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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää ontelolaatta- ja sisäkuoribetonien 
rakennusfysikaalisia kosteusominaisuuksia. Tutkimus on jatkoa kahdelle aiemmalle 
tutkimukselle. Sen tavoitteena oli jatkaa kesken jääneitä kokeita sekä uusia epäonnistuneita 
mittauksia. Tavoitteena oli myös kehittää mittausmenetelmiä, sillä betoni oli osoittautunut 
hankalaksi materiaaliksi tutkia – kokeiden kestot olivat olleet käytännön toteutuksen kannalta liian 
pitkiä ja standardien mukaiset menetelmät eivät sopineet kaikilta osin hyvin betonille.  

Tutkittavia kosteusominaisuuksia olivat kapillaarinen ja hygroskooppinen 
tasapainokosteuskäyrä. Ruduksen sisäkuoribetonille määritettiin lisäksi veden 
imeytymisominaisuuksia suhteessa betonin ikään. Koemenetelminä olivat vapaan veden 
imeytyskoe, tasapainokosteuskoe ja painelevykoe. 

Ruduksen sisäkuoribetonin veden imeytymisominaisuuksien tutkimista jatkettiin 2,4 vuoden 
ikäiseksi asti. Veden imeytymisominaisuuksien muutosnopeuden havaittiin hidastuneen 
mittausjakson loppua kohden. Tasapainokosteuskokeessa saatiin sisäkuoribetoneille 
alhaisempia tuloksia kuin aiemmassa tutkimuksessa. Erot voivat johtua tutkimuksissa käytettyjen 
kuivatustapojen erilaisuudesta. Painelevykokeen tulokset olivat samansuuntaisia 
tasapainokosteuskokeesta saatujen uusien tulosten kanssa, mutta samojen koekappalesarjojen 
käyttäminen useaan kertaan aiheutti tuloksiin virhettä. Moneen kertaan kyllästäminen muutti 
betonin rakennetta, ja kosteuden sitoutumista ja saadut kosteuspitoisuudet olivat siten hyvin 
todennäköisesti todellisia korkeampia. 

Koemenetelmien kehittämistä tehtiin, jotta löydettäisiin nopeampia tapoja testata betonin 
kosteusominaisuuksia sekä toimivampia keinoja seurata kosteuspitoisuuden tasaantumista. 
Tasapainokosteuskokeen koekappaleista kokeiltiin tehdä aiempaa ohuempia. Ohuempien 
kappaleiden hyödyistä ei saatu selvää näyttöä. Kokeissa käytettiin erillisiä koekappalesarjoja 
jokaisessa kosteustasossa, mikä vaikutti nopeuttavan koetta ja suurin osa kosteustasoista saatiin 
mitattua. Painelevykokeessa kokeiltiin seurata kosteuspitoisuuden muutosnopeutta mittaamalla 
betonin kapasitanssia. Mittaukset toimivat parhaiten 100 baarin painekammiossa ja niiden avulla 
oli mahdollista arvioida kosteuspitoisuuden tasaantumista. Painelevykokeeseen liittyen testattiin 
myös erilaisia vakuumikyllästysmenetelmiä, joiden tarkoituksena oli löytää nopein menetelmä 
betonin kyllästämiseen. Mikään menetelmä ei kuitenkaan poistanut pitkän vesiupotuksen tarvetta, 
mikäli betoni halutaan kyllästää täysin vedellä. 
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ABSTRACT 

Olli Tuominen: Moisture Properties of Inner Shell and Hollow-Core Slab Concretes and 
Improvement of Measuring Methods 
Master Thesis 
Tampere University 
Master’s Degree Program in Civil Engineering 
May 2020 
 

The purpose of this study was to determine moisture properties of hollow core slab and inner 
shell concretes. The study is a continuation to two studies that had been conducted earlier. Its 
goal was to continue measurements that had not been completed and to repeat ones that had 
not been successful. Measuring methods were as well to be developed. Concrete had turned out 
to be a difficult material to test: experiments had taken an impractically long time and standard 
test methods were not in every way well suited for concrete. 

The moisture properties that were examined included the equilibrium moisture contents in 
capillary and hygroscopic range. In addition, water suction properties were determined for Rudus 
inner shell concrete as a function of the concrete’s age. Test methods included the free water 
uptake test, the equilibrium moisture content test and the pressure plate test. 

The water suction properties of Rudus inner shell concrete were examined until the concrete 
was 2,4 years of age. The water suction properties’ rate of change was found to have become 
slower towards the end of the period. The results of the equilibrium moisture content test for inner 
shell concretes were lower than in a prior study, which may result from differences in drying 
methods. The pressure plate test results were in line with results from the equilibrium moisture 
content test. The same specimens were however used several times to measure moisture 
contents in various pressure levels. Specimens were dried and saturated several times over which 
led to changes in the concretes’ structure and the results were most likely higher than actual. 

The specimens used in the equilibrium moisture content test were made thinner than before 
in order to shorten the length of the measurement. There was no clear result whether or not 
thinner specimens could reduce the equilibration time, but the use of separate specimens in every 
moisture level did make the experiment shorter. During the pressure plate tests the capacitance 
of specimens was measured to see if it could be used to observe the rate of change of the 
specimens’ moisture content. Capacitance measurements were most successful in the 100-bar 
pressure chamber, in which they could be used to estimate the degree of equilibration. Related 
to the pressure plate test, several different vacuum saturation methods were tested in order to 
find the quickest way to saturate concrete. No method could however remove the need to 
submerge the specimens under water for a long period of time in order to fully saturate the 
concrete. 
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MERKINNÄT 

δν vesihöyrynläpäisevyys (vesihöyrypitoisuuseron suhteen) m2/s 

δp vesihöyrynläpäisevyys (vesihöyryn osapaineen suhteen)  kg/(msPa) 

δa ilman vesihöyrynläpäisevyys kg/(msPa)  

ε väliaineen permittiivisyys F/m 

ηw veden dynaaminen viskositeetti (10°C lämpötilassa) 1,31∙10-3 Ns/m2 

kw kosteudenjohtavuus kg/(msPa) 

μ diffuusiovastuskerroin - 

ν vesihöyrypitoisuus kg/m3 

νsat vesihöyryn kyllästyspitoisuus kg/m3 

ρ tiheys kg/m3 

ρw veden tiheys kg/m3 

σ veden pintajännitys (20°C lämpötilassa) 0,073 N/m 

φ suhteellinen kosteus  % RH 

 

d paksuus, halkaisija m 

g kosteusvirran tiheys  kg/(m2∙s) 

g putoamiskiihtyvyys  9,81 m/s2 

h korkeus m 

i  ominaispinta-ala m2/kg 

k permeabiliteetti m2 

m massa kg 

m0 kuivan kappaleen massa kg 

n huokoisuus - 

p paine Pa 

pν vesihöyryn osapaine Pa 

pv,sat vesihöyryn kyllästysosapaine Pa 

r huokossäde m 

s huokosalipaine Pa 

t aika s, h, d, a 

u kosteuspitoisuus (paino-osina) kg/kg 

w kosteuspitoisuus kg/m3 

wcap kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus kg/m3 

wcrit kriittinen kosteuspitoisuus kg/m3 

whygr hygroskooppinen kyllästyskosteuspitoisuus kg/m3 

wmax maksimikosteuspitoisuus kg/m3 

x veden tunkeutumissyvyys m 

 

A pinta-ala m2 

Aw  veden imeytymiskerroin kg/m2√s 

Bw veden tunkeutumiskerroin m/√s 



Cbif johdinparin kapasitanssi F 

Da ilman vesihöyrynläpäisevyys m2/s 

Dw materiaalin kosteusdiffusiviteetti m2/s 

G kosteusvirta reiän läpi kg/s 

Mw veden moolimassa kg/kmol 

R yleinen kaasuvakio 8314,3 J/(kmol∙K) 

sd suhteellinen diffuusiovastus m 

Sw vedellätäyttymisaste - 

T lämpötila K, °C 

V tilavuus m3 

Zν vesihöyrynvastus s/m 

 

  



KÄSITTEET 

Absorptio Molekyylien imeytyminen aineeseen. 

Adsorptio Molekyylien sitoutuminen aineen pinnalle. 

Deionisoitu vesi Puhdistettua vettä, josta on poistettu lähes kaikki 

mineraali-ionit kemiallisen prosessin avulla. 

Desorptio Adsorption vastakohta, molekyylien poistuminen aineesta. 

Diffuusio Kaasumolekyylien liikettä, joka pyrkii tasoittamaan 

pitoisuuseroja. Kaasu siirtyy korkeammasta pitoisuudesta 

matalampaan. 

Diffuusiovastuskerroin Paikallaan olevan ilman ja huokoisen aineen 

vesihöyrynläpäisevyyksien suhde. 

Huokosalipaine Huokosiin sitoutuneen veden paineen ja ympäröivän ilman 

paineen välinen ero. 

Huokossäde Huokosen kokoa kuvaava mitta, joka on määritetty 

kapillaaristen voimien avulla olettaen, että huokoset ovat 

pyöreitä. 

Hydrataatio Sementin ja veden välinen reaktio, jonka seurauksena 

 muodostuu sementtikiveä. 

Hygroskooppinen  Huokoisen materiaalin suurin mahdollinen kosteuspitoi- 

kyllästyskosteuspitoisuus suus, joka on saavutettavissa, kun koekappale 

ympäröidään mahdollisimman kostealla ilmalla. 

Hygroskooppinen  Kosteuspitoisuus, joka stationääritilassa sitoutuu huokoi- 

tasapainokosteus  seen aineeseen ympäristön tietyssä suhteellisessa 

kosteudessa ja lämpötilassa. 

Hygroskooppisuus Huokoisen aineen kyky sitoa itseensä kosteutta ilmasta ja 

luovuttaa sitä takaisin. 

Kapasitanssi Kuvaa sähköstaattiseen systeemin kykyä varastoida 

sähkövarausta. 

Kapillaarikondenssi Ilmiö, jossa vesimolekyylit sitoutuvat aineen huokosten 

muodostaman kapillaariputkiston reunoille, kunnes 

ohuimpaan kohtaan muodostuu kaareva nestepinta eli 

meniskus. 



Kapillaarinen  Huokoisen materiaalin suurin mahdollinen kosteuspitoi- 

kyllästyskosteuspitoisuus suus, joka on saavutettavissa ilman ulkoisen paineen 

vaikutusta, kun materiaali on kosketuksissa vapaaseen 

vesipintaan ja kosteus siirtyy materiaaliin 

kapillaarivoimien vaikutuksesta. 

Kapillaarisuus Materiaalin kyky siirtää nestemäistä vettä 

huokosverkostossa huokosalipaineen vaikutuksesta.  

Kapillaarivirtaus Huokosalipaineen aiheuttama nestemäisen veden 

siirtyminen aineen huokosissa. 

Kosteusdiffusiviteetti Kuvaa kuinka nopeasti materiaalin kosteuspitoisuus 

saavuttaa tasapainotilan, kun ympäristön olosuhteet 

muuttuvat. 

Maksimikosteuspitoisuus Suurin kosteuspitoisuus, joka materiaalin on mahdollista 

saavuttaa. 

Neulakappale Painelevykokeessa materiaalin kosteuspitoisuuden 

muuttumisen seurannassa apuna käytetty koekappale, 

jonka kapasitanssia mitataan kappaleen päälle tai sisään 

asetetun johdinparin avulla. 

Olosuhdelaatikko Suljettu muovilaatikko, jonka sisään on luotu tietty ilman 

suhteellinen kosteus suolaliuoksen avulla. 

Ominaispinta-ala Kertoo materiaalin huokosten pinta-alan suhteessa 

materiaalin painoon. 

Painelevylaitteisto Kapillaarisen tasapainokosteuskäyrän määrittämiseen 

käytetty laitteisto, jolla materiaalista pakotetaan vettä pois 

ylipaineen avulla. 

Pintadiffuusio  Vesimolekyylien siirtymistä materiaalin huokosten 

pinnoilla korkeammasta pitoisuudesta matalampaan. 

Suhteellinen kosteus Ilmoittaa, kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä 

kyllästyskosteuspitoisuuteen verrattuna. 

Tasapainokosteuspitoisuus Materiaaliin tietyssä ympäristön lämpötilassa ja 

ilmankosteudessa sitoutuva kosteusmäärä. 

Vakuumikyllästys Maksimikosteuspitoisuuden saavuttamiseen käytetty 

menetelmä, jossa materiaalin huokoset tyhjennetään 

alipaineella ja täytetään vedellä. 



Van der Waalsin voimat Molekyylien välisiä heikkoja sähköisiä vetovoimia. 

Veden imeytymiskerroin Materiaaliominaisuus, joka kuvaa veden 

imeytymisnopeutta huokoiseen materiaaliin, joka on 

kosketuksessa vapaaseen vedenpintaan. 

Veden tunkeutumiskerroin Materiaaliominaisuus, joka kuvaa vesirintaman 

etenemisnopeutta huokoisessa materiaalissa, joka on 

kosketuksessa vapaaseen vedenpintaan. 

Vesihöyryn  Vesihöyrypitoisuus, joka ilmassa on mahdollista olla tie- 

kyllästyspitoisuus tyssä lämpötilassa. 

Vesihöyrynläpäisevyys Ilmoittaa vesihöyrymäärän, joka stationääritilassa läpäisee 

aikayksikössä pinta-alayksikön suuruisen ainekerroksen, 

kun vesihöyrypitoisuusero ainekerroksen eri puolilla on 

yksikön suuruinen. 

Vesihöyrypitoisuus Ilman sisältämän vesihöyryn määrä tilavuuden suhteen. 

 



1 

 

1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Rakennukset ovat nykyään kosteuden suhteen varsin vikaantumisherkkiä, mikä näkyy 

mm. sisäilmaongelmien yleistymisenä. Osaltaan ongelmia selittää rakennuksilta 

vaadittavan energiatehokkuustason tiukentuminen, kasvaneet lämmöneristekerrokset ja 

siitä aiheutuva rakenteiden heikompi kuivuminen. Toisaalta ongelmia on aiheuttanut 

myös rakennusaikainen kosteus – esimerkiksi muovimattoja on asennettu liian kostean 

betonin päälle ja sisäilmaan on päässyt haitallisia yhdisteitä.  

Vuoden 2019 alusta julkisten palvelurakennusten on oltava lähes 

nollaenergiarakennuksia, eikä rakenteiden kosteusteknisen toiminnan hallitseminen ole 

siten ainakaan helpottumassa. Rakenteiden kosteusteknistä toimintaa onkin yhä 

tärkeämpää pystyä arvioimaan ennalta. Nykyaikaisilla rakennusfysikaalisilla 

mallinnusohjelmilla on mahdollista tehdä tarkkoja, useiden vuosien pituisiin 

simulointeihin perustuvia arvioita rakenteiden toiminnasta. Tarkka mallinnus kuitenkin 

edellyttää tarkkoja lähtötietoja, joita ei kaikkien materiaalien osalta ole ollut kattavasti 

saatavilla. 

