with 100% AEA dosage and initial mixing time 
of 2 minutes. 

 
Figure 49. Air contents, the pressure method, for concretes with 100% AEA dosage and initial mixing time 
of 5 minutes. 
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Figure 50. Air contents, the pressure method, for concretes with 50% AEA dosage and initial mixing time 
of 2 minutes. 

 
Figure 51. Air contents, the pressure method, for concretes with 50% AEA dosage and initial mixing time 
of 5 minutes. 

 

The results of CiDRA AIRtac measurements are presented in Figure 52. 

 

.
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MasterGlenium SKY 600 and MasterAir 100 

 

VB-PARMIX and ILMA-PARMIX 

 

Dynamon SX-23 and Mapeair 50 

 

Sem Flow MC and MasterAir 102 

Figure 52. CiDRA AIRtrac - Comparison of mixing times and admixture dosages (Part 1/2) 
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Sikament -RSX (25%) and Sika Air-PRO v5 

 

PANTAHIT and PANTAPOR 2020 

 

Darex AEA T (LP) and ADVA Flow 444-L 

 

Figure 52. CiDRA AIRtrac - Comparison of mixing times and admixture dosages (part 2/2) 
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4.2.3.4 Comparison of different test methods. 

The results of CiDRA AIRtac measurements are presented in Table 31 to Table 33, where the 
values of dynamic and static air content measured by CiDRA AIRtac are compared to the 
calculated air contents and the pressure method air content. 

 

Table 31. Air content of the S3 consistency class concrete measured by CiDRA AIRtrac, pressure method 
and calculated from the unit weight of fresh concrete. 

Concrete mix Measurement method 
Air Content, (%) 

0 min 30 min 60 min 75 min 

BAS-45-PL-16-S3 

Pressure method 5.4 n/a 6.2 5.6 
Calculated value 6.6 8.0 6.7 6.7 
Dynamic value - CiDRA 6.1 10.3 15.0 15.1 
Static value - CiDRA  5.0 7.5 5.5 9.7 

FIN-45-PL-16-S3 

Pressure method 6.1 n/a 4.0 3.5 
Calculated value 7.0 2.5 3.1 3.3 
Dynamic value - CiDRA  11.3 8.0 5.4 13.3 
Static value - CiDRA  10.5 6.5 4.3 7.5 

MAP-45-PL-16-S3 

Pressure method 5.3 n/a 5.4 4.2 
Calculated value 6.3 6.3 5.6 5.2 
Dynamic value - CiDRA  7.9 5.3 4.8 4.4 
Static value - CiDRA  5.1 5.0 4.6 4.2 

SEM-45-PL-16-S3 

Pressure method 6.2 n/a 5.8 4.5 
Calculated value 7.7 6.5 6.7 10.1 
Dynamic value - CiDRA  8.8 8.1 7.1 5.1 
Static value - CiDRA  7.7 8.1 6.9 4.2 

SIK-45-PL-16-S3 

Pressure method 4.3 n/a 5.8 4.8 
Calculated value 5.6 5.4 6.8 5.6 
Dynamic value -  CiDRA  5.8 6.8 8.1 6.9 
Static value - CiDRA  4.9 6.7 7.2 4.8 

HAB-45-PL-16-S3 

Pressure method 4.1 n/a 6.8 3.9 
Calculated value 5.5 6.4 7.6 4.4 
Dynamic value - CiDRA  5.1 6.1 7.3 8.4 
Static value - CiDRA  3.2 5.8 6.4 4.8 

GCP-45-PL-16-S3 

Pressure method 11.0 n/a 3.0 2.9 
Calculated value 13.0 4.3 4.6 3.7 
Dynamic value - CiDRA  15.1 8.8 3.0 2.1 
Static value - CiDRA  13.9 3.1 1.8 1.8 
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Table 32. Air content of the F5 consistency class concrete mixed with Plus Cement measured by CiDRA 
AIRtrac, pressure method and calculated from the unit weight of fresh concrete. 

Concrete mix 
Measurement method Air Content, (%) 
 0 min 30 min 60 min 75 min 

BAS-45-PL-16-F5 

Pressure method 5.8 n/a n/a 5.9 
Calculated value 6.6 12.0 13.2 7.1 
Dynamic value - CiDRA  7.6 15.0 15.1 8.5 
Static value - CiDRA  5.1 12.9 14.0 6.1 

FIN-45-PL-16-F5 

Pressure method 6.9 n/a 5.7 7.2 
Calculated value 7.9 7.3 6.7 8.0 
Dynamic value - CiDRA  11.4 11.1 9.1 12.2 
Static value - CiDRA  9.7 9.9 8.0 11.2 

MAP-45-PL-16-F5 

Pressure method 5.6 n/a 8.1 3.0 
Calculated value 5.7 8.4 9.6 4.1 
Dynamic value - CiDRA  7.6 10.8 11.3 9.3 
Static value - CiDRA  3.2 8.3 10.5 4.9 

SEM-45-PL-16-F5 

Pressure method 7.0 n/a 9.5 5.6 
Calculated value 8.6 10.4 11.5 6.9 
Dynamic value - CiDRA  11.9 12.7 13.7 8.2 
Static value - CiDRA  9.2 11.0 12.6 7.5 

SIK-45-PL-16-F5 

Pressure method 6.3 n/a 11.0 1.5 
Calculated value 6.1 10.7 11.9 2.0 
Dynamic value -  CiDRA  9.1 12.9 13.6 3.5 
Static value - CiDRA  5.5 7.4 9.9 2.4 

HAB-45-PL-16-F5 

Pressure method 4.2 n/a 9.8 2.8 
Calculated value 4.9 7.5 10.4 3.2 
Dynamic value - CiDRA  6.6 7.6 11.8 8.6 
Static value - CiDRA  4.7 7.3 10.5 8.5 

GCP-45-PL-16-F5 

Pressure method 5.9 n/a 3.1 2.7 
Calculated value 6.8 3.9 3.4 3.0 
Dynamic value - CiDRA  8.7 5.0 3.8 5.9 
Static value - CiDRA  5.3 3.9 3.4 3.8 

 

  



 
Robust Air project  (73/99) 

26.9.2017 
 
Table 33. Air content of the F5 consistency class concrete mixed with Breconi Cement measured by 
CiDRA AIRtrac, pressure method and calculated from the unit weight of fresh concrete. 