Tampereen teknillisellä yliopistolla on tutkittu aiemmin monien rakennusmateriaalien 

rakennusfysikaalisia ominaisuuksia. Myös tässä työssä tutkittujen ontelolaatta- ja 

sisäkuoribetonien kosteusteknisiä ominaisuuksia on jo tutkittu osana COMBI-hanketta 

tehdyissä diplomitöissä (Vainio 2016, Vänttinen, 2017). Kaikille 

materiaaliominaisuuksille ei kuitenkaan saatu määritettyä luotettavia tuloksia tai kokeet 

olivat liian pitkäkestoisia ja tutkimuksia päätettiin siksi jatkaa. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli määrittää ontelolaatta- ja sisäkuoribetonien 

rakennusfysikaalisia kosteusominaisuuksia. Kaikille betoneille oli tarkoitus määrittää 

kapillaarinen ja hygroskooppinen tasapainokosteuskäyrä ja lisäksi oli tarkoitus tutkia 

yhden sisäkuoribetonin veden imeytymisominaisuuksia suhteessa betonin ikään.  

Tutkimuksen tavoitteena oli myös kehittää koemenetelmiä aiemmin havaittujen 

ongelmien pohjalta. Ongelmia oli aiheuttanut mm. kokeiden pitkä kesto ja betonin 

materiaaliominaisuuksien mittaamiseen joiltain osin heikosti soveltuvat standardien 

mukaiset testausmenetelmät. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 

Materiaaliominaisuudet määritettiin laboratoriokokeilla. Tutkimus aloitettiin keräämällä 

teoriapohjaa kirjallisuudesta ja tutustumalla laboratoriokokeiden toimintatapaohjeisiin 

sekä niihin liittyviin standardeihin. Tämän jälkeen suoritettiin varsinaiset 

laboratoriokokeet. Kokeista saatuja tuloksia verrattiin aiemmissa tutkimuksissa saatuihin 

tuloksiin sekä kirjallisuudesta löytyviin arvoihin. 

Kapillaarisen tasapainokosteuskäyrän määrittämiseen käytettiin painelevylaitteistoa ja 

hygroskooppinen tasapainokosteuskäyrä määritettiin tasapainottamalla näytteet vakio-

olosuhteissa useissa eri kosteustasoissa. Vedenimukoe suoritettiin automaattisella vapaan 

veden imeytyslaitteistolla. 

Mittausmenetelmien kehittämiseksi testattiin kapasitanssineuloja kosteuspitoisuuden 

muutoksen seurantakeinona painelevykokeessa, kokeiltiin hygroskooppisen 

tasapainokosteuskäyrän määrittämistä hyvin ohuilla koekappaleilla ja vertailtiin eri 

vakumointimenetelmiä tehokkaimman kyllästysmenetelmän löytämiseksi. 
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2. TEORIA 

2.1 Kostea ilma 

Ilman koostumuksessa on pieniä eroja maantieteellisestä sijainnista ja korkeudesta 

riippuen, mutta tavallisesti sen tilavuudesta noin 78 % on typpeä, 21 % happea ja 1 % 

argonia. Näiden lisäksi se sisältää vielä pieniä määriä noin kymmentä eri kaasua. 

Kosteassa ilmassa vesihöyryn osuus on n. 1 % tilavuudesta. (Nevander& Elmarsson 

2006) 

Ilmassa olevan vesihöyryn määrä voidaan ilmaista vesihöyrypitoisuutena 𝜈 [kg/m3] tai 

osapaineena 𝑝𝜈 [Pa]. Vesihöyryn osapaine voidaan laskea vesihöyrypitoisuuden ja 

lämpötilan avulla ideaalikaasun tilanyhtälöstä johdetulla kaavalla 2.1. (Hagentoft 2001, 

Nevander& Elmarsson 2006) 

𝑝𝜈 = 461,4 ∙ 𝑇 ∙ 𝜈 (2.1) 

 

jossa 𝑇  = lämpötila [K] 

Ilmassa voi olla neste-höyrytasapainosta johtuen tietyssä lämpötilassa vain tietty 

enimmäismäärä vesihöyryä, jota kutsutaan vesihöyryn kyllästyspitoisuudeksi 𝜈𝑠𝑎𝑡 

[kg/m3] tai -osapaineeksi 𝑝𝑣,𝑠𝑎𝑡 [Pa]. Vesihöyryn kyllästyspitoisuus on riippuvainen 

lämpötilasta ja se kasvaa lämpötilan noustessa. (Vinha 2011, osa 1) 

Ilmassa olevan vesihöyryn määrä voidaan ilmaista absoluuttisen määrän sijaan 

suhteellisena kosteutena 𝜑, joka on vesihöyryn määrän suhde kyllästyspitoisuuteen. 

Suhteellinen kosteus saadaan kaavasta 2.2 (Vinha 2011, osa 1).  

𝜑 =
𝜈

𝜈𝑠𝑎𝑡
=

𝑝𝑣
𝑝𝑣,𝑠𝑎𝑡

 (2.2) 

 

Suhteellinen kosteus esitetään usein prosentteina [%], jolloin se voidaan laskea kaavasta 

2.3.  

𝑅𝐻 =
𝜈

𝜈𝑠𝑎𝑡
∙ 100 =

𝑝𝑣
𝑝𝑣,𝑠𝑎𝑡

∙ 100 (2.3) 

 

Vesihöyryn kyllästyspitoisuus riippuu myös siitä, esiintyykö vesi ilman läheisyydessä 

nesteenä vai jäänä. Alle 0 °C lämpötilassa ajatellaan tavallisesti maan olevan jäässä tai 

lumen peitossa, jonka vuoksi rakennusfysikaalisissa tarkasteluissa käytetään silloin 

yleensä vesihöyryn kyllästyspitoisuutta jään yli. Todellinen kyllästyspitoisuus alle 0 °C 



4 

 

lämpötilassa voi kuitenkin olla esimerkiksi hetkellisistä olosuhteiden vaihteluista johtuen 

näiden kahden väliltä, tai jopa nestemäisen veden kyllästyspitoisuus. (Vinha 2011, osa 1) 

Saksalaisessa DIN 4108-5 –standardissa on esitetty kaavan 2.4 mukainen korrelaatio 

vesihöyryn kyllästyspitoisuudelle jään yli (Nevander& Elmarsson 2006). Kaavan on 

todettu toimivan rakennusfysikaalisiin tarkasteluihin riittävällä tarkkuudella myös 

lämpötila-alueella -40 °C–+80 °C (Nevander& Elmarsson 2006).  

𝑝𝜈,𝑠𝑎𝑡 = 𝑎 ∙ (𝑏 +
𝑇

100
)
𝑛

 (2.4) 

 

jossa 0 °C ≤ T ≤ 30 °C a = 288,68 Pa b = 1,098 n = 8,02 

-20 °C ≤ T ≤ 0 °C a = 4,689 Pa  b = 1,486 n = 12,3 

Käsin tehtävissä laskelmissa voidaan käyttää myös valmiiksi taulukoituja vesihöyryn 

kyllästyspitoisuuden arvoja (Nevander& Elmarsson 2006). 

Se, kumman faasin mukaan lasketaan, ei juurikaan muuta vesihöyryn kyllästyspitoisuutta, 

mutta vaikutus suhteellisen kosteuden arvoon voi olla huomattava kylmemmissä 

lämpötiloissa (Vinha 2011, osa 1). 

2.2 Kosteus huokoisessa materiaalissa 

Huokoisuudella 𝑛 [-] tarkoitetaan materiaalin rakenteessa olevien tyhjien tilojen osuutta 

materiaalin kokonaistilavuudesta. Materiaalin huokoisuus voidaan laskea kaavasta 2.5.  

𝑛 =
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑉𝑡𝑜𝑡
 (2.5) 

 

jossa 𝑉𝑝𝑜𝑟𝑒𝑠  = materiaalin huokostilavuus [m3] 

 𝑉𝑡𝑜𝑡  = materiaalin kokonaistilavuus [m3] 

 

Huokoiseen materiaaliin voi sitoutua vettä kemiallisesti tai fysikaalisesti. Kemiallisesti 

sitoutuneen veden poistamiseen vaaditaan yleensä erittäin korkea lämpötila, kun taas 

fysikaalisesti sitoutunut vesi poistuu helpommin. 

Aineita, joissa vesi on sitoutunut niiden rakenteeseen kemiallisesti, kutsutaan 

hydraateiksi. Kemiallisesti sitoutunut vesi tekee esimerkiksi kipsilevystä 

(kalsiumsulfaattidihydraatti) paloteknisesti hyvän materiaalin, koska kideveden on 

poistuttava ennen kuin lämpötila voi kohota merkittävästi yli 100 °C. (Björkholtz 1997) 

Toinen esimerkki materiaalista, johon on sitoutunut vettä kemiallisesti, on betoni. 

Sementin hydrataatiossa kalsiumsilikaatit reagoivat veden kanssa ja muodostavat 

kalsiumsilikaattihydraattia, jossa vettä on sitoutuneena mm. vetysidoksin 
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(Betonitekniikan luentomoniste 2013). Kemiallisesti sitoutunut vesi on materiaalin 

kiinteä osa, eikä sitä siksi ole tarpeen ottaa huomioon kosteusteknisissä tarkasteluissa 

(Björkholtz 1997).  

Fysikaalisesti sitoutunutta vettä pidetään sen sijaan varsinaisena kosteutena materiaalissa, 

koska se ei ole osa materiaalia ja se höyrystyy tavanomaisessa 105 °C 

kuivatuslämpötilassa (Nevander& Elmarsson 2006). Fysikaalisesti vesi voi sitoutua 

adsorboitumalla huokosseinämiin, kapillaari-imuvoimien vaikutuksesta, huokosilmaan 

vesihöyrynä tai osmoottisesti (Vinha 2011, osa 2). Fysikaaliseen sitoutumiseen vaikuttaa 

oleellisesti materiaalin huokosten kokojakauma ja huokoisuus. Esimerkiksi pienet, alle 

0,1 µm halkaisijalliset huokoset täyttyvät jo, kun materiaalia ympäröivän ilman kosteus 

on riittävän suuri (Vinha 2011, osa 2). Suurempien huokosten täyttyminen taas usein 

edellyttää, että materiaali on kosketuksissa nestemäisen veden kanssa.  

Materiaalin kosteuspitoisuus voidaan ilmaista mm. kaavan 2.6 mukaisesti paino-osina 𝑢 

[kg/kg] tai kaavan 2.7 mukaisesti vesimääränä tilavuutta kohden 𝑤 [kg/m3]. 

Kosteuspitoisuus voi olla joillain materiaaleilla suurempi kuin 1 kg/kg. (Nevander& 

Elmarsson 2006)  

𝑢 =
𝑚𝑤

𝑚0
 (2.6) 

 

jossa 𝑚𝑤  = sitoutuneen veden massa [kg] 

 𝑚0  = materiaalin kuivapaino [kg] 

 

𝑤 =
𝑚𝑤

𝑉0
 (2.7) 

 

jossa 𝑉0  = materiaalin tilavuus kuivana [m3]  

 

Materiaalin vedellätäyttymisaste 𝑆𝑤 [-] voidaan laskea vesimäärän ja huokoisuuden 

avulla kaavasta 2.8 (Nevander& Elmarsson 2006).  

𝑆𝑤 =
𝑤

𝑛𝜌𝑤
 (2.8) 

 

jossa 𝜌𝑤  = veden tiheys [kg/m3] 

2.2.1 Tasapainokosteus hygroskooppisella alueella 

Huokoisen materiaalin kosteuspitoisuus riippuu ympäröivän ilman suhteellisesta 

kosteudesta; tällaista materiaalia kutsutaan hygroskooppiseksi. Kun huokoinen materiaali 

on ympäristössä, jossa ilman suhteellinen kosteus on vakio, sen kosteuspitoisuus pyrkii 
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tasoittumaan tiettyyn arvoon, jota kutsutaan tasapainokosteuspitoisuudeksi 𝑤(𝜑) [kg/m3] 

(kuivatilavuutta kohden ilmaistuna) (Hagentoft 2001). 

Tasapainokosteuspitoisuuden arvoista voidaan piirtää suhteellisen kosteuden funktiona 

materiaalin hygroskooppinen tasapainokosteuskäyrä. (Vinha 2011, osa 2) Kuvassa 2.1 on 

esimerkki tyypillisestä tasapainokosteuskäyrästä. Samassa kuvassa on esitetty myös 

kosteuden sitoutuminen kapillaarisella alueella. Käyrän muoto ja kosteuspitoisuudet eri 

suhteellisen kosteuden arvoilla riippuvat tarkasteltavasta materiaalista, sen 

huokoisuudesta ja huokoskokojakaumasta (Vinha 2011, osa 2).  

Tasapainokosteuspitoisuus riippuu jonkin verran myös lämpötilasta. Lämpötilan 

laskiessa materiaali sitoo enemmän kosteutta ja korkeimmillaan tasapainokosteus on 0 °C 

lämpötilassa. Alle 0 °C lämpötiloissa kosteuspitoisuudet alkavat jälleen laskea (Vinha 

2011, osa 2). Lämpötilan vaikutus on kuitenkin yleensä käytännön kannalta 

merkityksetön (Hagentoft 2001). Rakennusteknisesti olennaisella lämpötila-alueella 

tasapainokosteuspitoisuuden vaihtelu on tavanomaisilla rakennusmateriaaleilla vähäistä. 

Tarvittaessa laskentaohjelmissa voidaan käyttää lämpötilakorjausta, joka ottaa lämpötilan 

huomioon. Lämpötilan suhteen huomionarvoista on, että pienikin vaihtelu saattaa käyriä 

mitattaessa aiheuttaa vesihöyryn kondensoitumista, kun ollaan lähellä 100 % RH 

suhteellista kosteutta, jolloin ei ole enää kyse hygroskooppisesta sitoutumisesta 

(Nevander& Elmarsson 2006). Tasapainokosteuskäyrät määritetään yleensä 20 °C 

lämpötilassa. (Nevander& Elmarsson 2006) 

 

Kuva 2.1. Tyypillinen tasapainokosteuskäyrä, jossa materiaalin kosteuspitoisuus on 

esitetty ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden funktiona. (Vinha 2011, osa 2) 

Kosteuden sitoutumisessa hygroskooppisella alueella voidaan erottaa kolme vaihetta: 1. 

monomolekylaarinen adsorptio, 2. polymolekylaarinen adsorptio ja 3. 

kapillaarikondenssi (Vinha 2011, osa 2). Vaiheet on numeroitu kuvaan 2.1. Kun 

suhteellinen kosteus on alhainen, vesi adsorboituu huokosseinämiin yhden molekyylin 

(monomolekylaarinen) paksuisena kerroksena sähköisten Van der Waalsin voimien 
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vaikutuksesta. Polymolekylaarinen adsorptio seuraa, kun ympäröivän ilman suhteellinen 

kosteus nousee ja molekyylikerros sen seurauksena kasvaa useamman molekyylin 

paksuiseksi. (Hagentoft 2001, Vinha 2011, osa 2) Huokosverkoston kapeimpien kohtien 

täyttymistä kokonaan adsorptiovedestä kutsutaan kapillaarikondenssiksi (ks. kuva 2.2). 

Yhtenäinen huokosverkosto katkeaa ja kosteus voi siirtyä pienissä huokosissa 

kapillaarisesti, mutta kapillaariverkosto ei ole vielä yhtenäinen. (Vinha 2011, osa 2) 

Tasapainokosteuden arvot alkavat kasvaa huomattavasti lähestyttäessä korkeampaa 

suhteellista kosteutta ja yhä useammat huokoset täyttyvät vedellä (Hagentoft 2001).  

Adsorptiolla kokonaisuudessaan sitoutuvan kosteuden määrä on paljolti riippuvainen 

materiaalin ominaispinta-alasta i [m2/kg], joka on huokosseinämien pinta-ala suhteessa 

materiaalin painoon (Nevander& Elmarsson 2006). Kosteuden sitoutuminen 

huokosseinämiin on esitetty kuvassa 2.2. 

 

Kuva 2.2. Adsorption eri vaiheet ja kapillaarikondenssin syntyminen materiaalin 

huokosissa. (Vinha 2011, osa 2) 

Hygroskooppisen kosteuden sitoutumisen ylärajana pidetään tavallisesti huokosilman 

suhteellista kosteutta 98 % RH (Hagentoft 2001). Yläraja perustuu hygroskooppisen 

tasapainokosteuden mittaamisessa yleisesti käytettyyn menetelmään (tasapainottaminen 

vakio-olosuhteissa), jossa korkein mahdollinen ilman suhteellinen kosteus, joka voidaan 

luoda on n. 98 % RH (Vinha 2011, osa 2). Maksimikosteuspitoisuutta hygroskooppisella 

alueella kutsutaan hygroskooppiseksi kyllästyskosteuspitoisuudeksi 𝑤ℎ𝑦𝑔𝑟 (ks. kuva 2.1) 

(Vinha 2011, osa 2).  
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2.2.2 Tasapainokosteus kapillaarisella alueella 

Kapillaarisen alueen katsotaan alkavan, kun huokosilman suhteellinen kosteus on yli 98 

% RH. Tällöin huokosverkosto on täyttynyt niin monesta kohtaa vedellä, että huokosiin 

ei ole enää suoraa yhteyttä ympäröivästä ilmasta ja kosteuden siirtyminen ilman 

välityksellä käytännössä lakkaa. Kun materiaalin kriittinen kosteuspitoisuus wcrit (kuva 

2.1, piste 5) on saavutettu, kosteus alkaa siirtyä pääasiassa nesteenä yhtenäisen 

kapillaariverkoston välityksellä (Vinha 2011, osa 2).  

Korkeimpien kosteuspitoisuuksien saavuttaminen edellyttää yleensä, että materiaali on 

kosketuksissa nestemäiseen veteen. Suurinta kapillaari-imun vaikutuksesta saavutettavaa 

kosteuspitoisuutta kutsutaan kapillaariseksi kyllästyskosteuspitoisuudeksi 𝑤𝑐𝑎𝑝 (kuva 

2.1, piste 6). 

Koska kapillaarisella alueella materiaaliin sitoutuu hygroskooppiseen verrattuna vielä 

yleensä suuri määrä vettä, mutta suhteellisen kosteuden vaihteluväli on kapea (98–100 % 

RH), kapillaarista tasapainokosteuskäyrää ei ole havainnollista esittää suhteellisen 

kosteuden funktiona. Sen sijaan kapillaarisen alueen tasapainokosteuskäyrässä 

kosteuspitoisuus kuvataan usein keskimääräisen huokosalipaineen 𝑠 [Pa], tai 

huokossäteen 𝑟 [m], funktiona. (Vinha 2011, osa 2) 

Kuvan 2.1 pisteessä 7 materiaalin koko huokosverkosto on täyttynyt vedellä ja se on 

saavuttanut maksimikosteuspitoisuuden 𝑤𝑚𝑎𝑥. Kapillaarisella tasapainokosteuskäyrällä 

tilanne vastaa pistettä, jossa huokosalipaine on 0. Maksimikosteuspitoisuutta voi olla 

kuitenkin käytännössä mahdotonta saavuttaa, koska mikään menetelmä ei poista ilmaa 

aivan kaikista huokosista. (Hagentoft 2001) Materiaalin huokosverkosto pyritään yleensä 

tyhjentämään pitämällä sitä tyhjiökammiossa alhaisessa absoluuttisessa paineessa (ts. 

voimakkaassa alipaineessa), jonka jälkeen kammioon lisätään vettä ja alipaineella 

tyhjennetyt huokoset täyttyvät. Pelkkä vesiupotuksessa pitäminen ei sen sijaan riitä 

täydelliseen kyllästykseen (Nevander& Elmarsson 2006). Muut kapillaarisen 

tasapainokosteuskäyrän pisteet voidaan määrittää painelevylaitteistolla, jolla 

vakuumikyllästetystä materiaalista poistetaan vettä ylipaineen avulla (Vinha 2011, osa 2).  

Kuvassa 2.3 on esitetty tasapainokosteuskäyrä huokosalipaineen funktiona.  
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Kuva 2.3. Tasapainokosteuskäyrä kapillaarisella alueella huokosalipaineen funktiona. 

(Vinha 2011, osa 2) 

2.2.3 Tasapainokosteuden hystereesi 

Tasapainokosteuden arvo riippuu aiemmasta tilanteesta. Kuivemmissa olosuhteissa ollut 

materiaali tasapainottuu alhaisempaan kosteuspitoisuuden arvoon kuin kosteammissa 

olosuhteissa ollut. Kosteampaan suuntaan mitattua tasapainokosteuskäyrää kutsutaan 

adsorptiokäyräksi ja kuivempaan desorptiokäyräksi. Niiden välistä eroa kutsutaan 

hystereesiksi. Käytännön olosuhteissa tasapainokosteus asettuu yleensä adsorptio- ja 

desorptiokäyrän välille, koska ilman suhteellinen kosteus vaihtelee aina jonkin verran. 

(Vinha 2011, osa 2) 

Hystereesin selitetään useimmiten johtuvan ns. mustepulloefektistä. Materiaalin 

huokosien voidaan yksinkertaistuksena ajatella olevan sylinterimäisiä, jolloin huokosessa 

olevan nestemäisen veden pinta kaareutuu pintajännityksen vuoksi ja siitä aiheutuu 

huokosen tyhjenemistä vastustava alipaine. Kuivempaan suuntaan mentäessä suuremmat 

huokoset ovat usein täyttyneet vedellä, mutta eivät pääse kuivumaan, jos ne ovat 

yhteydessä muuhun huokosverkostoon pienten huokosten välityksellä, sillä 

kapillaarivoimat pitävät veden ohuemmissa huokosissa ja estävät isompien huokosten 

tyhjenemisen. (Vinha 2011, osa 2)  

Kuvassa 2.4 on esitetty tyypilliset adsorptio- ja desorptiokäyrät. 
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Kuva 2.4. Tyypillinen tasapainokosteuskäyrä hygroskooppisella alueella, missä on 

piirretty erikseen adsorptio- ja desorptiokäyrät. Hystereesi näkyy käyrien erotuksena. 

(Vinha 2011, osa 2) 

Huokoskokojakauma vaikuttaa hystereesin suuruuteen. Mineraalisilla 

rakennusmateriaaleilla huokoskokojakauma on tavallisesti melko laaja ja hystereesi on 

niillä yleensä selvästi havaittavissa. (Krus 1996) 

2.3 Kosteuden siirtyminen  

Materiaalin sisältämän kosteuden määrään vaikuttaa kosteuden sitomiskyvyn lisäksi 

olennaisesti kosteuden siirtyminen. Kosteus siirtyy huokoisessa materiaalissa sekä kaasu- 

että nestefaasissa. 

Huokoisessa materiaalissa kosteuden olennaisimpia siirtymismuotoja ovat diffuusio, 

pintadiffuusio, kapillaari-imu, konvektio, painovoimainen siirtyminen ja hydraulinen 

virtaus. Lisäksi kosteus voi siirtyä termodiffuusion, liukenemalla tapahtuvan diffuusion, 

effuusion, osmoosin tai elektrokineettisen siirtymisen kautta. (Vinha 2011, osa 2) 

Kaasufaasissa edellä luetelluista tapahtuvat diffuusio, konvektio, effuusio ja 

termodiffuusio. Konvektiossa vesihöyry siirtyy virtauksen mukana ja se onkin 

rakennusfysikaalisissa tarkasteluissa olennainen lähinnä tuuletusrakojen ja -välien sekä 

lämmöneristekerroksen sisällä tapahtuvassa kosteuden siirtymisessä (Vinha 2011, osa 2). 

Effuusiolla ja termodiffuusiolla taas ei ole rakennusteknisesti juurikaan merkitystä 

(Nevander& Elmarsson 2006). 

Kuvassa 2.5 on esitetty kosteuden adsorboituminen huokosseinämiin ja kosteuden 

siirtymisen tärkeimmät muodot ja vaiheet. 
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Kuva 2.5. Kosteuden sitoutuminen ja siirtymismuodot huokoisessa materiaalissa 

kosteuspitoisuuden kasvaessa. (Vinha 2011, osa 2) 

Kuvan 2.5 vaiheessa 1 ympäröivän ilman suhteellinen kosteus on alhainen. Huokosessa 

ei ole vielä nestemäistä vettä ja kosteus siirtyy pääasiassa diffuusiolla. Vaiheessa 2 

kosteutta alkaa siirtyä lisäksi huokosseinämiä pitkin pintadiffuusiolla, jolloin 

adsorboituneet molekyylit irtoavat ja kiinnittyvät uudelleen siirtyen pienemmän 

kosteuspitoisuuden suuntaan. Vaiheessa 3 kapeimmat kohdat huokosverkostossa 

täyttyvät ja nestemäinen vesi alkaa siirtyä niissä kapillaarisesti. Kosteuden siirtyminen 

nopeutuu, kun diffuusio korvautuu vaiheessa 4 osassa huokosverkostoa kapillaarisella 

siirtymisellä. Vaiheessa 5 huokonen on jo lähes täyttynyt vedellä ja kosteus siirtyy 

pääasiassa kapillaarisesti. Huokosen täyttyessä kokonaan vaiheessa 6 kosteus siirtyy 

nestemäisenä vetenä kapillaarisesti sekä paineenalaisena myös hydraulisesti. 

2.3.1 Diffuusio 

Diffuusio (tässä kaasudiffuusio) tarkoittaa kaasun pitoisuus- ja osapaine-erojen 

tasoittumista siten, että molekyylit siirtyvät väkevämmästä pitoisuudesta laimeampaan 

päin ja lopputilanteessa konsentraatioeroja ei ole. (Vinha 2011, osa 2). Diffuusiolla 

siirtyvä kosteusvirran tiheys 𝑔 [kg/(m2∙s)] homogeenisessa materiaalissa voidaan laskea 

Fickin lain mukaan joko kaavalla 2.9 tai osapaineiden avulla kaavalla 2.10 (Vinha 2011, 

osa 2). Kosteusvirran arvosta tulee positiivinen, kun vesihöyrypitoisuuden muutos on 

negatiivinen, eli siirrytään matalampaan kosteuspitoisuuteen päin. Vesihöyryn määrä on 

tavallisesti rakennuksen sisällä korkeampi kuin ulkona (varsinkin talvella), jolloin 

kosteus siirtyy vaipan läpi sisältä ulospäin (Nevander& Elmarsson 2006). 
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𝑔 = −𝛿𝜈∇𝜈 = −(𝛿𝜈
𝜕𝜈

𝜕𝑥
, 𝛿𝜈

𝜕𝜈

𝜕𝑦
, 𝛿𝜈

𝜕𝜈

𝜕𝑧
) (2.9) 

 

jossa 𝛿𝜈  = aineen vesihöyrynläpäisevyys vesihöyrypitoisuuseron avulla ilmaistuna 

[m2/s] 

 𝑥, 𝑦, 𝑧  = kosteusvirran suuntakoordinaatit [m]  

𝑔 = −𝛿𝑝∇𝑝𝜈 = −(𝛿𝑝
𝜕𝑝𝜈
𝜕𝑥

, 𝛿𝑝
𝜕𝑝𝜈
𝜕𝑦

, 𝛿𝑝
𝜕𝑝𝜈
𝜕𝑧

) (2.10) 

 

jossa 𝛿𝑝  = aineen vesihöyrynläpäisevyys vesihöyryn osapaine-eron avulla ilmaistuna 

[kg/(m∙s∙Pa)] 

 

Vesihöyrynläpäisevyyksien välinen riippuvuus voidaan laskea ideaalikaasun 

tilanyhtälöstä johdetulla kaavalla 2.11 (Vinha 2011, osa 2).  

𝛿𝜈 =
𝑅𝑇

𝑀𝑤
𝛿𝑝 (2.11) 

 

jossa 𝑀𝑤  = veden moolimassa [kg/kmol] 

 𝑅  = yleinen kaasuvakio [J/(kmol∙K)] 

 𝑇  = lämpötila [K] 

 

Kun kosteusvirtaa tarkastellaan yksidimensionaalisesti ja ilman vesihöyrypitoisuudet 

ovat molemmin puolin rakennetta vakiot, kosteusvirran tiheyden kaava 2.10 

yksinkertaistuu kaavan 2.12 mukaiseen muotoon (Hagentoft 2001).  

𝑔 = 𝛿𝜈
𝜈1 − 𝜈2

𝑑
 (2.12) 

 

jossa 𝜈1, 𝜈2  = ilman vesihöyrypitoisuudet eri puolilla rakennetta [kg/m3] 

 𝑑  = rakenteen paksuus [m] 

Materiaalikerrokselle voidaan laskea kaavalla 2.13 vesihöyrynvastus 𝑍𝜈 [s/m], jolloin 

voidaan ratkaista myös useammasta materiaalista koostuvan kerroksellisen rakenteen läpi 

menevän kosteusvirran tiheys kaavalla 2.14. (Hagentoft 2001)  

𝑍𝜈 =
𝑑

𝛿𝜈
 (2.13) 

 

𝑔 =
𝜈1 − 𝜈2
𝑍𝜈,𝑡𝑜𝑡

 (2.14) 
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jossa 𝑍𝜈,𝑡𝑜𝑡 = materiaalikerrosten ja pintojen vesihöyrynvastusten summa. Sisäpinnan 

vesihöyrynvastus 𝑍𝜈,𝑠𝑖 on rakennusfysikaalisissa tarkasteluissa usein 360 s/m ja 

ulkopinnan vesihöyrynvastus 𝑍𝜈,𝑠𝑒 60 s/m (Vinha 2011, osa 2). 

Vesihöyrynläpäisevyyden kuvaamiseen käytetään myös diffuusiovastuskerrointa 𝜇 [-], 

joka määritetään kaavalla 2.15 (Hagentoft 2001, Vinha 2011, osa 2).  

𝜇 =
𝐷𝑎
𝛿𝜈

=
𝛿𝑎
𝛿𝑝

 (2.15) 

 

jossa 𝐷𝑎  = ilman vesihöyrynläpäisevyys vesihöyrypitoisuuden avulla ilmaistuna [m2/s] 

 𝛿𝑎  = ilman vesihöyrynläpäisevyys vesihöyryn osapaine-eron avulla ilmaistuna 

[kg/(m∙s∙Pa)]  

 

Ilman vesihöyrynläpäisevyys riippuu lämpötilasta ja ilmanpaineesta. Se voidaan laskea 

mm. kaavoilla 2.16 ja 2.17 (Vinha 2011, osa 2).  

𝐷𝑎 = (22,2 + 0,14 ∙ 𝑇) ∙ 10−6 (2.16) 

 

jossa 𝑇  = lämpötila [°C]  

𝛿𝑎 =
2,0 ∙ 10−7 ∙ 𝑇0,81

𝑃𝑛
 (2.17) 

 

jossa 𝑇  = lämpötila [K] 

 𝑃𝑛  = ilmakehän normaali ilmanpaine [Pa] 

 

Materiaalikerrokselle voidaan laskea myös suhteellinen diffuusiovastus 𝑠𝑑 [m], joka on 

sen vesihöyrynvastusta vastaavan ilmakerroksen paksuus. Suhteellinen diffuusiovastus 

lasketaan kaavalla 2.18 (Vinha 2011, osa 2).  