Concrete mix 
Measurement method Air Content, (%) 

0 min 30 min 60 min 75 min 

BAS-45-BR-16-F5 

Pressure method 7.2 n/a 13.5 10.6 
Calculated value 7.8 14.8 17.4 14.0 
Dynamic value - CiDRA  9.8 15.0 15.1 14.9 
Static value - CiDRA  8.5 13.8 14.9 14.3 

FIN-45-BR-16-F5 

Pressure method 6.6 n/a 5.6 6.5 
Calculated value 7.6 7.5 6.4 6.6 
Dynamic value - CiDRA  10.6 10.5 11.1 10.6 
Static value - CiDRA  9.5 9.8 9.3 9.6 

MAP-45-BR-16-F5 

Pressure method 5.5 n/a 7.6 5.5 
Calculated value 6.6 7.0 8.8 5.9 
Dynamic value - CiDRA  8.1 11.2 11.0 8.6 
Static value - CiDRA  7.1 10.3 11.6 3.3 

SEM-45-BR-16-F5 

Pressure method 5.5 n/a 7.6 5.5 
Calculated value 6.5 6.9 8.5 5.9 
Dynamic value - CiDRA  8.1 11.2 11.0 8.6 
Static value - CiDRA  7.1 10.3 11.6 3.3 

SIK-45-BR-16-F5 

Pressure method 6.4 n/a 11.0 7.2 
Calculated value 6.4 9.9 12.1 7.1 
Dynamic value -  CiDRA  8.6 13.0 14.6 13.1 
Static value - CiDRA  5.9 9.2 12.9 12.5 

HAB-45-BR-16-F5 

Pressure method 5.9 n/a 14.5 8.7 
Calculated value 5.9 12.2 15.1 9.0 
Dynamic value - CiDRA  9.5 14.8 15.0 12.5 
Static value - CiDRA  5.8 9.8 13.1 8.8 

GCP-45-BR-16-F5 

Pressure method 6.6 n/a 3.0 2.2 
Calculated value 8.3 3.4 3.5 3.1 
Dynamic value - CiDRA  11.2 6.1 6.0 5.1 
Static value - CiDRA  8.2 4.8 4.7 3.8 

 

As in the case of the “Concrete Tests”, different methods were used for measuring air content of 
fresh concrete. In Figure 53, The X-Axis represents the calculated air content from unit weight of 
fresh concrete and the Y-axis the results from pressure test and CiDRA monitoring tests. The 
results are showing the highest correlation between the pressure and unit weight test methods 
and lower correlation between. CiDRA monitoring and unit weight test methods. 
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Figure 53. Comparison of different test methods used for air content measurements for concretes with 
different mixture combinations. 

 

4.2.3.5 Experimental Findings of the air content measurement results  

The results of the Admixture tests differed to some extent from those of the “Concrete Tests” 
(Chap. 4.1). In the “Concrete Tests” most (15 of 16) concretes showed a clear increase of air 
content after the initial mixing. In the Admixture tests some admixture combinations showed the 
same increasing tendency of air content, but there were also some admixtures combination with 
rather constant air content and some admixture combination with reducing air content. 

For the S3 consistency class, the air content of fresh concrete was almost stable for most of the 
admixture combinations used except for the two cases. For the F5 consistency class concretes, 
the air content of fresh concrete increased after the initial mixing for most of the admixture 
combinations except in two case the air content decreases. As seen the consistency class 
played an important role. The cement type and the compressive strength class played smaller 
roles. 

The tests showed rather clear differences between the different admixtures. However, based on 
the present, limited test series it is not possible to rank the admixtures tested. Only 3 concrete 
compositions were used and the mix design was not optimal for all the admixtures. Any way, the 
tests clearly reveal that the significant increase of air content can be limited to a reasonable 
level with admixture technology. 

CiDRA AIRtrac was utilized in analyzing the effects of the mixing time and the AEA dosage. The 
results indicate that air content is increasing up the 5 min mixing time. In most of the cases the 
increase was rather linear. Also the AEA dosage showed rather natural effects in the tests. With 
several admixtures 2 min mixing with normal AEA dosage gave approximately the same air 
content as 5 min mixing time with 50% AEA dosage. The interesting observation is what 
happens during the secondary mixing at 30 or 60 min. In most of the cases the lower AEA 
dosage gave clearly lower increase of the air content because of the secondary mixing. 
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4.2.4 Segregation sensitivity of concrete 
The sensitivity of concrete for segregation was analyzed by comparing the densities of the 
bottom and top part of the cylindrical test specimens, as presented in section 4.1.4. The 
compaction is concrete was tried to standardize as much as possible.  

 

4.2.4.1 Density differences in the cylindrical test specimens 

The tests were carried out on specimens cast immediately after mixing, 60 min after mixing and 
75 min after mixing. The density differences between different parts of the hardened concrete 
cylinder are shown in Figure 54 to Figure 57. 

 
Figure 54. Density differences immediately after mixing for concrete mixes with different chemical 
admixtures 
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Figure 55. Density differences 60 minutes after mixing for concrete mixes with different chemical 
admixtures. 

 
Figure 56. Density differences 75 minutes after mixing for concrete mixes with different chemical 
admixtures. 
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Figure 57. The effect of admixture types, cement types and the consistency class of the segregation 
sensitivity of concrete mixes. 

The effects of air content increment on the segregation sensitivity of concrete specimens that 
were cast immediately after casting and specimens cast after 60 minutes are shown in Figure 
58 and Figure 59 respectively. A slight correlation between the increase of air content and the 
density difference can be observed. This suggests that both are caused by the same 
phenomena: the instability of the protective pore system. 

 
Figure 58. The effects of air content increment of the density difference between the top and bottom parts 
of concrete specimens that were cast immediately after mixing and compacted for 30 sec.  
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Figure 59. The effects of air content increment of the density difference between the top and bottom parts 
of concrete specimens that were cast 60 minutes after mixing and compacted for 30 sec. 
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4.2.4.2 Air content and paste content of hardened concrete 

The air content measurement of hardened concrete was carried out with the following tests: 

 Thin section analysis of concrete specimens  
 Calculated air content based on the unit weight of hardened concrete 
 Air content of hardened concrete using the pressure saturation test - according to the old 

Finnish standard SFS-4475.  

The thin section analysis, unit weight test and pressure saturation tests were carried out for 
samples made immediately after mixing. The results are presented in Table 34.  

Table 34. The average air contents and cement paste contents of the segregations tests. The tests 
specimens were cast immediately after mixing of concrete.  

Concrete mix 
Calculated air 

content,  
(%) (1 

Air content, 
thin section, 

(%) (2 

Air content, 
Pressure 

saturation, 
(%) 

Cement paste 
volume,  

(%) 

BAS-45-BR-16-F5 - Top 7.0 7.6 = 6.6+1.0 6.7 27 
BAS-45-BR-16-F5 - Bottom 5.8 5.4 = 5.1+0.4 6.4 29 
BAS-45-PL-16-F5 - Top 7.6 3.8 = 3.8 + 0.0 6.1 35 
BAS-45-PL-16-F5 - Bottom 3.2 3.1 = 3.0 + 0.1 4.6 27 
BAS-45-PL-16-S3 - Top 9.2 4.4  = 2.7+1.7 4.9 28 
BAS-45-PL-16-S3 - Bottom 5.2 4.4 = 2.7+1.8 4.5 28 
FIN-45-BR-16-F5 6.0 8.6 = 7.4+1.2 n/a 31 
FIN-45-PL-16-F5 7.3 5.7 = 5.4+0.2 n/a 29 
FIN-45-PL-16-S3 4.7 5.9 = 3.9+2.1 4.7 27 
GCP-45-BR-16-F5 4.9 2.6 = 1.6+1.1 2.3 34 
GCP-45-PL-16-F5 2.6 5.6 = 2.4+3.2 3.7 30 
GCP-45-PL-16-S3 6.9 6.5 = 5.0+1.5 5.9 34 
HAB-45-BR-16-F5 6.6 4.7 = 4.3+0.4 5.6 10 
HAB-45-PL-16-F5 3.4 3.9 = 2.2+1.7 n/a 33 
HAB-45-PL-16-S3 2.9 6.3 = 1.9+4.4 3.2 29 
MAP-45-BR-16-F5 5.6 2.8 = 2.2+0.6 n/a 29 
MAP-45-PL-16-F5 4.0 4.9 = 4.6+0.4 n/a 29 
MAP-45-PL-16-S3 4.8 4.3 = 3.1+1.2 n/a 28 
SEM-45-BR-16-F5 7.2 6.1 = 4.6+1.5 6.9 26 
SEM-45-PL-16-F5 7.5 7.2 = 6.6+0.6 6.4 19 
SEM-45-PL-16-S3 6.6 5.8 = 4.4+1.4 5.7 21 
SIK-45-BR-16-F5 5.6 6.0 = 5.0+1.0 n/a 21 
SIK-45-PL-16-F5 6.9 8.3 = 5.4+2.8 n/a 19 
SIK-45-PL-16-S3 2.8 3.6 = 2.1+1.5 3.4 29 
1) The air content is calculated using the density of test specimens and assuming that the only 
source for the density difference is the changing air content. 
2) Total pore volume = Protective pore volume + Compaction pores 
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Figure 60. Comparison of air content of hardened concrete using different tests methods. 