𝑠𝑑 = µ ∙ 𝑑 (2.18) 

 

jossa 𝑑  = materiaalikerroksen paksuus [m] 

2.3.2 Pintadiffuusio 

Kosteuden siirtyminen pintadiffuusiolla alkaa, kun huokosseinämien pinnalle on kertynyt 

niin paksu molekyylikerros, että ulommaisten vesimolekyylien sidos huokosseinämiin on 

heikentynyt ja ne voivat irrota helposti takaisin huokosilmaan. Irrottuaan vesimolekyylit 

pyrkivät kiinnittymään kohtaan, jossa on voimakkaampi sidosvoima, eli ohuempi 

molekyylikerros ja siten pienempi kosteuspitoisuus (ks. kuva 2.5). Pintadiffuusion 
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potentiaalina toimii siis materiaalin kosteuspitoisuus. Pintadiffuusio yhdistetään 

laskennassa tavallisesti kapillaarisen kosteudensiirtoon. (Vinha 2011, osa 2) 

Huomionarvoista on, että kaasudiffuusion suunta voi olla pintadiffuusion ja 

kapillaarivirran suunnan vastainen, esimerkiksi talvella ulkoseinärakenteessa. Kuvassa 

2.6 on esitetty siirtymismuotojen suunnat lämpötilaerosta riippuen. Diffuusion suunta on 

vesihöyrypitoisuuseron vuoksi ulos, mutta rakenteen ulko-osan kosteuspitoisuus voi olla 

lämpötilaeron vuoksi sisäosaa korkeampi, jolloin kosteus siirtyykin kapillaarisesti ja 

pintadiffuusiolla sisälle päin. (Vinha 2011, osa 2)  

 

Kuva 2.6. Kosteuden siirtyminen voi olla eri siirtymismuodoilla eri suuntaista, jos 

lämpötila ei ole sama rakenteen molemmilla puolilla. (SFS-EN ISO 15148, 2002) 

2.3.3 Kapillaarivirta 

Kun materiaalin kosteuspitoisuus on korkea, vesi siirtyy materiaalissa pääasiassa 

nestemäisenä kapillaari-imun vaikutuksesta. Kapillaari-imu aiheutuu veden ja 

huokosseinämien välisestä adheesiosta sekä veden sisäisestä koheesiosta. Adheesio 

tarkoittaa kahden aineen välistä vetovoimaa ja koheesio ainetta koossapitävää voimaa, 

josta johtuu veden pintajännitys. (Vinha 2011, osa 2, Hagentoft 2001) 

Materiaalin huokosia voidaan yksinkertaistuksena ajatella putkina. Kun vesi nousee 

pystysuorassa putkessa koheesion ja adheesion vaikutuksesta, vesi nousee korkeammalle 

putken seinämiä vasten muodostaen kaarevan pinnan eli meniskuksen. Pinnan 

kaarevuudesta aiheutuu pintajännitys 𝜎 [N/m], joka puolestaan aiheuttaa paine-eron 

vedenpinnan ja huokosilman välille. Ilmiötä kutsutaan kapillaari-imuksi ja syntynyttä 

paine-eroa huokosalipaineeksi 𝑠 [Pa]. (Vinha 2011, osa 2)  

Vaikka edellä mainitussa esimerkissä vesi nousi putkessa ylöspäin, tapahtuu 

kapillaarivirtausta kaikissa suunnissa, sillä paine-eron synnyttävä ilmiö ei ole 

riippuvainen suunnasta. Painovoima kuitenkin rajoittaa kapillaarista nousua (Hagentoft 

2001). Vesi nousee putkessa, kunnes putkessa olevan veden aiheuttama hydrostaattinen 

paine ja huokosalipaine ovat yhtä suuret. Tätä voimien tasapainotilaa vastaa yhtälö 2.19. 

(Vinha 2011, osa 2)  

𝜋𝑟2𝜌𝑤𝑔ℎ − 2𝜋𝑟𝜎𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0 (2.19) 
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jossa 𝜌𝑤  = veden tiheys [kg/m3] 

 𝑔  = putoamiskiihtyvyys (9,81 m/s2) 

 ℎ  = kapillaarinen nousukorkeus [m] 

 𝜎  = veden pintajännitys [N/m] (0,073 N/m 20°C lämpötilassa) 

 𝑟  = huokosputken säde [m] 

 𝜑  = reunakulma meniskuksen ja seinämän välillä [°] 

Kuvassa 2.7 on esitetty tasapainotilan periaate. 

 

Kuva 2.7. Kapillaarinen vedennousu huokosputkessa (Vinha 2011, osa 2) 

 

Kaava 2.19 voidaan kirjoittaa myös kaavan 2.20 mukaiseen muotoon.  

𝑠 = 𝜌𝑤𝑔ℎ =
2𝜎

𝑟
𝑐𝑜𝑠𝜑 (2.20) 

 

Tavanomaisille rakennusmateriaaleille, joihin imeytyy vettä, voidaan yleensä käyttää 

oletusta, että reunakulma on n. 0 ° (Hagentoft 2001). Silloin cosφ = 1 ja kapillaarinen 

nousukorkeus voidaan laskea kaavasta 2.21 (Vinha 2011, osa 2).  

ℎ =
2𝜎

𝜌𝑤𝑔𝑟
 (2.21) 

 

Nousukorkeus riippuu siis lähes yksinomaan huokossäteestä. Se ei kuitenkaan ole 

käytännössä näin suuri, koska kapillaarihuokoset eivät muodosta yhtenäistä verkostoa 

(Vinha 2011, osa 2). Kaava 2.21 koskee lisäksi pystysuoria sylinterimäisiä putkia, kun 

taas todellisissa materiaaleissa huokosten muodot vaihtelevat (Vinha 2011, osa 2). 

Huomionarvoista on myös, että kapillaarinen nousukorkeus saavutetaan suuremmissa 

huokosissa nopeammin. Esimerkiksi maalajeista savella kapillaarinen nousukorkeus on 
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erittäin suuri, mutta pienistä huokosista johtuen sen saavuttamiseen menee vastaavasti 

todella pitkä aika (Nevander& Elmarsson 2006). 

Kaarevan vedenpinnan ja huokosilman paine-eron vuoksi vesimolekyylit voivat 

kiinnittyä vedenpintaan jo ennen kuin huokosilman suhteellinen kosteus on 100 % RH 

(Nevander& Elmarsson 2006). Huokosilman suhteellinen kosteus on tasapainossa 

huokosalipaineen kanssa Kelvinin lain (kaava 2.22) mukaisesti. Sen avulla saadaan 

laskettua huokosilman suhteellinen kosteus, jossa kapillaarikondenssi tapahtuu. (Vinha 

2011, osa 2)  

𝑙𝑛𝜑 = −
𝑠𝑀𝑤

𝜌𝑤𝑅𝑇
 (2.22) 

 

Kaavan 2.22 mukaan kapillaarikondenssi tapahtuu sitä alhaisemmassa suhteellisessa 

kosteudessa, mitä suurempi on huokosalipaine. Kuten mainittua, tasapainokosteuskäyrä 

muuttuu jyrkemmin kasvavaksi kapillaarikondenssista johtuen ja huokosalipaine riippuu 

huokossäteestä, joten siitä voidaan tehdä päätelmiä materiaalin huokosverkoston 

kokojakaumasta. 

Kapillaarisen imeytymisen nopeus 

Materiaalin kykyä imeä vettä vapaasta vedenpinnasta kuvaa veden imeytymiskerroin 𝐴𝑤 

[kg/m2√𝑠], josta käytetään myös nimitystä kapillariteettikerroin. Kapillaarinen 

kosteusvirran tiheys 𝑔𝑐𝑎𝑝 [kg/(m2∙s)] voidaan laskea sen avulla kaavasta 2.23. (Hagentoft 

2001, Björkholtz 1997) Kaavan tuloksena saadaan kosteusvirran tiheyden maksimiarvo, 

kun kappaleen alapinta on jatkuvasti kapillaarista kyllästyskosteuspitoisuutta vastaavassa 

kosteudessa (Vinha 2011, osa 2).  

𝑔𝑐𝑎𝑝 =
𝐴𝑤

2√𝑡
 (2.23) 

 

jossa 𝑡  = aika [s] 

Yleisessä tapauksessa, kun kosteus siirtyy kaikissa suunnissa, kapillaarisen kosteusvirran 

tiheys voidaan ratkaista Darcyn lain avulla kaavasta 2.24 (Vinha 2011, osa 2).  

𝑔𝑐𝑎𝑝 = −𝜌𝑤
𝑘

𝜂𝑤

𝜕𝑝

𝜕𝑥
= −𝑘𝑤

𝜕𝑠

𝜕𝑥
 (2.24) 

 

jossa 𝑘  = materiaalin permeabiliteetti vedelle [m2] 

 𝜂𝑤  = veden dynaaminen viskositeetti [N∙s/m2] (1,31∙10-3 N∙s/m2, kun T = 10°C) 

 𝑘𝑤  = kosteudenjohtavuus [kg/(m∙s∙Pa)] 
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Veden imeytymiskerroin on imeytymisen alkuvaiheessa yleensä vakio, kunnes materiaali 

on saavuttanut kapillaarisen kyllästyskosteuspitoisuuden 𝑤𝑐𝑎𝑝. Tämän jälkeen veden 

siirtyminen hidastuu selkeästi, kunnes kapillaarivirtaus pysähtyy. (Vinha 2011, osa 2)  

Kuvassa 2.8 on esitetty tavanomainen veden imeytymisestä seuraava 

painonnousukuvaaja, kun materiaali imee vettä kapillaarisesti vapaasta vedenpinnasta. 

Aivan aluksi veden imeytyminen voi olla myös teoreettista arvoa nopeampaa alapinnan 

lähellä olevien huokosten täyttyessä vedellä. 

 

Kuva 2.8. Painonnousukuvaaja ajan neliöjuuren funktiona. (Vinha 2011, osa 2) 

Ajan t jälkeen materiaaliin siirtyneen veden kokonaismäärä 𝑚𝑠 [kg/m2] voidaan laskea 

kaavasta 2.25 (Hagentoft 2001, Vinha 2011, osa 2).  

𝑚𝑠 = ∫ 𝑔𝑐𝑎𝑝𝑑𝑡
𝑡

0

= 𝐴𝑤√𝑡 (2.25) 

 

Kuvan 2.8 piste 𝑚′′
𝑚𝑎𝑥 vastaa maksimikosteuspitoisuutta 𝑤𝑚𝑎𝑥 ja 𝑚′′

𝑐𝑎𝑝 kapillaarista 

kyllästyskosteuspitoisuutta 𝑤𝑐𝑎𝑝. 

Kapillaarisesti imeytyneen veden eturintaman sijainti, eli tunkeutumissyvyys 𝑥 [m] 

voidaan laskea kaavasta 2.26 (Hagentoft 2001).  

𝑥 = 𝐵𝑤√𝑡 (2.26) 

 

jossa 𝐵𝑤  = veden tunkeutumiskerroin [m/√𝑠] 

Veden tunkeutumiskerroin kuvaa kapillaarisen nousun nopeutta materiaalissa. 

Yhdistämällä kaavat 2.23 ja 2.26, saadaan approksimaatiokaava 2.27, jolla voidaan laskea 

kapillaarisen kosteusvirran tiheys materiaalikerroksen, jonka paksuus on 𝑑 [m], läpi. 

(Hagentoft 2001).  
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𝑔𝑐𝑎𝑝 =
𝐴𝑤𝐵𝑤
2 ∙ 𝑑

 (2.27) 

 

jossa 𝑑  = kerroksen paksuus [m] 

Kosteusvirran tiheys tunkeutumissyvyydellä saadaan vastaavasti käyttämällä kerroksen 

paksuutena tunkeutumissyvyyttä 𝑥. 

2.3.4 Paineenalainen siirtyminen eli hydraulivirta 

Vesi voi siirtyä materiaalissa myös paine-eron ∆𝑃 [Pa] vaikutuksesta. Esimerkiksi 

patorakenteessa veden painosta aiheutuva hydrostaattinen paine pakottaa veden padon 

seinän läpi. (Vinha 2011, osa 2) Myös tuulenpaine voi ajaa vettä rakenteeseen (Björkholtz 

1997).  

Materiaalikerrokselle, jonka paksuus on 𝑑 [m], hydraulisen kosteusvirran tiheys voidaan 

laskea stationääritilassa Darcyn lain avulla kaavasta 2.28 (Hagentoft 2001).  

𝑔 = 𝜌𝑤 ∙
𝑘

𝜂𝑤
∙
∆𝑃

𝑑
 (2.28) 

 

Paine-ero aiheutuu usein veden hydrostaattisesta paineesta 𝑝𝑤, joka voidaan laskea 

kaavasta 2.29 (Vinha 2011, osa 2).  

𝑝𝑤 = 𝜌𝑤𝑔ℎ (2.29) 

 

jossa ℎ  = vesikerroksen korkeus [m] 

Mikäli vettä on molemmin puoli rakennetta, mutta eri korkuiset kerrokset, paine-eron 

aiheuttavan kerroksen korkeus on niiden erotuksen suuruinen. 

Hydraulivirta voi olla merkittävä siirtymismuoto myös esimerkiksi silloin, kun katolle on 

kertynyt vettä, joka työntyy rakenteessa olevan reiän läpi. Hydraulinen kosteusvirta reiän 

läpi G [kg/s] hydrostaattisen paineen vaikutuksesta voidaan laskea Dickin kaavan avulla 

(kaava 2.30). (Hagentoft 2001)  

𝐺 = 𝐴 ∙ 0,92 ∙ 𝜌𝑤√ℎ𝑔 (2.30) 

 

jossa 𝐴  = reiän pinta-ala [m2] 

 ℎ  = reiän yläpuolella olevan vesikerroksen korkeus [m] 
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2.3.5 Kosteusdiffusiviteetti 

Kapillaarisen siirtymisen potentiaalina voidaan käyttää myös materiaalin 

kosteuspitoisuutta, minkä vuoksi kapillaarisen kosteusvirran tiheys voidaan ilmaista 

myös kosteuspitoisuuden muutoksen suhteen (kaava 2.31). (Vinha 2011, osa 2)  

𝑔𝑐𝑎𝑝 = −𝐷𝑤
𝜕𝑤

𝜕𝑥
 (2.31) 

 

jossa 𝐷𝑤  = materiaalin kosteusdiffusiviteetti [m2/s] 

 

Kosteusdiffusiviteetti kuvaa materiaalin kosteuspitoisuuden tasaantumisen nopeutta, kun 

ulkoiset olosuhteet muuttuvat (esim. materiaalin kosketus vapaan vedenpinnan kanssa 

loppuu).  

Kosteusdiffusiviteetti on voimakkaasti riippuvainen materiaalin kosteuspitoisuudesta. 

Sen määrittämiseksi tarvitaan menetelmä, jonka avulla voidaan jatkuvasti seurata 

kosteuden jakautumista materiaalissa. Mittauksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi 

ydinmagneettista resonanssia (NMR). Suuruutta voidaan myös arvioida veden 

imeytymiskertoimen avulla. (SFS-EN ISO 15148 2002) 
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3. TUTKITUT MATERIAALIT JA 

ESIVALMISTELUT 

Tässä työssä jatkettiin jo aiemmin TTY:llä tutkittujen materiaalien rakennusfysikaalisten 

kosteusominaisuuksien määrittämistä. Ontelolaattabetoneja on tutkinut aiemmin 

diplomityössään Maarit Vainio (2016) ja sisäkuoribetoneja Kari Vänttinen (2017). 