 

In Figure 60 couple of concretes have clearly higher calculated air content compared to air 
content determined using pressure saturation or thin section. In those cases, it is probable that 
some aggregate segregation has taken place and therefore the calculated air content is 
erroneous. If removing 2 concretes, a coefficient of determination (R²) of 0.84 between 
calculated and pressure saturation air content could be achieved. 
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4.2.4.3 Pore size analysis 

The pore structure of hardened concretes with different chemical admixtures was analyzed by 
thin section analysis for specimens cast immediately after mixing of concrete and compacted for 
30 seconds. The samples for thin-section analysis were taken from the middle part of concrete 
specimens except for the specimens prepared using the BASF admixture combination, samples 
were taken from the top and bottom parts. The quantitative results of specific surface area and 
spacing factor of the pore system are presented in Table 35. The relationship between the air 
content of hardened concrete and spacing factor is presented in Figure 61.  

 

Table 35. Quantitative characterization of concrete pore structure by thin section analysis. 

Concrete mix 
Calculated 
air content, 

(%) 

Specific 
surface 

area, 
(mm2/mm3) 

Spacing 
factor,  
(mm) 

BAS-45-BR-16-F5, top 7.0 30 0.14 
BAS-45-BR-16-F5, bottom 5.8 42 0.12 
BAS-45-PL-16-F5, top 7.6 44 0.14 
BAS-45-PL-16-F5, bottom 3.2 42 0.15 
BAS-45-PL-16-S3, top 9.2 36 0.18 
BAS-45-PL-16-S3, bottom 5.2 50 0.13 
FIN-45-BR-16-F5 6.0 31 0.16 
FIN-45-PL-16-F5 7.3 24 0.18 
FIN-45-PL-16-S3 4.7 22 0.24 
GCP-45-BR-16-F5 4.9 25 0.28 
GCP-45-PL-16-F5 2.6 19 0.49 
GCP-45-PL-16-S3 6.9 22 0.25 
HAB-45-BR-16-F5 6.6 49 0.10 
HAB-45-PL-16-F5 3.4 23 0.32 
HAB-45-PL-16-S3 2.9 28 0.29 
MAP-45-BR-16-F5 5.6 30 0.17 
MAP-45-PL-16-F5 4.0 36 0.20 
MAP-45-PL-16-S3 4.8 32 0.19 
SEM-45-BR-16-F5 7.2 20 0.26 
SEM-45-PL-16-F5 7.5 25 0.19 
SEM-45-PL-16-S3 6.6 25 0.21 
SIK-45-BR-16-F5 5.6 25 0.21 
SIK-45-PL-16-F5 6.9 27 0.19 
SIK-45-PL-16-S3 2.8 29 0.25 
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Figure 61. Hardened concrete air content vs. spacing factor. 

 
Figure 62. Air Entraining dosage w.r.t cement amount vs. spacing factor. 

 

The quality of the air void system in concrete is quantified by the spacing factor. The air content 
of concrete slightly correlated with the spacing factor, as shown in Figure 61, while the dosage 
of air entraining agent did not affect the spacing factor, as shown in Figure 62.  

 

4.2.4.4 Experimental Findings of the segregation sensitivity tests 

The results have been summarized in Figure 57. As can be seen, the S3 consistency class 
concrete showed smaller segregation sensitivity compared to F5 class concrete for most types 
of admixtures and all types of cement. The average density difference with S3 concrete was 5 
kg/m3, whereas with F5 concretes the respective value was 35 kg/m3. 
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Also differences between different admixtures can be observed. With some admixtures a 
difference of 100 kg/m3 was exceed, but some other admixtures gave only very small difference. 
The density difference appears to correlate with the increase of the air content after mixing. The 
correlation is not strong, but in most cases, the same admixtures gave both high increase of air 
content and high-density difference. 

The method used for analyzing the density difference is not standardized and requires further 
development. Therefore, the results are needed to interpret with care. Anyway, it sounds rather 
alarming if rather typical compaction method can give such high density differences inside the 
concrete.  

 

4.2.5 Compressive strength of concrete 
Compressive strength and densities of concrete were measured at 28 days of age. The test 
specimens were cast immediately after concrete mixing and 75 minutes after casting, as shown 
in Figure 14 at section 3.2. The specimens were kept in their molds and covered for one day 
with a plastic sheet after casting and then stored in the same condition (RH of 95% and 
temperature of 20±2 °C) until the testing age.  

4.2.5.1 Compressive strength test results 

The results of the compressive strengths and densities are shown in Figure 63 

 
Figure 63. 28 days compressive strength test results for concretes with different chemical admixtures. 
The strength class: C35/45. 

4.2.5.2 Experimental Findings of compressive test results 

As shown in Figure 64, the increment of the air content of concrete decreases the compressive 
strength of concrete as expected. The average reduction in compressive strength is about 4.7% 
occurs due to each 1% by volume of entrained air in the concrete mixes.  
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Figure 64. Compressive strength of concrete with different chemical admixtures vs. calculated air values 
of fresh concrete. The strength class: C35/45. 
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5 TESTS AT CONCRETE INDUSTRY 
The condition in the laboratory tests are not exactly the same as in the industrial ready-mix 
concrete production. The main differences are the mixer, aggregates and water-cement ratios of 
the concrete. The mixer used in laboratory tests was not very effective one and therefore some 
of the effects can be different. For example, the increase of air content after initial mixing is 
probably larger when the mixing efficiency is lower. The laboratory aggregates have lower water 
demand compared to those used in the industry. The lower water demands lead to lower water-
cement ratios when superplastizer dosage and cement content wanted to keep similar as in the 
industry. 

In order to confirm the phenomenon observed in the laboratory tests Finnish concrete industry 
was asked to carry out some own tests with air-entrained concrete (P-factor concrete). The tests 
were organized by the Confederation of Finnish Construction Industries RT.  

The testing principles were as follows: 

 RM-concrete producer is producing the normal air-entraining concrete using the normal 
production procedures. From the concretes the following information was asked: 

o Mixer type 
o Concrete strength grade and P-factor 
o Target air content 
o Water-cement ratio 
o Consistency class 
o Batch volume 
o Binder composition (type of cement / additive) and the amounts 
o Admixtures (Name, dosages, and dilution of AEA) 
o Temperature of concrete 

 After the normal mixing time the following tests/information were asked: 
o Mixing time 
o Air content 
o Measured consistency (test method and value) 

 After the normal mixing the mixing was continued so that the total mixing of 6 min was 
achieved. The following information was asked: 

o Mixing time 
o Air content 
o Measured consistency (test method and value) 

Totally 35 tests were carried out. The number of tests is too low to make any comprehensive 
analyses.  

On the average, the air content increased 1.7% between the normal mixing time and 6 min. The 
highest increase was 7.5% and the smallest -0.3% (decreased 0.3%).  

 

 

 



 
Robust Air project  (86/99) 

26.9.2017 
 
The distribution of the results has been presented in Figure 65. The highest measured air 
content after 6 min mixing was 12.0%. 

 
Figure 65. Distribution of the air content increase in the factory tests. 

The normal mixing time was on the average 127 s and varied between 85 and 220 s. If the 
increase of 3%-unit is considered as limit value for abnormal increase. 4/35 (= 11%) of the 
cases were abnormal. Because of the nature of the problem, the reported results do not 
necessarily reflect perfectly the real situation. 

Because of the limited number of tests, it is not possible to analyze the factors affecting the 
increase of air content in detail. The most potential factors based on the laboratory tests were 
the consistency of the concrete and the mixing time of concrete (normal mixing time). Figure 66 
and Figure 67 show the correlation of the above-mentioned factors on the increase of the air 
content. 

 
Figure 66. Effect of concrete consistency (slump value) on the increase of the air content in the factory 
tests. 
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Figure 67. Effect of mixing time (normal mixing time) on the increase of the air content in the factory tests. 

As seen from Figure 66 and Figure 67, no significant correlations on the increase of air content 
can be found. Based on these two figures it can be stated that the increase of air content was 
reasonable when slump value was 180 mm or lower or the mixing time was 150 s or longer. 
However, these assumptions miss scientific proof. 
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6 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  
 

6.1 Conclusions 
A large number of concrete tests were carried out in order to analyze the factors affecting the 
stability of the protective pore systems. The concrete properties were varied in the “Concrete 
Tests” and the admixtures were varied in the “Admixture Tests”. Clear increase of the air 
content after the initial mixing of concrete was observed, the highest measured air contents 
were close to 20%. 

The increase of air content is a complex issue and several factors are affecting the phenomena. 
However, based on our tests the increase of the air content after the initial mixing can be 
explained as follows: 

1. Each concrete has a maximum air content which could be called also as Air content 
potential. The Air content potential depends on the admixture combination 
(superplasticizer, air entraining agent and their dosage), but it also depends on the 
concrete composition such as water-cement ratio and cement content and type. In 
addition, the consistency of concrete affects the Air content potential. 
 

2. Relatively long initial mixing time is needed to achieve the Air content potential. The 
normal mixing times used in the RM-concrete industry for air-entrained concrete (60…90 
s) is not probably enough to achieve the Air content potential. In the laboratory tests, 5 
min mixing time was not enough. 
 

3. If the Air content potential is not reached during the initial mixing, there is a risk that the 
air content will increase later for example during the transportation or at construction site 
when the concrete is mixed in the truck. The truck mixing is not normally effective 
enough to reach the Air content potential, but significantly increase of air content may 
take place. It is also possible that pumping and casting may increase the air content 
when the initial mixing process has not been effective enough. 

 

In addition to the above-mentioned phenomena, there are probably also some other aspects 
included. Occasionally air content continues increasing after initial mixing even though the initial 
mixing time has been rather long. In such cases, the superplasticizer is probably playing the 
major role, the foam killer may lose its power and air content is increasing. 
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6.2  General guidelines for stability of air content in concrete 
In order to avoid an extensive increase of air content after the initial mixing of concrete, the 
target is to achieve the major part of the Air content potential already during the initial mixing 
process. This is not very easy task because increasing the mixing time is not a practical solution 
in the RM-concrete industry. The other alternative is to improve the efficiency of the mixing so 
that higher part of the Air content potential can be achieved during the initial mixing process. 
Also, the admixtures are needed to develop so that a shorter mixing will be needed. 

Even though the mixing efficiency (mixing time & efficiency of the mixer) cannot be modified so 
that the Air content potential is fully reached already during the initial mixing, the risks related to 
elevated air contents can be significantly reduced. Firstly, the high concrete consistencies 
should be avoided. The risk increases with fluid consistencies. When the fluid consistencies are 
needed, special care should be taken to secure the air content on the construction site. 
Secondly, the target air content should be kept on reasonable level. At the concrete mixing 
station, the target air contents should preferably be on the level of 5% and at the construction 
site the measured air contents should not exceed 6%. Too high air contents should be avoided 
because they increase the risk for elevated air contents.  

The producer should also be familiar with the tendency of the particular concrete (with particular 
admixtures) to create air after the initial mixing process. The preliminary tests required by the 
Finnish Transportation Agency reveal the increase of air content of concrete. Also, the test with 
6 min mixing time gives a good estimation for the air content which can be achieved later at the 
construction site or from the structure. 

The situation becomes less critical if a more effective mixing process combined with lower AEA 
dosage can be used. Figure 68 illustrates the situation. The same air content can be achieved 
with lower AEA dosage when a more effective mixing process can be used (longer mixing time 
or more effective mixer). The benefit is achieved when a larger part of the Air content potential 
is achieved already during the initial mixing process. 

 
Figure 68. Illustrated effects of the mixing time (mixing efficiency) and the AEA dosage on the increase of 
the air content after mixing. 
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On the practical level, the following actions are needed to reduce the problems with the elevated 
air contents: 

1. Admixtures are needed to develop so that a reasonable mixing time gives the air content 
which represents the main part of the Air content potential. 

2. Concrete mixers are needed to develop so that air content will be formed effectively 
enough.  

3. Concrete producer must test and know the Air content potential of each the air-entrained 
concrete produced. More focus is needed to set on the air content at the construction 
site. Preliminary testing procedure required by the Finnish Transportation Agency will 
reveal the problems with the stability of air entrainment. However, the requirements have 
not been systematically followed. Also, the test with 6 min mixing time gives an 
indication for the air content potential. 

4. High consistencies should be avoided with air-entrained concretes whenever possible. 
Special care is needed with very fluid concrete consistencies. 

5. The target air contents are needed to keep on the reasonable level. The high salt-freeze 
resistance should be rather achieved with a lower water-cement ratio that with a high air 
content.  

6. The requirements for frost resistance concrete are needed to update in order not the 
promote too high air contents. Above to certain air content level a higher air content is 
not improving the frost resistance of concrete. This should be taken into account in the 
requirements. Also the role of the spacing factor should be reconsidered, the 
requirement of small spacing factor easily leads to unnecessary high air contents. 

7. Quality control of concrete manufacturing is needed to develop so that the air contents at 
the construction site can be observed. Quality control should be continuous and 
automatic. 

 

6.3 Recommendations for further studies  
The present project was rather compact and the main target was to understand better the 
phenomena behind the elevated air content of concrete. The project time table did not allow 
very deep-going research on the topic. The project gave more information about the 
phenomena and the further studies should be focused on the following topics. 

1. Admixture development. Superplasticizing and air-entraining admixtures are 
needed to develop so that the risk for elevated air contents will be minimal. The 
results of the Admixture tests indicate that this kind of behavior is possible. 