Kyseisistä töistä löytyy materiaaleista kattavammin tietoa, joten tähän osioon on koottu 

niistä vain oleellisimmat. 

3.1 Sisäkuoribetonit 

Aiempia materiaalikokeita varten oli tilattu sisäkuoribetoneja kolmelta eri valmistajalta. 

Parma Oy:ltä ja Lujabetoni Oy:ltä betonit oli toimitettu valmiina elementteinä ja Rudus 

Oy:ltä oli saatu sisäkuorissa käytettävää valmisbetonilaatua, josta oli valettu TTY:llä 

erilaisia koekappaleita ja vastaavan kokoisia elementtejä kuin kahdesta muusta 

betonilaadusta. 

Taulukkoon 3.1 on koottu tutkittujen sisäkuoribetonien yleistiedot. Rudus Oy:n 

toimittamasta betonista oli valettu myös koekappaleet puristuslujuuden testausta varten. 

Nimellislujuuden piti olla K50, mutta 28 vrk ikäisinä tehdyssä kokeessa 

puristuslujuudeksi saatiin K40. Kyseisessä betonissa oli jonkin verran 32 mm 

runkoainesta, vaikka ilmoitettu suurin raekoko oli 16 mm. 

Taulukko 3.1. Sisäkuoribetonien yleistiedot. 

Sisäkuoribetonit 

Valmistaja Parma Oy, Forssa Lujabetoni Oy, Hämeenlinna Rudus Oy, Tampere 

Valupäivä 11.2.2016 19.11.2015 20.4.2016 

Nimellislujuus K40 K50 K50 (K40) 

W/C-suhde 0,48 0,39 0,449 

Sementtilaatu pikasementti 52,5 N 2/3 R, 1/3 N 

Suurin raekoko 16 mm 16 mm 16 mm (32 mm) 

Lisäaineet notkistin, huokostin notkistin, huokostin notkistin 

 

3.2 Ontelolaattabetonit 

Tutkittavaksi ontelolaattatyypiksi oli valittu aiemmissa kokeissa 265 mm korkea 

ontelolaatta, koska se oli valmistajien mukaan palvelurakennusten yläpohjissa käytetyin 

tyyppi. Laatat oli tilattu Parma Oy:ltä ja Lujabetoni Oy:ltä. 
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Ontelolaatat olivat vain 1 m pituisia ja niistä oli porattu jo aiempia kokeita varten 

runsaasti koekappaleita. Tätä työtä varten niistä ei ollut enää mahdollista valmistaa uusia, 

joten niille tehdyissä kokeissa käytettiin aiemmin valmistettuja koekappaleita. 

Taulukkoon 3.2 on koottu tutkittujen ontelolaattabetonien yleistiedot. 

Taulukko 3.2. Ontelolaattabetonien yleistiedot. 

Ontelolaattabetonit 

Valmistaja Parma Oy Lujabetoni Oy 

Nimellislujuus K60 K60 

W/C-suhde 0,486 0,472 

Lisäaineet ei ei 

 

3.3 Kokeiden esivalmistelut 

Materiaalikokeet tehtiin samoille betonilaaduille kuin aiemmissa kokeissa. Veden 

imeytys- ja tasapainokosteuskokeita varten tehtiin kokonaan uusia ja painelevykokeissa 

käytettiin aiempia kokeita varten valmistettuja koekappaleita. Painelevykokeissa käytetyt 

ontelolaattakoekappaleet hiottiin aiempaa ohuemmiksi.  

Kokeissa käytettiin olosuhteiden seurantaan Rotronic AG:n valmistamia HC2-S 

lämpötila-/kosteusantureita ja HygroLog HL-NT3 -loggereita. Loggereiden keräämä data 

saatiin siirrettyä tietokoneelle laskentataulukkomuotoon loggerin ja tietokoneen välille 

liitettävän telakan avulla. Anturit kalibroitiin TTY:llä ennen kokeiden aloittamista 

kahdessa referenssilämpötilassa ja neljässä referenssikosteudessa. 

3.3.1 Veden imeytyskokeiden koekappaleet 

Veden imeytyskokeita varten valmistettiin uusia koekappaleita Rudus Oy:n 

sisäkuoribetonista. Kappaleet valmistettiin samalla tavalla kuin aiemmin tehdyissä 

kokeissa. Näin pyrittiin varmistamaan, että uudet ja aiemmat tulokset olisivat keskenään 

mahdollisimman vertailukelpoisia. 

Ruduksen betonista oli aiempia kokeita varten valettu 0,5 m korkeita lieriöitä käyttäen 

muottina 187 mm viemäriputkea. Lieriöistä oli sahattu timanttisahalla muotti paikallaan 

n. 25 mm paksuisia siivuja, jotka oli hiottu timanttihiomakoneella lopulliseen paksuuteen 

20 mm. Näitä kappaleita oli käytetty kokeissa, joissa testattiin veden 

imeytymisominaisuuksien kehittymistä ajan funktiona. Siivuja oli sahattu enemmän kuin 

kokeissa tarvittiin ja ylimääräiset kappaleet oli siirretty sisätiloissa sijaitsevaan varastoon 

säilytykseen (kuva 3.1). Näitä kappaleita käytettiin uusissa vedenimukokeissa. 
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Kuva 3.1. Aiemmista veden imeytymiskokeista ylimääräisiksi jääneitä koekappaleita 

varastossa. 

Valmiista siivuista valikoitiin uusia kokeita varten kappaleet, joissa ei havaittu 

poikkeamia. Valun ala- ja yläpinnan kappaleet karsittiin pois, mutta muutoin ei ollut 

mahdollista saada selville mistä kohtaa valua valitut kappaleet olivat. Siivuista irrotettiin 

putkesta jääneet kaulukset ja ne hiottiin timanttihiomakoneella molemmin puolin, niin 

että valmiin koekappaleen korkeus oli sama kuin aiemmin tehdyissä kokeissa, eli n. 20 

mm (kuva 3.2). Hionnassa käytettiin vettä terän jäähdytykseen. 

 

Kuva 3.2. Veden imeytymiskokeen koekappaleet hiottiin molemmin puolin 

timanttihiomakoneella. 

Koekappaleet siirrettiin hionnan jälkeen tasapainottumaan vakio-olosuhdehuoneeseen, 

jonka lämpötila oli niiden siellä ollessa keskimäärin +21 °C ja suhteellinen kosteus 54 % 

RH. Olosuhteet olivat siten melko lähellä niitä (+20 °C, 60 % RH), joissa aikaisempien 

kokeiden kappaleet oli tasapainotettu.  

Irtoveden kuivuttua koekappaleisiin merkittiin näytenumerot vedenkestävällä tussilla 

sivulle ja yläpintaan. Koekappaleiden annettiin tasapainottua vakio-olosuhdehuoneessa, 

kunnes painonmuutos oli alle 0,1 % vähintään 24 tunnin välein tehdyissä punnituksissa, 

jonka jälkeen koekappaleista otettiin mitat työntömitalla (lukematarkkuus 0,05 mm). 
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Kappaleet, joille vedenimukoe tehtiin vasta myöhemmin, jätettiin vakio-

olosuhdehuoneeseen säilytykseen. Vedenimukokeita varten valmistettiin 2 uutta 3 

kappaleen sarjaa. 

Veden imeytymiskokeita tehtiin lisäksi yhdelle jo aikaisemmin testatulle (Vänttinen 

2017) koekappalesarjalle, jotta nähtäisiin, millainen vaikutus useampaan kertaan 

kastelemisella on vedenimuominaisuuksien kehittymiseen. Koekappaleet olivat olleet 

aiempien kokeiden jälkeen säilytyksessä samassa varastossa kuin muutkin 

vedenimukokeen kappaleet. Myös ne siirrettiin vakio-olosuhdehuoneeseen 

tasapainottumaan.  

3.3.2 Tasapainokosteuskokeiden koekappaleet 

Hygroskooppisten tasapainokosteuskäyrien määritys oli osoittautunut aiemmissa 

tutkimuksissa betoneilla erittäin pitkäkestoiseksi. Sisäkuoribetoneista valmistetut 

kokonaiset koekappaleet olivat olleet n. 16 mm korkeita ja halkaisija n. 185 mm. Näillä 

koekappaleilla tasaantuminen suhteellisen kosteuden arvosta toiseen oli kestänyt jopa yli 

3 kk (Vänttinen 2017, s. 35). Ontelolaattakoekappaleet taas olivat olleet 17–21 mm 

korkeita ja samaan tapaan tasapainottuminen oli ollut erittäin hidasta (Vainio 2016).  

Sisäkuoribetoneilla oli aiemmin kokeiltu tasapainokosteuskokeen nopeuttamista 

murskaamalla koekappaleet. Tulokset eivät olleet kuitenkaan vastanneet kovin hyvin 

kokonaisilla koekappaleilla mitattuja kosteuspitoisuuksia. (Vänttinen 2017)  

Uusien kokeiden nopeuttamista päätettiin kokeilla käyttämällä kokonaisia, mutta hyvin 

ohuita koekappaleita. Kirjallisuudesta löytyy esimerkkejä ohuilla koekappaleilla 

onnistuneesti tehdyistä tasapainokosteuskokeista. Esimerkiksi Baroghel-Bouny (2006) 

on käyttänyt tutkimuksessaan n. 3 mm paksuisia, halkaisijaltaan 70–110 mm kokoisia 

näytteitä. Kyseisen tutkimuksen mukaan näytteiden edustavuudella ei ole merkitystä 

tulosten kannalta, koska runkoaines ei osallistu kosteuden sitomiseen hygroskooppisella 

alueella. Runkoaineksen ja sementtigeelin väliin jäävät tilat ovat sen verran suuria, että 

niillä ei ole vaikutusta kosteuden hygroskooppiseen sitoutumiseen. 

Sisäkuoribetonit 

Sisäkuoribetonien uusista koekappaleista päätettiin edellä mainituilla perusteilla tehdä 

mahdollisimman ohuita, mieluiten vain 3 mm paksuisia, jotta tasapainottuminen olisi 

mahdollisimman nopeaa. Halkaisijaksi valittiin 100 mm, koska sen kokoisten 

kappaleiden ajateltiin kestävän timanttihiomalaitteen pidikkeen reunoilta puristava 

kiinnitys. Elementeistä porattiin timanttiporalla n. 100 mm halkaisijallisia lieriöitä, jonka 

jälkeen niistä alettiin sahata 5 mm paksuisia siivuja, tarkoituksena hioa siivut molemmin 

puolin lopulliseen 3 mm paksuuteen (kuva 3.3). Tällaiset kappaleet oli kuitenkin erittäin 
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vaikea saada pysymään ehjänä hiomalaitteen pidikkeessä, joten koekappaleista päätettiin 

hiomisen sijaan tehdä niin ohuita kuin mahdollista sahaamalla. 

 

Kuva 3.3. Lieriöt porattiin sisäkuorielementeistä ja sahattiin siivuiksi timanttisahalla. 

Timanttisahassa oli terän suunnassa liikkuva pöytä ja pöydässä 100 mm lieriöille sopiva 

pidike, mikä mahdollisti säännöllisen muotoisten kappaleiden valmistamisen. Terä 

kuitenkin repi sahauksen loppuvaiheessa kappaleen reunaa jonkin verran, minkä vuoksi 

kappaleista päätettiin hioa sahauksen jälkeen vielä huono reuna pois pystyasennossa. 

Lopulliset koekappaleet olivat siten muodoltaan matalia ympyrälieriöitä, joista oli 

poistettu ympyrän segmentin muotoinen osa (kuva 3.4). Sisäkuoribetonikoekappaleiden 

paksuudet olivat n. 3,5–5 mm. 

  

Kuva 3.4. Sisäkuoribetonista tasapainokosteuskoetta varten valmistettu koekappale.  

Valmiit koekappaleet siirrettiin vakio-olosuhdehuoneeseen (21 °C, 54 % RH) sitä mukaa 

kun niitä valmistui. Kun kaikki kappaleet olivat valmiita, niiden yläpintaan merkittiin 

näytenumero vedenkestävällä tussilla ja niistä otettiin mitat työntömitalla 

(lukematarkkuus 0,05 mm). Sahaamalla tehdyt kappaleet olivat lähes poikkeuksetta 

hieman kiilamaisia, minkä vuoksi yksittäisen kappaleen tilavuutta ei voitu määrittää 

tarkasti pelkästään mittaamalla sen korkeus useammasta kohdasta ja käyttämällä 
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tilavuuden laskennassa niiden keskiarvoa. Sen sijaan kappaleen korkeus mitattiin 

useammasta kohtaa: jänteen päissä ja niitä vastapäätä olevissa pisteissä, sekä jänteen 

keskellä ja keskikohtaa vastapäätä olevassa pisteessä. Korkeudet mitattiin n. 1 cm 

kappaleen reunasta. Halkaisijat mitattiin korkeuden mittauspisteitä vastaavista kohdista. 

Kuvaan 3.5 on merkitty pisteet, joista mitat otettiin. Mittojen avulla voitiin laskea 

kappaleiden korkeudet painopisteessä ja siten myös niiden tilavuudet tarkemmin.  

 

Kuva 3.5. Kohdat, joista sisäkuoribetonikoekappaleiden tilavuuden laskemisessa käytetyt 

mitat otettiin. 

Kun tilavuudet oli laskettu, kappaleet punnittiin. Kappaleet olivat ehtineet tasapainottua 

jonkin aikaa vakio-olosuhdehuoneessa ja enin valmistuksessa imeytynyt vesi oli ehtinyt 

kuivua, joten niitä voitiin verrata toisiinsa tiheyden perusteella. Koekappaleita oli tehty 

ylimäärin, joten keskimääräisestä tiheydestä paljon poikenneet kappaleet voitiin korvata 

toisilla. Poistetuissa koekappaleissa oli usein jokin pieni vika (esimerkiksi timanttisahan 

terä oli syönyt reunalla hieman syvemmältä), jonka huomaaminen oli silmämääräisesti 

vaikeaa. Tällaisten poistamista pidettiin tärkeänä, kun käytettiin pieniä koekappaleita, 

jolloin pieni virhe kappaleen mitoissa aiheuttaa suhteessa suuren virheen kappaleen 

tilavuuteen ja siten kosteuspitoisuuden laskentaan. 

Koekappaleita valmistettiin mittojen epätarkkuuksista aiheutuvan hajonnan 

pienentämiseksi 6 jokaista koesarjaa kohden, eli kaksinkertainen määrä standardin SFS-

EN ISO 12571 (2014) minimivaatimukseen nähden. Koekappaleita valmistettiin 

sisäkuoribetoneista yhteensä 13 sarjaa jokaisen valmistajan betonista, jolloin jokaisessa 

tasapainokosteuskokeen kosteusolosuhteessa voitiin käyttää erillistä sarjaa sekä 

adsorptio- että desorptiokäyrän mittaamiseen. 

Ontelolaattabetonit 

Ontelolaatoista ei ollut jäljellä enää varsinaisia laattoja, joten uusia koekappaleita voitiin 

tehdä ainoastaan vanhoista, jo aiemmin kokeissa käytetyistä kappaleista. Kuvassa 3.6 on 
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aiemmista kokeista jääneitä sektorin muotoisia ontelolaattakoekappaleita. Näiden lisäksi 

tasapainokosteuskokeeseen tehtiin 2 uutta ympyrän segmentin muotoista koekappaletta. 