2. Concrete mixer development. Mixing of air-entrained concrete has not probably 
been in the main role when concrete mixers have been developed / optimized. 
Based on the results, it appears that a more effective mixing process is needed to 
guarantee good air-entraining. 

3. Manufacturing of air-entrained concrete. It appears that the know-how of the 
manufacturing of air-entrained concrete has been worsening lately. For years, air-
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entrained concretes did not cause any significant problems, but lately it has been 
rather problematic. Development activities are needed in the manufacturing process 
of air-entrained concrete structures including the concrete manufacturing but also the 
in-situ operations. 

4. Variation of concrete. The project results showed higher variation in concrete 
properties as normally assumed. The present level of variation is needed to clarify, 
otherwise all the analyses are on the weak basement. It is needed to investigate 
whether the high variation is connected only on the present air-entrained concrete. 

5. Quality control of concrete. Quality control of concrete manufacturing is needed to 
update to the present technology level. The manual measurements, especially air 
content, workability and w/c-ratio, do not fulfil the present requirement of the 
frequency, speed and operator sensitivity. IoT based measuring systems covering 
the whole manufacturing process of concrete structures are needed to develop. 

6. Requirements for frost resistance concrete. The present Finnish requirements for 
frost resistance concrete are needed to evaluate and possible update. The present 
requirements favor high air contents. Research activities are needed to define 
appropriate requirements for frost resistance concrete 
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EUROPEAN STANDARDS USED: 
EN 12350, Testing fresh concrete, including: 

 Part 1, Sampling 
 Part 2, slump test 
 Part 5, Flow table test 
 Part 6, Density 
 Part 7, Air content – pressure methods 

EN 12390, Testing hardened concrete, including: 

 Part 1, Shape, dimensions and other requirements of specimens and moulds 
 Part 2, Making and curing specimens for strength tests 
 Part 3, Compressive strength of test specimens 
 Part 4, Compressive strength – specification for testing machines 
 Part 7, Density of hardened concrete 
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APPENDICES 

APPENDIX A - COMBINED AGGREGATE FOR CONCRETE  
Table A-1. Concrete class C35/45 and 16 mm maximum aggregate size 

Fraction Portion 
(%) 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 

filler 96 8 42 81 93 97 98 100 100 100 100 100 
R 0,1 - 0,6 12 3 21 76 100 100 100 100 100 100 100 
R 0,5 - 1,2 12 0 2 6 70 100 100 100 100 100 100 
R 1,0 - 2,0 15 0 1 2 7 79 100 100 100 100 100 
R 2,0 - 5,0 15 0 0 1 1 1 47 100 100 100 100 
R 5,0 - 10,0 18 0 0 0 0 0 3 82 100 100 100 
R 8,0 - 16,0 20 0 0 0 0 0 0 5 99 100 100 
Combined aggregates 

[%) 4 9 18 29 44 55 78 100 100 100 

 

 
Figure A-1. Combination of aggregates used for strength class C35/45 and 16 mm maximum aggregate 
size. 
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Table A-2. Concrete class C35/45 and 8 mm maximum aggregate size 

Fraction Portion 
(%) 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 

filler 96 12 42 81 93 97 98 100 100 100 100 100 
R 0,1 - 0,6 10 3 21 76 100 100 100 100 100 100 100 
R 0,5 - 1,2 14 0 2 6 70 100 100 100 100 100 100 
R 1,0 - 2,0 20 0 1 2 7 79 100 100 100 100 100 
R 2,0 - 5,0 22 0 0 1 1 1 47 100 100 100 100 
R 5,0 - 10,0 22 0 0 0 0 0 3 82 100 100 100 
R 8,0 - 16,0 0 0 0 0 0 0 0 5 99 100 100 
Combined aggregates 

[%) 5.5 12 20 33 52 67 96 100 100 100 

 

 
Figure A-2. Combination of aggregates used for strength class C35/45 and 8 mm maximum aggregate 
size. 
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Table A-3. Concrete class C30/37 and 16 mm maximum aggregate size 

Fraction Portion 
(%) 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 

filler 96 8 42 81 93 97 98 100 100 100 100 100 
R 0,1 - 0,6 9 3 21 76 100 100 100 100 100 100 100 
R 0,5 - 1,2 9 0 2 6 70 100 100 100 100 100 100 
R 1,0 - 2,0 15 0 1 2 7 79 100 100 100 100 100 
R 2,0 - 5,0 15 0 0 1 1 1 47 100 100 100 100 
R 5,0 - 10,0 12 0 0 0 0 0 3 82 100 100 100 
R 8,0 - 16,0 32 0 0 0 0 0 0 5 99 100 100 
Combined aggregates 

[%) 4 9 15 24 38 48 68 100 100 100 

 

 
Figure A-3. Combination of aggregates used for strength class C30/37 and 16 mm maximum aggregate 
size. 
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Table A-4. Concrete class C30/37 and 8 mm maximum aggregate size 

Fraction Portion 
(%) 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 

filler 96 12 42 81 93 97 98 100 100 100 100 100 
R 0,1 - 0,6 12 3 21 76 100 100 100 100 100 100 100 
R 0,5 - 1,2 14 0 2 6 70 100 100 100 100 100 100 
R 1,0 - 2,0 20 0 1 2 7 79 100 100 100 100 100 
R 2,0 - 5,0 20 0 0 1 1 1 47 100 100 100 100 
R 5,0 - 10,0 22 0 0 0 0 0 3 82 100 100 100 
R 8,0 - 16,0 0 0 0 0 0 0 0 5 99 100 100 
Combined aggregates 

[%) 5.5 13 22 35 54 68 96 100 100 100 

 

 
Figure A-4. Combination of aggregates used for strength class C30/37 and 8 mm maximum aggregate 
size. 
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APPENDIX B – COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE 
 

Table B-1. Compressive strength and density of concrete at 28 days. 

Concrete mix 
Compressive strength, 

(MPa) 
Density, 
(kg/m³) 

0 min 75 min 0 min 75 min 

C30/37  

37-BR-16-F5 45.8 30.8 2273 2092 
37-BR-16-S3 56.8 35.1 2316 2144 
37-PL-08-F5 45.8 32.7 2285 2125 
37-PL-08-S3 44.2 41.9 2204 2191 
37-PL-16-F5 44.6 40.4 2295 2201 
37-PL-16-S3 49.9 46.7 2318 2260 
37-SR-16-F5 59.3 34.4 2364 2145 
37-SR-16-S3 48.5 39.9 2285 2260 

C35/45 

45-BR-16-F5 48.7 35.1 2270 2119 
45-BR-16-S3 56.8 47.8 2325 2258 
45-PL-08-F5 45.6 42.6 2247 2200 
45-PL-08-S3 50.0 50.5 3231 2216 
45-PL-16-F5 45.6 45.5 2292 2286 
45-PL-16-S3 52.3 58.0 2292 2296 
45-SR-16-F5 52.5 43.6 2287 2196 
45-SR-16-S3 55.9 49.5 2327 2304 

 

Table B-2. Compressive strength and density of concrete with different admixtures at 28 days. 