 

Kuva 3.6. Aiemmista kokeista jääneitä ontelolaattakoekappaleita varastossa. 

Vasemmalla Lujabetonin ja oikealla Parman ontelolaattabetonista valmistettuja 

koekappaleita. 

Ontelolaattakappaleet oli valmistettu aiempia kokeita varten sahaamalla, joten ne eivät 

olleet kovin mittatarkkoja. Tämän vuoksi ylä- ja alapinnat sekä suorat sivut oikaistiin 

timanttihiomakoneella. Valmiit kappaleet siirrettiin vakio-olosuhdehuoneeseen (21 °C, 

54 % RH) kuivumaan. Enimmän veden kuivuttua (vähintään muutama vuorokausi 

hiomisesta) kappaleisiin merkittiin näytenumerot ja niistä otettiin mitat työntömitalla 

(lukematarkkuus 0,05 mm). Kappaleet eivät olleet säännöllisen muotoisia ja pinta-alojen 

määrittäminen kappaleiden mittojen avulla ei ollut mahdollista, minkä vuoksi pinta-alat 

määritettiin piirtämällä kappaleet mittojen perusteella AutoCAD-ohjelmaan. Sektorin 

muotoisten kappaleiden sivujen pituudet olivat n. 82–91 mm ja paksuudet 8–10 mm. 

Kappaleet eivät kestäneet tätä ohuemmaksi hiomista. Segmentin muotoisten kappaleiden 

jänteiden pituudet olivat n. 104 mm, korkeudet n. 47–49 mm ja kappaleiden paksuudet n. 

7 mm. 

Ontelolaattabetoneista valmistettiin uusia 3 koekappaleen sarjoja Lujabetonin betonista 3 

ja Parman betonista 2 kpl. 

3.3.3 Painelevykokeiden koekappaleet 

Painelevykokeissa käytettiin aiempia kokeita (Vainio 2016, Vänttinen 2017) varten 

valmistettuja koekappaleita. Tasapainottumiseen kuluva aika on painelevykokeessa 

verrannollinen koekappaleen korkeuden neliöön (NT BUILD 481 1997), joten 

käyttämällä ohuempia näytteitä, koetta pitäisi voida nopeuttaa huomattavasti. Kokeen 

kesto on lisäksi erityisen pitkä tiiviillä materiaaleilla, kuten korkealujuusbetoneilla. 
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Ontelolaattabetonien koekappaleet päätettiin sen vuoksi hioa ohuemmiksi uusia kokeita 

varten. 

Ontelolaattakappaleet hiottiin 10 mm paksuisista n. 6 mm paksuiksi. Kappaleiden 

keskimääräinen halkaisija oli n. 52 mm. Parma Oy:n betonista saatiin tehtyä 2 sarjaa ja 

Lujabetoni Oy:n betonista 1 sarja. Koekappaleita oli jokaisessa sarjassa 10. 

Sisäkuoribetonikappaleiden keskimääräinen halkaisija oli n. 52 mm ja paksuudet n. 6–9 

mm (keskimäärin n. 7,5 mm). Sisäkuoribetoneista oli aiempien kokeiden jäljiltä kolme 

12 kappaleen sarjaa kustakin betonilaadusta, joten niillä voitiin tehdä samaan aikaan 

kokeita useissa eri painetasoissa. 

3.3.4 RH/T-antureiden kalibrointi 

Materiaalikokeissa käytettiin olosuhteiden seurannassa Rotronic HC2-S lämpötila-

/kosteusantureita. Rotronic HC2-S anturit ovat kapasitiivisia kosteusantureita, joiden 

toiminta perustuu kahden elektrodilevyn välissä olevan kalvon dielektrisyysvakion 

muuttumiseen ympäröivän ilman kosteuden muuttuessa. Lämpötilan mittaus perustuu 

platinajohtimen (Pt100) resistanssin muuttumiseen. (Rotronic 2016) Taulukkoon 3.3 on 

koottu olennaisimmat tiedot käytetyistä antureista. 

Taulukko 3.3. Rotronic HC2-S -antureiden yleistiedot (Rotronic 2016). 

Kosteuden mittaus 

Kosteusanturi HYGROMER IN-1 

Mittausalue 0…100 % RH 

Tarkkuus ± 0,8 % RH, ±0,1 °C (lämpötilassa 10…30 °C) 

Lukeman pysyvyys < 1 % RH / vuosi 

Lämpötilarajat -50…100 °C 

Lämpötilan mittaus 

Lämpötila-anturi Pt100 RTD 

Mittausalue -100…200 °C 

Tarkkuus ±0,1 °C (lämpötilassa 10…30 °C) 

Lukeman pysyvyys < 0,1 °C/vuosi 

 

Anturit kalibroitiin ennen kokeita TTY:n rakennushallin kalibrointitilan 

kalibrointikaapissa, jonka lämpötila voitiin säätää halutun suuruiseksi. Kosteusolosuhteet 

luotiin muovilaatikoihin tehdyillä kylläisillä suolaliuoksilla. Referenssilämpötiloina 

käytettiin 5 °C ja 20 °C. HC2-S-antureiden virittämisessä on mahdollista käyttää neljää 

suhteellisen kosteuden referenssipistettä, joiksi valittiin 11,3 % RH (LiCl); 33 % RH 

(MgCl2); 85 % RH (KCl) ja 97 % RH (K2SO4). Suhteellisen kosteuden referenssit valittiin 

siten, että eri kokeissa esiintyvät olosuhteet olisivat mahdollisimman hyvin edustettuina. 

Tasapainokosteuskokeessa käytetyt tasapainotusolosuhteet olivat 11,3–97 % RH. 
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Lämpötilan kalibroinnissa käytettiin referenssianturina erillistä kalibroitua Pt100-

lämpötila-anturia ja suhteellisen kosteuden referenssiantureina kolmea hiljattain 

kalibroitua ja pelkästään referenssikäytössä ollutta Rotronic HC2-S -anturia. Kuvassa 3.7 

näkyy kalibrointikaappi ja sen sisällä suolaliuoslaatikko sekä kalibroitavat anturit. 

Antureiden johdot asetettiin lämmönjohtumisen ehkäisemiseksi niin, että ne olivat 

suurimmalta osin kaapin sisällä ja johtoläpivienti tiivistettiin huolellisesti 

polypropeenivillakaistalla. 

 

Kuva 3.7. Kalibroitavat anturit kalibrointikaapissa. Anturit tiivistettiin huolellisesti 

olosuhdelaatikon kanteen sinitarraa käyttäen ja laatikon kansi teipattiin kiinni. 

Anturit kalibroitiin vertaamalla niiden näyttämää arvoa referenssiantureiden arvoihin. 

Säätö tehtiin Rotronic AG:n HW4 -tietokoneohjelman avulla. Ohjelmaan syötettiin 

referenssiantureiden mittaama arvot eri lämpötiloissa ja kosteuspitoisuuksissa, jonka 

jälkeen ohjelmalla voitiin tehdä antureiden säätö referenssipisteiden avulla. Aluksi 

kalibroitiin 5 °C lämpötila ja sen jälkeen käytiin läpi kaikki kosteudet korkeimmasta 

aloittaen 20 °C lämpötilassa. Jokaista olosuhdetta mitattiin vähintään 8 h. 

Säädön jälkeen tehtiin tarkistusmittaukset, joissa kaikki kalibrointiolosuhteet (4 kpl) 

käytiin uudelleen läpi ja antureiden mittaama data tallentui loggereihin. 

Tarkistusmittausten tuloksia verrattiin referenssiantureiden dataan ja selvästi poikkeavia 

lukemia näyttävät anturit (2 kpl) karsittiin pois käytöstä. Taulukkoon 3.4 on koottu 

antureiden lukemien suurimmat poikkeamat referenssiantureilla mitattuihin verrattuna.  
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Taulukko 3.4. Kokeissa käytettyjen antureiden suurimmat poikkeamat 

referenssiantureiden mittaamista arvoista eri kalibrointiolosuhteissa. 

Suhteellinen kosteus [% RH] Lämpötila [°C] 

Referenssi Suurin poikkeama Referenssi Suurin poikkeama 

9,91 0,16 20,41 0,09 

32,13 0,10 20,46 0,07 

84,02 0,47 20,44 0,05 

96,53 0,81 20,40 0,10 

 

3.4 Yhteenveto koekappaleista 

Taulukkoon 3.5 on koottu kaikki tämän työn kokeissa käytetyt koekappaleet ja niiden 

perustiedot. Veden imeytyskokeessa käytettyjen vanhojen koekappaleiden koehistoriaa 

on käsitelty tarkemmin kohdassa 4.1.1.   

Taulukko 3.5. Kokeissa käytetyt koekappaleet. 

  Sisäkuoribetonit Ontelolaattabetonit 

  Parma Lujabetoni Rudus Parma Lujabetoni 

Veden imeytyskokeet  -   -  2 x 3 kpl uudet  -   -  

    1 x 3 kpl vanha     

    

paksuus 20 
mm, halkaisija 
187 mm     

Tasapainokosteuskokeet 13 x 6 kpl 13 x 6 kpl 13 x 6 kpl 2 x 3 kpl 3 x 3 kpl 

uudet koekappaleet; porattu elementeistä, 
sahattu ja hiottu pienemmiksi; 3–5 mm paksut, 
halkaisija 100 mm 

vanhat, jo aiemmin kokeissa 
käytetyt koekappaleet; 
pinnat oikaistu 
timanttihiomalla; ylä- ja 
alapinnat ympyrän 
neljänneksen muotoisia pl. 2 
lujabetonin koekappaletta, 
jotka ympyrän segmentin 
muotoisia 

Painelevykokeet 2 x 12 kpl 2 x 12 kpl 2 x 12 kpl 2 x 10 kpl 1 x 10 kpl 

Kari Vänttisen työssä aiemmin käytetyt kappaleet 
(1- ja 3-sarjat); jokaisen sarjan 2 koekappaleeseen 
kiinnitetty kapasitanssineulat; kappaleiden muoto 
ympyrälieriö, paksuus n. 6–9 mm, halkaisija 52 
mm 

Maarit Vainion työssä 
aiemmin käytetyt kappaleet; 
hiottiin ohuemmiksi; jokaisen 
sarjan 2 koekappaleeseen 
kiinnitetty 
kapasitanssineulat; 
kappaleiden muoto 
ympyrälieriö, paksuus n. 6 
mm, halkaisija 52 mm 



30 

 

4. MATERIAALIKOKEET 

4.1 Veden imeytyskoe 

Veden imeytymiskokeella voidaan selvittää materiaalin kapillaarisia ominaisuuksia. 

Kokeessa koekappaleet laitetaan alapinnastaan jatkuvaan kosketukseen vapaan 

vedenpinnan kanssa, jolloin vesi pääsee imeytymään niihin kapillaarisesti. Veden 

siirtyminen pyritään pitämään kokeen aikana mahdollisimman yksidimensionaalisena, 

minkä vuoksi kappaleiden sivut suojataan ja alapinnan upotussyvyys pidetään matalana.  

Koekappaleet punnitaan kokeen aikana säännöllisesti ja tulosten perusteella piirretään 

painonnousukuvaajat. Esimerkki painonnousukuvaajasta on esitetty aiemmin kuvassa 

2.8. Yleensä painonnousu korreloi ajan neliöjuuren kanssa ja kuvaajassa on nähtävissä 

taittumispiste, jonka jälkeen painonnousu on selkeästi hitaampaa kuin sitä ennen. 

Painonnousu ennen ja jälkeen taitepistettä on kohtalaisen lineaarista. Kapillaarinen 

kyllästyskosteuspitoisuus voidaan määrittää saadusta kuvaajasta piirtämällä lineaarisille 

osille regressiosuorat. Kapillaarisesti imeytyneen veden paino nähdään suorien 

leikkauspisteestä, jolloin kuivapainon ja tilavuuden ollessa tunnettuja voidaan määrittää 

kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus kaavan 4.1 mukaisesti. Materiaalin kapillaarisen 

nousukorkeuden tulee olla suurempi kuin koekappaleen korkeus, jotta vesi pääsee 

imeytymään koko koekappaleeseen.  

𝑤𝑐𝑎𝑝 =
𝑚𝑐𝑎𝑝 −𝑚0

𝑉
 (4.1) 

 

jossa 𝑚𝑐𝑎𝑝  = kapillaarisesti kyllästyneen koekappaleen paino [kg] 

 𝑚0  = koekappaleen kuivapaino [kg]  

 𝑉  = koekappaleen tilavuus [m3] 

Nopean painonnousuvaiheen regressiosuoran avulla materiaalille voidaan määrittää 

veden imeytymiskerroin 𝐴𝑤 [kg/m2√𝑠], joka on regressiosuoran kulmakerroin, eli 

painonnousunopeus ajan neliöjuuren suhteen. 

Myös veden tunkeutumiskerroin 𝐵𝑤 [m/√𝑠] voidaan määrittää veden imeytymiskokeen 

perusteella. Vesirintaman etenemisen tarkka mittaaminen vaatii tavallisesti kehittyneiden 

menetelmien, kuten gammasäde- tai NMR-mittausten käyttämistä (RIL 255-1-2014). 

Tunkeutumiskerroin voidaan kuitenkin määrittää kohtalaisen luotettavasti, kun 

koekappaleiden paksuus tunnetaan ja kapillaarisen kyllästyskosteuspitoisuuden 

saavuttamiseen kulunut aika on määritetty regressiokäyrien avulla. 

Tunkeutumiskertoimen määrittäminen tällä menetelmällä edellyttää, että materiaalin 
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painnonnousukuvaaja on vedenimun aikana kuvan 2.8 mukainen ja imeytymisen eri 

vaiheet ovat selvästi erotettavissa. 

4.1.1 Koejärjestelyt 

Veden imeytyskokeet tehtiin Rudus Oy:n sisäkuoribetonille. Aiempien kokeiden 

(Vänttinen 2017) perusteella veden imeytymis- ja tunkeutumiskertoimet olivat kasvaneet 

betonin ikääntyessä. Kertoimien kasvu oli ollut lähes lineaarista n. 9 kk ikäiseksi asti, 

minkä vuoksi betonille päätettiin tehdä vielä 2 uutta veden imeytyskoetta pitkän ajan 

päästä edellisistä, jotta nähtäisiin alkaako kertoimien kasvunopeus jossain vaiheessa 

hidastua.  

Veden imeytymiskokeet suoritettiin mukaillen standardia SFS-EN ISO 15148, joka 

koskee veden imeytymiskertoimen määritystä osittaisella vesiupotuksella. Työohjeena 

käytettiin rakennusfysiikan tutkimusryhmän toimintatapaohjetta (Toimintatapaohje 

kapillaari-imukokeen suorittamiseen automaattilaitteistolla 2014). 

Veden imeytymiskokeita tehtiin kahdenlaisille koekappaleille, joista käytetään tästä 

eteenpäin nimityksiä tavalliset koekappaleet ja kastellut koekappaleet. Tavallisilla 

koekappaleilla tarkoitetaan koekappaleita, jotka on valamisen jälkeen leikattu ja hiottu 

oikeankokoisiksi, ja joilla on tehty yksi koe per koekappalesarja. Kastelluilla kappaleilla 

taas tarkoitetaan aiemmissa veden imeytymiskokeissa (Vänttinen 2017) testattua 

koekappalesarjaa, jolle tehtiin veden imeytymiskoe vielä 2 kertaa uudelleen. Jokaisessa 

koesarjassa oli 3 koekappaletta, joka on standardin mukainen minimimäärä. 

Kasteltujen koekappaleiden oli annettu aiemmissa kokeissa kastua ensimmäisellä 

mittauskerralla kapillaariseen kyllästyskosteuspitoisuuteen (yhteensä 2 viikkoa 

vesiupotuksessa) ja sen jälkeen tasaantua 60 % RH olosuhteessa, jonka jälkeen veden 

imeytymiskoe oli tehty uudelleen. Ennen tämän työn yhteydessä tehtyjä kokeita 

koekappaleet oli siis kasteltu 2 kertaa kapillaarisesti imeyttämällä ja toisen kokeen 

jälkeen kappaleet oli kuivattu uunissa. Sekä kastelluille että tavallisille koekappaleille 

tehtiin 2 uutta veden imeytyskoetta.  

Kokeen suorittamiseen käytettiin Eero Tuomisen (Tuominen 2016) kehittämää 

automaattista mittauslaitteistoa, jossa koekappaleiden painonnousun tallennus tapahtuu 

automaattisesti. Laitteistoon kuuluu kolme mittauskaappia, joiden yläpuolella on 

jokaiselle kaapille oma tietokoneeseen liitetty vaaka (ks. kuva 4.1).  

Mittauskaappien seinät ovat lastulevyä, joten ne sitovat ilmasta kosteutta. Sen vuoksi 

kaappien vesiastioihin laitettiin vettä jo hyvissä ajoin (vähintään 2 viikkoa) ennen 

mittausten aloittamista, jotta olosuhteet mittauskaappien sisällä ehtivät varmasti 

tasaantua. Mittauskaappien ovet pidettiin kiinni ja vesiastioissa annettiin olla vettä 
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jatkuvasti myös mittausten välisenä aikana, jotta olosuhteet kaappien sisällä olisivat 

jokaisessa mittauksessa mahdollisimman samat. 

Kalibrointimittaukset 

Automaattilaitteistolla suoritettuihin mittauksiin liittyi olennaisena osana 

kalibrointimittausten tekeminen ennen ja jälkeen varsinaisia betonikoekappaleille tehtyjä 

veden imeytymiskokeita. Kalibrointimittausten tarkoituksena on poistaa 

mittaustuloksista haihtumisvirhe, joka aiheutuu, kun kappaleeseen kohdistuva noste 

pienenee vedenpinnan alenemisen vuoksi ja näkyy punnitustuloksissa kappaleen painon 

kasvuna.  

Haihtumisen osuuden selvittämiseksi kalibrointimittaukset tehtiin kuten varsinaiset 

mittaukset, mutta vettä imemättömillä kappaleilla. Kalibrointiin käytettiin 

betonikoekappaleiden kanssa samankokoisia, 185 mm halkaisijallisia muovisia 

kalibrointikappaleita. Kuvassa 4.1 kalibrointikappaleet ovat mittauskaapeissa 

ripustettuna vaakojen pohjakoukkuihin. Kalibrointimittausten yhteydessä kalibroitiin 

myös kaappien vaa’at ja niille tehtiin tarkistuspunnitukset 500 g, 1000 g ja 2000 g 

tarkkuuspunnuksilla. Myös kokeissa käytetty pöytävaaka kalibroitiin ja lukeman 

oikeellisuus tarkistettiin punnusten avulla.  

Jokainen kalibrointimittaus kesti vähintään 4 tuntia ja niitä tehtiin yhteensä 6 kpl. 

Kalibrointimittaukset tehtiin aina ennen ja jälkeen betonien veden imeytymiskokeita. 

 

Kuva 4.1. Veden imeytyskokeen suorittamiseen käytetty automaattilaitteisto. 

Ensimmäinen kalibrointimittaus käynnissä. 

Kaappeja ympäröivän tilan olosuhteilla on vaikutusta seinämien läpi kulkevan 

kosteusvirran tiheyteen ja sitä kautta haihtumisnopeuteen. Tutkimustilan olosuhteita 
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seurattiin sen vuoksi Rotronic HygroLog -laitteilla. Olosuhdedata ja 

kalibrointimittauksista saatu haihtumisdata vietiin laskentataulukkoon, missä 

painonnousudatasta piirrettyihin kuvaajiin sovitettiin regressiosuorat. 

Haihtuminen oli kalibrointimittausten perusteella mittauksen alun vaihtelun jälkeen 

likimain lineaarista. Kuvassa 4.2 on esimerkki kalibrointimittauksen tuloksena saadusta 

painonnousukuvaajasta. Kuvaajasta nähdään haihtumisen olevan keskimmäisessä 

kaapissa (kaappi 2) muita hitaampaa, mikä johtuu sen erilaisesta rakenteesta (kaapin 

sivuseinät ovat kahta muuta kaappia vasten). 

Jokainen kalibrointimittauksesta saatu haihtumisdata sekä mittauksen aikana vallinneet 

olosuhteet syötettiin laskentataulukkoon, johon oli koottu nyt tehtyjen 

kalibrointimittausten lisäksi myös aiemmista samalla laitteistolla tehdyistä kokeista 

saadut haihtumis- ja olosuhdedatat. Haihtumiskorjaus voitiin laskea kerätyn datan avulla 

tietylle tutkimustilassa kokeen aikana vallinneelle suhteelliselle kosteudelle. 

 
Kuva 4.2. Ensimmäisten veden imeytyskokeiden jälkeen tehdyn kalibrointimittauksen 

painonnousukuvaaja. Painonnousu on ollut kaapin olosuhteiden tasoituttua likimain 

lineaarista. Kaapeissa 1 ja 3 haihtumisnopeudet ovat olleet lähes identtiset. 

Betonikoekappaleiden suojaukset 

Ennen varsinaisten mittausten aloitusta koekappaleiden ylä- ja sivupinnat suojattiin 

vahaseoksella (parafiinin ja mikrovahan seos suhteessa 40/60), jotta veden imeytyminen 

betoniin tapahtuisi yksidimensionaalisesti ja pelkästään alapinnan kautta. Vaha 

lämmitettiin ja levitettiin kappaleiden sivuille siveltimellä. Vaha levitettiin niin 

juoksevana kuin mahdollista, jotta tartunta olisi mahdollisimman tiivis. Koekappaleiden 

yläpintaan, n. 1 mm irti kappaleen pinnasta, kiinnitettiin vahalla polykarbonaattilevy. 

Levyn tarkoitus oli estää veden haihtuminen koekappaleen pinnalta. Levyn reunan ja 

koekappaleen väli tiivistettiin kauttaaltaan vahalla, jonka jälkeen vahan läpi tehtiin pieni, 

n. 1 mm kokoinen reikä, jotta paine levyn alla pääsisi tasaantumaan. Levyn ja 
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vahasuojausten paino vähennettiin pois koekappaleen painosta. Suojauksia tehdessä 

pidettiin huoli, ettei kappaleen ala- tai yläpinnan päälle mennyt vahaa ja pinnat käytiin 

lopuksi vielä varmuuden vuoksi läpi metallilastalla. Suojausten jälkeen koekappaleet 

siirrettiin tasaantumaan vakio-olosuhdehuoneeseen. Koekappaleiden annettiin tasaantua, 

kunnes painonmuutos oli alle 0,1 % vähintään 24 tunnin välein tehdyissä punnituksissa. 

Varsinaiset mittaukset betonikoekappaleilla 

Veden imeytyskokeet aloitettiin betonikoekappaleilla aina mahdollisimman nopeasti 

kalibrointimittauksen jälkeen. Näin varmistettiin, että kalibrointimittauksista saatiin 

hyvin varsinaisen mittauksen olosuhteita vastaava data haihtumiskorjausta varten. 

Mittauskaappien vesiastiat pestiin aina ennen jokaista koetta, minkä jälkeen ne kuivattiin 

perusteellisesti ja täytettiin deionisoidulla vedellä. Jokaiseen astiaan laitettiin n. 2 litraa 

vettä. Astiat pyrittiin täyttämään aina mahdollisimman täyteen, ettei vettä tarvitsisi lisätä 

kesken kokeen. Astioissa käytetty vesi tuotiin tutkimustilaan mittauskaappien 

alapuoliselle pöydälle aina vähintään 24 h ennen astioiden täyttämistä, jotta sen lämpötila 

ehti tasoittua tutkimustilan lämpötilaa vastaavaksi. Veden lisäyksen jälkeen tarkistettiin, 

ettei kaappien tai vesiastioiden pinnoilla ollut vesipisaroita. 

Olosuhdehuoneessa säilytyksessä olleet koekappaleet punnittiin pöytävaa’alla ja 

asetettiin ripustimiin. Ripustimina käytettiin tyyppiä, jossa koekappale tukeutuu 

alapinnastaan kolmen kuperan metallikorokkeen päälle (kuva 4.3). Kuperan pinnan 

vuoksi kappaleen alapinnassa kiinni olevan osan pinta-ala oli näin ollen 

merkityksettömän pieni. Ripustinten veden kanssa kosketuksiin tulevat osat puhdistettiin 

huolellisesti ennen koetta, jotta veteen ei irtoaisi niistä epäpuhtauksia.  

 

Kuva 4.3. Vahaseoksella ja polykarbonaattilevyllä suojatut koekappaleet asetettuina alta 

kannattaviin ripustimiin. 

Punnitusten jälkeen käynnistettiin automaattilaitteiston mittausohjelma ja kalibroitiin 

mittauskaappien vaa’at. Kalibroinnin valmistuttua käynnistettiin automaattinen punnitus 

5 s tallennusvälillä. Koekappaleet ripustimineen punnittiin pöytävaa’alla ja lukemat 

merkittiin mittauslomakkeelle. Koekappaleet asetettiin ripustimissa vaakasuoraan 
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siirtämällä kappaleita ripustimien tukipisteiden päällä. Tämän jälkeen koekappaleet 

ripustimineen asetettiin mittauskaappeihin roikkumaan vaakojen koukuista. 

Mittausohjelman annettiin tallentaa muutamia lukemia, jonka jälkeen vaakojen mittaamat 

painot kopioitiin ohjelman luomasta laskentataulukosta mittauslomakkeelle. Pöytävaa’an 

ja automaattivaakojen lukemia verrattiin toisiinsa, jotta mahdolliset poikkeamat vaakojen 

lukemissa voitiin havaita ennen mittauksen aloittamista. Usein huomattiin vaakojen 

ripustuskoukkujen osuvan hieman kaapin yläosaan tehdyn reiän reunoihin ja lukemissa 

näkyi pieni ero. Virhe saatiin korjattua muuttamalla hieman koukkujen asentoa ja 

vaakojen lukemat saatiin täsmäämään. 

Mittauskaappien ovet pidettiin auki kappaleiden punnitusten ja vesiupotukseen 

asettamisen ajan, jotta kaappien ilma vaihtuisi ja olosuhteet kaapeissa vastaisivat 

mittauksen alkuvaiheessa mahdollisimman hyvin tutkimustilan olosuhteita. 

Kalibrointimittausten aloitus tehtiin samalla tavalla. 

Punnitusten jälkeen aloitettiin varsinainen veden imeytys. Vesiastiat nostettiin ylös 

saksitunkeilla, siten että vedenpinta jäi hieman irti koekappaleiden alapinnoista. 

Vedenpinnan aaltoilun annettiin tasaantua. Mittauksen aloitusajankohta merkittiin 

mittauslomakkeelle ja vesiastiat nostettiin yksitellen ylös. Vesiastioita nostettaessa 

koekappaleita kallistettiin hieman sivusuunnassa, jolloin suurin osa ilmakuplista pääsi 

liukumaan kappaleiden alapinnoilta pois. Upotussyvyydeksi asetettiin 5 mm. 

Vesiupotuksen aloittamisen jälkeen kaappien ovet suljettiin ja mittausohjelman 

tallennusväliksi muutettiin kokeen toimintatapaohjeen mukainen 55 s. 

Veden lämpötilaa seurattiin vesiastioihin upotetuilla antureilla, sillä veden ominaisuudet 

riippuvat lämpötilasta. Veden lämpötila oli kuitenkin jo ennen jokaisen mittauksen 

aloitusta tutkimustilan lämpötilan mukainen, koska vesi oli tuotu tilaan hyvissä ajoin.  

Imeytyvän veden määrä oli niin pieni, että standardin SFS-EN ISO 15148 mukainen 

vesiupotussyvyyden sallittu vaihteluväli ±2 mm täyttyi mittausten aikana, eikä vettä 

tarvinnut missään vaiheessa lisätä. Haihtumisesta aiheutuvaa painonmuutosta ei tarvinnut 

ottaa huomioon mittauksen aikana, koska kalibrointimittauksista oli saatu tieto kuinka 

paljon vesiastioista poistuu vettä haihtumalla ja haihtumisen osuus voitiin siten vähentää 

jälkikäteen pois tuloksista. 

Mittausten päättäminen 

Veden imeytymisen etenemistä seurattiin automaattimittauksen aikana piirtämällä siihen 

mennessä mitatut painonnousukuvaajat ajan neliöjuuren suhteen. Kuvaajista voitiin 

todeta koekappaleiden painonnousun nopean vaiheen loppuminen. Rudus Oy:n 

sisäkuoribetonilla painonnousun hidastuminen oli selvästi nähtävissä ja nopea vaihe kesti 
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tavallisesti n. 4 h. Mittausta jatkettiin kuitenkin aina niin, että se kesti vähintään 

standardin SFS-EN ISO 15148 mukaisen 24 h minimiajan. 

Mittauksen päätösvaihe aloitettiin muuttamalla mittausohjelman tallennusväliksi jälleen 

5 s. Koekappaleet poistettiin kaapeista ja punnittiin yksi kerrallaan. Kaapista otetun 

koekappaleen alapinta ja ripustustelineen vedessä olleet osat kuivattiin irtovedestä 

kostealla sienellä, minkä jälkeen kappale ja teline ripustettiin takaisin mittauskaapin 

vaa’an pohjakoukkuun. Koekappaleet pyrittiin kuivaamaan niin, että vain irtovesi 

poistettiin ja vettä ei imetty pois pintahuokosista.  

Mittausohjelman tallentama painolukema kirjattiin mittauslomakkeelle. Tämän jälkeen 

koekappale ja teline punnittiin vielä yhdessä ja erikseen pöytävaa’alla. Pöytävaa’an ja 

mittauskaappien vaakojen lukemia verrattiin toisiinsa ja isojen poikkeamien syyt pyrittiin 

löytämään. Pääosin vaakojen lukemat täsmäsivät hyvin, lukuun ottamatta yhtä kertaa, 

jolloin vaa’an pohjakoukku oli hieman kääntynyt kappaletta uudelleen ripustettaessa ja 

osui punnituksen aikana mittauskaapin reunaan. Teline ripustettiin pohjakoukkuun 

uudelleen ja virhe poistui. 

Koekappaleista poistettiin suojaukset välittömästi mittauksen päättämisen jälkeen. 

Polykarbonaattilevy lähti irti kevyesti kampeamalla ja sivujen vahat yleensä muutamana 

yhtenäisenä kappaleena (kuva 4.4). Koekappaleet tarkistettiin huolellisesti ja 

varmistettiin, että kaikki helposti irtoava vaha oli saatu poistettua. Kappaleet punnittiin 

ennen ja jälkeen poistamisen, jotta suojausten paino saatiin määritettyä ja laskettua pois 

märän kappaleen painosta. Tämän jälkeen kappaleet kuivattiin uunissa 105 °C 

lämpötilassa kuivapainon määrittämiseksi. Kappaleita kuivattiin, kunnes massanmuutos 

oli alle 0,1 % kokonaismassasta vähintään 24 h välein tehdyissä punnituksissa. 