Concrete mix 
Compressive strength, 

(MPa) 
Density, 
(kg/m³) 

0 min 75 min 0 min 75 min 
BAS-45-BR-16-F5 48.7 35.1 2270 2119 
BAS-45-PL-16-F5 45.6 45.5 2292 2286 
BAS-45-PL-16-S3 52.3 58.0 2292 2296 
FIN-45-BR-16-F5 55.0 61.7 2309 2303 
FIN-45-PL-16-F5 46.3 48.2 2313 2280 
FIN-45-PL-16-S3 62.4 71.8 2394 2429 
GCP-45-BR-16-F5 46.8 60.7 2300 2361 
GCP-45-PL-16-F5 62.1 73.4 2342 2367 
GCP-45-PL-16-S3 55.6 67.1 2337 2389 
HAB-45-BR-16-F5 60.2 55.6 2360 2355 
HAB-45-PL-16-F5 62.8 48.3 2325 2220 
HAB-45-PL-16-S3 57.8 60.8 2361 2360 
MAP-45-BR-16-F5 57.6 63.6 2339 2298 
MAP-45-PL-16-F5 50.3 58.7 2323 2325 
MAP-45-PL-16-S3 56.6 63.2 2334 2358 
SEM-45-BR-16-F5 55.2 51.3 2260 2233 
SEM-45-PL-16-F5 40.8 46.5 2249 2239 
SEM-45-PL-16-S3 55.3 60.7 2300 2331 
SIK-45-BR-16-F5 55.0 56.7 2288 2280 
SIK-45-PL-16-F5 49.1 63.5 2277 2390 
SIK-45-PL-16-S3 55.3 60.7 2300 2331 
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Lately, elevated air contents up to 15% have 
been observed in Finland. To investigate 
air content elevation, Robust Air contract 
research project was established at Aalto 
University. Aim of the project was to secure 
the stability of the protective pore system in 
normal conditions.

The research includes laboratory tests and 
some tests in the Finnish concrete industry. 
In the laboratory tests, the concrete properties 
were altered and combinations of different 
concrete admixtures were investigated.

Results show that the mixing process of the 
air-entrained concrete is not necessarily 
effective enough. It is possible that only part of 
the entrained air is formed during the mixing 
process and there is a risk for elevated air 
content when the concrete is mixing in the 
concrete truck.

Recommendations were given to minimize 
the risk for elevated air contents including 
development of admixtures, concrete mixers, 
quality control systems and requirements of 
frost resistance concrete.



74 3 2017

Tiheyden aleneman pääsyyksi on arvioitu 
olevan betonin kohonnut ilmamäärä. Ongelmat 
kärjistyivät kesällä 2016, kun valmistumassa 
oleva rautatiesilta jouduttiin purkamaan beto-
nin lujuuspuutteiden vuoksi. Myös kohteessa 
mitatut betonin tiheydet olivat alhaisia, samoin 
kuin rakenteesta mitatut ilmamäärät olivat sel-
västi tavoitearvoja korkeammat.  On tunnettua 
että 1 %-yksikön muutos betonin ilmamäärässä 
vastaa noin 5 %:n muutosta betonin puristus-
lujuudessa. 

Betonialalla todettiin yleisesti, ettei beto-
nin huokostus ole kaikilta osin kunnossa. 
Suojahuokostus ei ole riittävän stabiilia ja siten 
betonin ilmamäärä voi kasvaa vielä varsinaisen 
sekoituksen jälkeenkin. On myös tiedossa, että 
uudentyyppiset polykarboksylaattipohjaiset 
notkistavat lisäaineet pyrkivät luonnostaan 
lisäämään betonin ilmamäärää ja vaikutuk-
sen kompensoimiseksi lisäaineisiin lisätään 
ns. vaahdon tappajaa. Aikaisemmilla notkis-
tintyypeillä tilanne oli kutakuinkin päinvas-
tainen, ilmamäärät pyrkivät laskemaan sekoi-
tuksen jälkeen. Ilmamäärän nousun lisäksi 
on havaittu, että ilmamäärät voivat vaihdella 
betonirakenteen sisällä. 

Ongelmaa ratkaisemaan käynnistettiin 
tilaustutkimus Aalto-yliopiston rakennetek-
niikan laitoksella. Tutkimuksen ensisijainen 
tavoite oli varmistaa suojahuokostuksen sta-
biilisuus. Käytännössä tavoitteena oli löytää 
keinot betonin huokostamiseen niin, että beto-
nin ilmamäärä ei muutu merkittävästi betonin 
sekoituksen jälkeen.

Jouni Punkki, Professor of Practice
Fahim Al-Neshawy, Staff Scientist
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu
Rakennustekniikan laitos

Robust Air – Tutkimus 
betonin ilmamäärän kohoamiseen 
vaikuttavista tekijöistä

Tutkimus sisälsi lyhyehkön kirjallisuus-
selvityksen, mutta pääpaino oli laboratorio-
tutkimuksissa betonikokeilla. Kokeissa pyrittiin 
jäljittelemään paikallavaluprosessia. Varsinaisen 
sekoituksen jälkeen betonia sekoitettiin hieman 
30 min ja 60 min kohdalla ja mitattiin betonin 
notkeus ja ilmamäärä. 60 min jälkeen betoniin 
vielä lisättiin tehonotkistinta palauttamaan 
alkuperäinen työstettävyys ja viimeiset mit-
taukset tehtiin 75 min kohdalla. Aivan täysin 
testiproseduuri ei vastaa käytäntöä: erityisesti 
laboratoriosekoitin poikkeaa normaalista 
tuotantosekoittimesta ja lisäksi 30 ja 60 min 
kohdalla tehtävät sekoitukset lienevät tehok-
kaampia kuin mitä betoniautossa tapahtuu. 
Tulosten voidaan arvioida edustavan ääripäätä, 
joka pahimmillaan voi toteutua myös käytän-
nön olosuhteissa.

Laboratoriossa tutkittiin toisaalta betoni-
massan ominaisuuksien vaikutuksia ja toisaalta 
eri lisäaineiden vaikutuksia ilmamäärän muut-
tumiseen varsinaisen sekoituksen jälkeen. Beto-
nimassan ominaisuuksista tutkittavina olivat 
betonin lujuusluokka, notkeus, sementtityyppi 
ja kiviaineksen maksimiraekoko. Lisäaineista 
tutkittavina oli seitsemän eri notkistin-huo-
kostinyhdistelmää projektia rahoittavilta lisä-
ainetoimittajilta.

1 Siltarakenteissa käytettävälle betonille asetetaan 

tiukat vaatimukset.

Robust Air
• Tilaustutkimus Aalto-yliopiston rakennus-

tekniikan laitoksella
• Tavoitteena varmistaa betonin suojahuo-

kostuksen stabiilisuus
• Projektin kesto: 01/2017 – 08/2017

Projektin rahoittajat:
• Liikennevirasto
• Betoniteollisuus r.y., Valmisbetonijaosto
• SBK-Säätiö
• BASF Oy
• Oy Sika Finland Ab
• Finnsementti Oy
• Semtu Oy
• GCP Applied Technologies
• Mapei Oy
• Ha-Be
• Rudus Oy
• Ruskon Betoni Oy
• Lujabetoni Oy

Lisätietoja:
• Jouni Punkki, jouni.punkki@aalto.fi
• Fahim Al-Neshawy, fahim.al-neshawy@

aalto.fi

Viime vuosina on satunnaisesti havaittu selvästi normaaleja 
alhaisempia tiheyksiä betoninäytteissä, jotka on porattu val-
miista rakenteesta. 
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Ilmamäärän kokoaminen 
sekoituksen jälkeen
Useimmissa testauksissa betonin ilmamäärä 
kohosi merkittävästi varsinaisen sekoituksen 
jälkeen. Ilmamäärän kohoaminen oli oletet-
tuakin voimakkaampaa, mutta osaltaan siihen 
vaikutti myös koejärjestelyt. Käytännön olo-
suhteissa nousu on todennäköisesti selvästi 
maltillisempaa, mutta vaikuttavat tekijät ovat 
samat. Yksittäisistä tekijöistä merkittävimmäksi 
osoittautui betonin notkeus. Samoin eri lisä-
aineiden välillä havaittiin eroja. Kuvissa 4 ja 5 
esitetään ilmamäärän nousu ajan funktiona eri 
lisäaineita käytettäessä. Kuvassa 4 on F5-not-
kesluokan betoni (erittäin notkea) ja kuvassa 5 
on S3-notkeusluokan betonin (tavanomainen 
notkeus). Kuvista havaitaan notkeuden selkeä 
vaikutus ilmamäärän muutokseen samoin kuin 
vaihtelu eri lisäaineiden välillä.

Betonin ilmamäärää mitattiin myös CiDRA 
AIRtrac -laitteistolla, joka on betonisekoittimeen 
sijoitettava jatkuvatoiminen ilmamäärän mit-
tauslaite. Laite mahdollistaa reaaliaikaisen 
ilmamäärän mittaamisen ja se soveltuu hyvin 
myös ilmamäärän kehittymisen analysointiin 
betonin sekoituksen aikana. Kuvassa 6 on esi-
tetty koesarja, jossa varioitiin sekoitusaikaa (2 
min ja 5 min) ja toisaalta huokostinannostusta 
(normaaliannostus ja 50 % normaalista). Kuvasta 
havaitaan, että ilmamäärä nousi koko 5 min 
sekoituksen ajan. Samoin havaitaan että 5 min 
sekoitusaika antoi saman ilmamäärän 50 % huo-
kostinannostuksella verrattuna 2 min sekoitus-
aikaan ja normaaliin huokostinannostukseen. 

Betonin erottumisherkkyys
Projektissa tutkittiin myös huokostettujen beto-
nien erottumisherkkyyttä. On saatu viitteitä 

siitä, että joissakin tapauksissa suojahuokoset 
voivat ”erottua” lähelle valupintaa ja siten valu-
pinnan läheisyydessä betonin ilmamäärä voi olla 
selvästi korkeampi kuin muualla rakenteessa. 
Ilmiötä tutkittiin yksikertaisella testillä, jossa 
valettiin halkaisijaltaan 150 mm lieriö (h = 300 
mm). Lieriön tiivistäminen pyrittiin vakioimaan 
mahdollisimman pitkälti. Kovettuneesta lieri-
östä sahattiin noin 50 mm siivut lieriön ala- ja 
yläpäästä. Ala- ja yläpään tiheyseroja tarkastel-
tiin ja lisäksi niistä määritettiin kovettuneen 
betonin ilmamäärä ohuthieanalyysin sekä 
painekyllästyskokeen avulla.

Kokeissa havaittiin yllättävän suuria tiheyse-
roja. Kuvassa 7 on esitetty tiheyserot heti sekoi-
tuksen jälkeen eri lisäaineyhdistelmiä käytettä-
essä. Tiheyserot korreloivat myös ilmamäärän 
muutosten kanssa. Siten onkin oletettavaa, että 
ilmamäärän nousu sekä myös ilman erottu-
minen betonin sisällä johtuvat pohjimmiltaan 
samasta tekijästä. Kokeet osoittivat myös että 
samaan aikaan kun ilma erottuu, myös kiviaines 
erottuu betonissa alaspäin.

Kokeet betoniteollisuudessa
Kesällä 2017 Betoniteollisuus ry pyysi jäseniään 
tekemään kokeita normaaleilla huokostetuilla 
betoneilla. Tarkoituksena oli selvittää eri teki-
jöiden vaikutuksia ilmamäärän kasvamiseen 
normaaleissa tuotanto-olosuhteissa. 

Betoniaseman normaaleista huokostetuista 
betoneista mitattiin notkeus ja ilmamäärä nor-
maalin valmistusprosessin jälkeen. Tämän jäl-
keen sekoitusta jatkettiin niin, että kokonaisse-
koitusajaksi muodostui 6 min. Betonin notkeus 
ja ilmamäärä mitattiin uudelleen. 

Tuloksia saatiin kaikkiaan 35 betonista. 
Aineisto on kuitenkin liian pieni, jotta voitai-
siin tehdä tarkempia analyyseja ilmamäärän 

2 ja 3  Kuvassa 2 on ohuthie betonista, jossa on pal-

jon ilmaa. Kuvassa 3 on betoni, jossa on kohtuullisesti 

ilmaa.
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nousuun vaikuttavista tekijöistä. Keskimäärin 
ilmamäärä kasvoi 1,7 %-yksikköä ja suurim-
millaan 7,5 %-yksikköä. Kuvassa 8 on esitetty 
jakauma ilmamäärän muutoksista normaalin 
ja 6 min sekoitusajan välillä.

Syyt ilmamäärän kohoamiseen
Suoritettujen kokeiden perusteella voidaan 
todeta, että nykyiset polykarboksylaattipoh-
jaiset tehonotkistimet vaativat tehokkaan 
sekoitusprosessin. Sekoituksen tehokkuus 
riippuu sekä sekoittimen tehosta että sekoi-
tusajasta. Mikäli sekoitusprosessi ei ole riittävän 
tehokas, riskinä on ilmamäärän kohoaminen 
myöhemmin esimerkiksi, kun betonia pyöri-
tetään betoniautossa.

Ilmiötä on havainnollistettu kuvassa 9. Kul-
lakin betonilla on oma "Ilmamääräpotentiaali", 
joka riippuu käytetyistä lisäaineista, betonin 
koostumuksesta sekä betonin notkeudesta. 
Ilmamääräpotentiaali on tavallaan maksimi-il-
mamäärä, jonka kyseinen betoni voi saavuttaa. 
Mikäli huokostinannostus on korkea, vaadit-
tava ilmamäärä voidaan saavuttaa kohtuullisen 
lyhyellä sekoitusajalla. Tällöin ei kuitenkaan 
saavuteta Ilmamääräpotentiaalia ja siten ris-
kinä on ilmamäärän kasvaminen myöhemmin 
esimerkiksi työmaalla. Ilmamääräpotentiaalia 
voidaan arvioida sekoittamalla betonia 6 min 
ja mittaamalla ilmamäärä.

Tulosten perusteella voidaan arvioida, että 
Ilmamääräpotentiaalin saavuttaminen edellyt-
tää varsin tehokasta sekoitusprosessia ja nor-
maalisti käytetty 90 sekunnin sekoitusaika ei 
välttämättä riitä. Pitkät, esimerkiksi 6 minuutin 
sekoitusajat eivät ole käytännössä mahdollisia 
tuotantoteknisistä syistä, betonin valmistajan 
onkin itse testattava ja määriteltävä tarvittava 
sekoitusaika.

4 Ilmamäärä, Notkeusluokka F5.   

Betonin ilmamäärän muuttuminen betonin sekoituk-

sen jälkeen. Betonin lisäaineet: A…G. Betonin notke-

usluokka F5. 45 = C35/45, PL = Plus-sementti,  

16 = 16 mm maksimiraekoko.

5 Ilmamäärä, Notkeusluokka S3.   

Betonin ilmamäärän muuttuminen betonin sekoituk-

sen jälkeen. Betonin lisäaineet: A…G. Betonin notke-

usluokka F5. 45 = C35/45, PL = Plus-sementti,  

16 = 16 mm maksimiraekoko.

6  Betonin ilmamäärä sekoittimessa CiDRA AIRt-

rac-laitteella mitattuna. Sekoitusaika 2 tai 5 min  

(@2 tai @5) ja huokostinannostus normaali (100 %) 

tai 50 % normaalista.
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Korjaavat toimenpiteet
Robust Air-projektin tulosten pohjalta voidaan 
esittää korjaavia toimenpiteitä, joiden avulla 
voidaan välttää ilmamäärään liittyvät ongel-
mat. Korjaavia toimenpiteitä vaaditaan valmis-
tusketjun kaikilta toimijoilta, mukaan lukien 
lisäaineiden valmistajat, betonin valmistajat, 
työmaa, tilaajaorganisaatiot ja viranomaiset. 
On myös huomattava, että osa toimenpiteistä 
vaikuttaa vasta pidemmällä aikavälillä. 

• Lisäaineet. Betonin lisäaineita on kehitettävä 
niin, että riski ilmamäärän kasvamiseen jää 
minimaaliseksi.

• Betonin sekoitin. Betonisekoittimia tulee 
kehittää niin, että tarvittava huokostus saa-
daan aikaiseksi kohtuullisessa sekoitusajassa.

• Betonin ennakkokokeet. Betonin valmis-
tajan tulee tietää betonin huokostuksen 
toiminta myös varsinaisen sekoituksen 
jälkeen. Tätä varten valmistajan on tehtävä 
tarvittavat ennakkokokeet ja lisäksi seurat-
tava ilmamääriä myös rakennuspaikalla.

• Betonin notkeus. Erittäin notkeita huokos-
tettuja betoneita kannattaa välttää, mikäli se 
vain on mahdollista. Mikäli erittäin notkeita 
huokostettuja betoneita tarvitaan, tulee ilma-
määrän stabiilisuuteen kiinnittää erityistä 
huomiota.

• Betonin ilmamäärät. Suuria ilmamääriä  
(> 6 %) tulee välttää. Hyvä pakkas-suola-
kestävyys (korkea P-luku) saavutetaan luo-
tettavimmin kohtuullisella ilmamäärällä ja 
alhaisella vesi-sementtisuhteella.

• Pakkasenkestävän betonin vaatimukset. 
Pakkasenkestävyyden vaatimukset tulee 
arvioida kriittisesti ja tarvittaessa päivittää. 
Nykyiset vaatimukset osin kannustavat 
liikaa betonin korkeisiin ilmamääriin.

• Betonin laadunvalvonta. On pidettävä 
huolta, että betonin ennakkokokeet sekä 
laadunvalvonta hoidetaan asianmukaisesti. 
Pidemmällä aikavälillä laadunvalvonta-
menetelmiä tulee päivittää vastaamaan 
nykyteknologiaa. Manuaaliset mittaukset 
tulee jatkossa korvata automaattisilla, jat-
kuvatoimisilla järjestelmillä.

7 Betonin tiheyseroja erottumisherkkyyskokeissa. 150 mm lieriön ylä- ja alapäästä on sahattu noin 

50 mm sivuut. Kuvassa esitetty ylä- ja alapään tiheys sekä koko lieriön tiheys (punainen viiva). Betonin 

lisäaineet: A…G. 45 = C35/45, PL = Plus-sementti, BR = CEM I, Broceni, 16 = 16 mm maksimiraekoko. 

Betonin notkeusluokka F5 tai S3.

8  Betonin ilmamäärän muutos (6 min sekoitusaika – normaali sekoitusaika) betoniteollisuuden 

kokeissa.
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Robust Air – research project
Robust Air is a contract research project car-
ried out at Aalto University, Department of Civil 
Engineering. The project was established due 
to evelated air content observed in some Finn-
ish concrete structures. The aim of the Robust 
Air project was to secure the stability of the 
protective pore system in normal conditions. 
The stable protective pore system means that 
the air content or pore size distribution are not 
significantly changing after mixing of concrete.

 The main part of the research was made in 
the laboratory tests which were divided into two 
parts. In the first part the concrete properties 
were altered and the same admixtures were used. 
In the admixture tests the concrete properties 
were kept constant and the admixtures were 
altered. The main interest of the laboratory 
tests was to analyze the air content of concrete 
as function of time. The measurements were 
carried out immediately after mixing, 30 min 
and 60 min and finally 75 min after mixing. In 
addition to the air content, also sensitivity for 
segregation was analyzed.

 In addition to the laboratory tests, factory 
tests the Finnish concrete industry made tests in 
which the air content of concrete was measured 
after normal mixing time but also after 6 min 
mixing time.

Based on the experiments, it was observed 
that the mixing process of the air-entrained 
concrete is not necessarily effective enough. It 
is possible that only part of the entrained air is 
formed during the mixing process and there is a 
risk for elevated air content when the concrete is 
mixing in the concrete truck. The phenomenon 
was explained by Air content potential. Each 
concrete has an Air content potential (maximum 
air content) which depends on the admixture 
combination, concrete composition and the 
consistency of concrete. A relative effective 
mixing process is needed to achieve the Air 
content potential during the mixing process. 
And if the potential is not reached during the 
mixing process, there is a risk that the air content 
may increase later when the concrete is mixed 
in the truck.

 Recommendations were given to minimize 
the risk for elevated air contents. The recom-
mendations include development actions related 
to admixtures, concrete mixers, quality control 
systems and to requirements of frost resistance 
concrete. The concrete producers need to take the 
phenomenon better into account in the concrete 
manufacturing process.

10 Ilmamäärän kasvu näkyy myös koekappaleissa, 

lieriöt on valmistettu samasta betonista eri ajankoh-

tina. Kaikissa on käytetty 11,00 kg betonia.
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Robust Air – opit 
valmisbetonitoimittajille: 

• Säänkestävien betonien riittävään 
sekoittamiseen tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota.

• Betonien ilmanmuodostuspotentiaali 
on selvitettävä ennakkokokein, kuten  
esimerkiksi pitkitetyllä sekoittamisella 
myllyssä erityisesti, jos huokostet-
tua massaa on kuljetettava pitkään. 
Ennakkokokeet kannattaa kohdistaa 
P-lukumassojen lisäksi erityisesti hie-
norakeisiin ja notkeisiin resepteihin.  

• Hienorakeisten ja hyvin notkeiden 
massojen käyttöä tulee välttää sään-
kestävyyttä vaativissa rakenteissa. 
Niiden sijasta tulisi suositella itsestään 
tiivistyvää betonia.

• Betonin turhaa pyörittämistä kuljetuk-
sen aikana kannattaa välttää.

• Lisäaineiden varastointi ja käytönaikai-
nen sekoittaminen on tehtävä tarkasti 
valmistajan ohjeiden mukaan.

• Betonin ilmamäärää kannattaa seurata 
tehostetusti sekä tehtaalla että työ-
maalla erityisesti vaativissa rakenteissa.
   
   Jussi Mattila
   Betoniteollisuus ry
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