 

Kuva 4.4. Koekappaleiden vahasuojaukset oli mahdollista poistaa lähes täysin ennen 

uunikuivausta. 
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4.1.2 Virhelähteet 

Poikkeamat standardin mukaisesta menetelmästä 

Standardin SFS-EN ISO 15148 mukaan vedenimukoe tulee suorittaa taulukon 4.1 

mukaisissa olosuhteissa ja kokeen aikaisen vaihtelun tulee pysyä taulukon mukaisissa 

rajoissa.  

Taulukko 4.1. Standardin SFS-EN ISO 15148 mukaiset veden imeytymiskokeessa sallitut 

olosuhteet. 

  Lämpötila °C Suhteellinen kosteus (%) 

Sallitut testiolosuhteet 23 ± 5 50 ± 5 

Sallittu vaihtelu kokeen aikana ± 2 ± 5 

 

Veden imeytymiskokeissa käytetty laitteisto oli sijoitettuna tilaan, jonka olosuhteet 

vaihtelivat huomattavasti tätä enemmän, eikä varsinaisena koeympäristönä toimivien 

vesiupotuskaappien sisällä olevan ilman suhteellista kosteutta myöskään mitattu kokeen 

aikana. Haihtumisen kannalta oli kuitenkin kalibrointimittausten perusteella tiedossa, 

kuinka koetilan olosuhteiden muuttuminen vaikutti haihtumisnopeuteen kunkin kaapin 

sisällä. Koekappaleet taas oli suojattu sivupinnoilta vahalla ja yläpinnan 

polykarbonaattilevyn katsottiin pitävän koekappaleen yläpinnan olosuhteet 

tasapainotusolosuhteita vastaavina, sillä levyn alta oli yhteys kaapin ilmaan vain pienen 

paineentasausreiän kautta. Pienillä olosuhdevaihteluilla ei yleensä ole suurta vaikutusta 

veden imeytymiseen, mikäli materiaalin kosteuspitoisuus on hygroskooppisella alueella, 

joten tuloksia voidaan testiolosuhteiden vaihtelusta huolimatta pitää luotettavina.  

Kappaleiden paksuuden tulisi standardin mukaan olla vähintään 5 kertaa suurimman 

partikkelin koko, Rudus Oy:n betonin tapauksessa 5 x 16 mm = 80 mm. Materiaalista 

otetut näytteet edustavat materiaalia sitä heikommin, mitä pienempiä näytteitä käytetään, 

mutta kokeen suorituksen kannalta olisi ollut hankalaa käyttää paksuja koekappaleita. 

Koekappaleet poikkesivat standardin vaatimuksista myös siinä, että niissä on mukana 

materiaalin ”reunat”, eli muottia vasten erottunut lähinnä sementtiliimaa sisältävä kerros. 

Näytteiden edustavuus 

Betoni on heterogeeninen materiaali ja sen koostumus riippuu mm. valmistustavasta. Tätä 

työtä varten valmistetuista koekappaleista (tavalliset koekappaleet) ei esimerkiksi ollut 

tietoa, mistä kohdasta valettua lieriötä ne oli leikattu. Putkeen valettuna betoni ei 

myöskään ole laadultaan aivan samanlaista kuin ohueksi elementiksi valettuna. 

Koekappaleiden pinnan struktuuri ei lisäksi vastannut todellista sisäkuorielementin 

betonin pintaa, sillä kappaleet olivat pinnoiltaan erittäin sileiksi hiottuja. 
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Menetelmän virhelähteitä 

Eero Tuominen on tutkinut diplomityössään (Tuominen 2016) automaattilaitteistolla 

tehtyjen mittausten eri virhelähteitä ja niiden vaikutuksia tuloksiin. Tutkimusten 

perusteella koekappaleiden muodolla on selvä vaikutus tuloksiin. Muodon lisäksi 

imupinnan struktuurilla on suuri merkitys, koska sileäksi hiottu pinta imee vettä 

nopeammin kuin karkea. Oman pienen virheensä aiheuttavat myös koekappaleiden 

alapinnalle jäävät katvealueet, joilta vesi ei pääse imeytymään kunnolla. Katvealueita 

aiheuttivat tämän työn kokeissa kappaleen alle jäävät ilmakuplat ja alta kannattavan 

ripustimen kosketuspisteet. Pienen virheen aiheuttaa myös osittaisesta vesiupotuksesta 

aiheutuva paine-ero kappaleen alapinnan ja vedenpinnan välillä, joka saa veden 

siirtymään materiaaliin hydraulisesti ja nopeuttaa siten imeytymistä.  

Kuivauksen ja uudelleen kastelemisen vaikutus 

Useaan kertaan testatulla koesarjalla aiheutui lisäksi virhettä uunikuivauksesta ja 

uudelleen kastelemisesta. Kuivaus aiheuttaa betonin mikrohalkeilua, joka lisää 

kapillaarihuokosia vastaavien tilojen määrää ja suurentaa siten veden imeytymisnopeutta. 

Kasteleminen taas voi käynnistää hydrataation uudelleen. Tavallisesti kuivauksesta ei 

aiheudu veden imeytymiskokeessa virhettä, koska se tehdään vasta kokeen lopuksi ja 

samoja koekappaleita ei käytetä uudelleen. 

4.1.3 Tulokset 

Veden imeytymiskokeiden tulokset laskettiin automaattilaitteiston mittaamasta 

painonnousudatasta. Ennen tulosten laskentaa datasta piti vielä vähentää haihtumisen ja 

kappaleiseen imeytyvän veden vaikutus punnitustuloksiin, sillä kun vedenpinta laskee 

(joko haihtumisen tai kappaleeseen imeytymisen takia), kappaleeseen kohdistuva noste 

pienenee ja se näkyy virheellisenä punnitustuloksena. Korjattujen painonnousukäyrien 

suorille osille sovitettiin regressiosuorat ja niiden avulla laskettiin veden imeytymis- ja 

tunkeutumiskertoimet sekä kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus. 

Kuvassa 4.5 on esitetty ensimmäisen veden imeytymiskokeen koekappaleiden 

painonmuutoskuvaajat. Paksut viivat ovat korjattuja painokäyriä. Kuvaajasta nähdään 

painonnousun olleen sekä imun nopeassa että hitaassa vaiheessa lähes lineaarista. 

Kuvaajassa ylimpänä olevat käyrät ovat korjaamattomia ja niitä alemmissa käyrissä on 

laskettu haihtumisen vaikutus pois painonmuutoksesta. Korjattujen ja alkuperäisten 

käyrien erotuksesta voidaan nähdä haihtumisen osuuden olevan suurimmillaan, kun 

mittaus on jatkunut pitkään. 
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Kuva 4.5. Ensimmäisenä tehdyn veden imeytymiskokeen painonmuutoskuvaaja. Korjatut 

käyrät (paksu viiva) on saatu, kun alkuperäisistä tuloksista (ylimmät käyrät) on 

vähennetty haihtumisen ja kappaleiden imemän veden vaikutus nosteeseen ja sitä kautta 

punnitustuloksiin.  

 

Veden imeytymiskokeista saadut tulokset ja tutkimustilassa kokeiden aikana vallinneet 

olosuhteet on koottu taulukkoon 4.2. Taulukosta nähdään olosuhteiden vaihdelleen 

mittauskertojen välillä jonkin verran; tutkimustilan lämpötila ja ilman suhteellinen 

kosteus olivat kevättalvella tehtyjen mittausten aikana alhaisemmat kuin syksyllä. Suurin 

lämpötilanvaihtelu varsinaisen mittauksen aikana oli n. 1,6 °C, mikä mahtuu standardin 

mukaisen sallitun vaihteluvälin (± 2 °C) rajoihin. Tutkimustilan ilman suhteellinen 

kosteus vaihteli kuitenkin reilusti yli sallittujen rajojen, enimmillään yksittäisen 

mittauksen aikana 13–38 % RH. Kuten kohdassa 4.1.2 mainittiin, vesiupotuskaappien 

sisällä vallitsevia olosuhteita ei mitattu. Koetilan olosuhteiden tietäminen oli oleellista, 

koska veden haihtuminen kaappien sisällä on suoraan yhteydessä koetilassa vallinneisiin 

olosuhteisiin, sillä vesihöyry pääsee siirtymään tilan ja kaappien välillä. 

Taulukko 4.2. Veden imeytymiskokeiden tulokset ja tutkimustilan keskimääräiset 

olosuhteet mittausten aikana. 

Koesarja 
Betonin ikä 

aloitushetkellä 
[d] 

Aw 
[kg/(m2s0,5)] 

Bw 
[mm/s0,5] 

wcap 
[kg/m3] 

Tutkimustilan olosuhteet 

ϕ [% RH] T [°C] 

Tavalliset koekappaleet 

1.1 642 1,84E-02 1,84E-01 137,9 25,3 21,6 

1.2 872 1,98E-02 1,86E-01 132,9 49,8 23,7 

Kastellut koekappaleet 

2.1 680 2,07E-02 1,76E-01 135,1 32,2 20,5 

2.2 873 1,88E-02 1,50E-01 129,2 46,0 23,8 
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Veden imeytymiskokeiden tulokset on esitetty myös kuvissa 4.6, 4.7 ja 4.8, piirrettynä 

samoihin kuvaajiin aiemmin mitattujen tulosten (Vänttinen 2017) kanssa. Vertailtaessa 

aiempien mittausten tuloksiin on otettava huomioon, että nyt testatut tavalliset 

koekappaleet poikkeavat aiemmista siinä, että koekappaleet on aiemmissa kokeissa 

todennäköisesti valmistettu loppuun asti kerralla, eli hiottu hyvin pian sahaamisen 

jälkeen, jolloin kastelukertoja valun jälkeen ja ennen veden imeytymiskokeita on ollut 

vain yksi. Nyt käytetyt koekappaleet oli sahattu valmiiksi ja varastoitu, joten ne ovat 

ehtineet kuivua kunnolla ennen hiomista ja ne on kasteltu siten yhden kerran useammin. 

Kuva 4.6. Rudus Oy:n sisäkuoribetonin veden imeytymiskertoimen Aw kehittyminen 

betonin iän funktiona. Viimeisimmät kaksi arvoa (300 päivän iän jälkeiset) on määritetty 

tämän työn yhteydessä. Tulokset ovat 3 koekappaleen tulosten keskiarvoja ja virhepalkit 

kuvaavat tuloksen 90 % luottamusväliä. 

Kuvasta 4.6 nähdään veden imeytymiskertoimen edelleen kasvaneen tavallisilla 

koekappaleilla, mutta kasvunopeus on kuvaajan perusteella hidastunut. Kahden viimeisen 

tuloksen 90 % luottamusvälit osuvat osittain samalle välille, joten kertoimet voivat 

kuitenkin olla myös esimerkiksi samansuuruiset. 

Tavallisilla koekappaleilla veden imeytymiskerroin on alun vaihteluiden jälkeen 

jatkuvasti suurentunut. Kastelluilla koekappaleilla kerroin näyttäisi sen sijaan 

viimeisimmän mittauksen perusteella hieman pienentyneen 680 päivän ikäisenä 

mitattuun arvoon verrattuna. Kuvasta 4.6 nähdään, että veden imeytymiskertoimen 

tapauksessa muutos kuitenkin mahtuu kastelluillakin koekappaleilla 90% luottamusvälin 

rajoihin. Koekappaleille mittausten välissä tehdyn uunikuivauksen pitäisi tosin lisätä 

veden imeytymisnopeutta. Kertoimen pienentymisen syyksi voidaan epäillä kastelun 

vuoksi uudelleen käynnistynyttä hydrataatiota ja siitä aiheutunutta tiivistymistä.  
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Kuvasta 4.7 nähdään, että veden tunkeutumiskertoimen tapauksessa kasteltujen 

kappaleiden kaksi viimeistä tulosta ovat sen sijaan selvästi eri suuruiset. Tavallisilla 

koekappaleilla veden tunkeutumiskerroin on pysynyt viimeisten kahden mittauksen 

välillä käytännössä muuttumattomana.  

 

Kuva 4.7. Rudus Oy:n sisäkuoribetonin veden tunkeutumiskertoimen Bw kehittyminen 

betonin iän funktiona. Käyrien viimeisimmät 2 arvoa (300 päivän iän jälkeiset) on 

määritetty tämän työn yhteydessä. Tulokset ovat 3 koekappaleen tulosten keskiarvoja ja 

virhepalkit kuvaavat tuloksen 90 % luottamusväliä. Kasteltujen koekappaleiden 680 

päivän ikäisenä mitatun tuloksen 90 % luottamusväli on hyvin pieni. 

Veden imeytymis- ja tunkeutumiskerrointen viimeisimmät tulokset vastaavat jo melko 

hyvin kirjallisuudesta löytyviä arvoja. Esimerkiksi betonille, jonka vesi-sementtisuhde on 

0,5 on esitetty veden imeytymiskertoimen Aw arvoksi 0,020 kg/m2s0,5 ja veden 

tunkeutumiskertoimen Bw arvoksi 0,17 mm/s0,5 (Vinha 2011, osa 2). Hagentoft (2001) 

taas on esittänyt vesi-sementtisuhteen 0,5 betonille vastaavien kertoimien arvoiksi 0,020 

kg/m2s0,5 ja 0,2 mm/s0,5.  

Kuvassa 4.8 on esitetty kapillaarisen kyllästyskosteuspitoisuuden wcap kehittyminen 

betonin iän suhteen. Kuvaajasta nähdään kapillaarisen kyllästyskosteuspitoisuuden 

pienentyneen molemmilla koekappaletyypeillä ja muutoksen olleen kohtalaisen 

lineaarista.  
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Kuva 4.8. Rudus Oy:n sisäkuoribetonin kapillaarisen kyllästyskosteuspitoisuuden wcap 

kehittyminen betonin iän funktiona. Viimeisimmät kaksi arvoa (300 päivän iän jälkeiset) 

on määritetty tämän työn yhteydessä. Tulokset ovat 3 koekappaleen tulosten keskiarvoja 

ja virhepalkit kuvaavat tuloksen 90 % luottamusväliä. 

Aiempien mittausten (Vänttinen 2017) perusteella kapillaarinen 

kyllästyskosteuspitoisuus on tasoittunut alun vaihtelujen jälkeen keskimäärin arvoon 141 

kg/m3 (neljä tulosta 90 vrk ikäisestä 141 vrk ikäiseen; 136,2–145,1 kg/m3). Kastellulla 

sarjalla aiemmin tehdystä mittauksesta taas on saatu kapillaariseksi 

kyllästyskosteuspitoisuudeksi 152,5 kg/m3. Tässä työssä tehdyistä mittauksista saatiin 

tuloksiksi tavallisilla koekappaleilla 137,9 kg/m3 (642 d) ja 132,9 kg/m3 (872 d) ja 

kastelluilla koekappaleilla 135,1 kg/m3 (680 d) ja 129,2 kg/m3 (873 d). Tulosten 

perusteella voidaan päätellä, että betoniin kapillaarisesti sitoutuvan veden määrä pienenee 

jonkin verran betonin ikääntyessä. Kuvaan piirretyistä 90 % luottamusväleistä nähdään 

vaihtelun olleen uusissa mittauksissa koesarjan eri koekappaleiden välillä erittäin 

vähäistä verrattuna aiempiin mittauksiin. 

Taulukkoon 4.3 on koottu koesarjojen lähtökosteuspitoisuudet ja ennen kokeita tehdyn 

tasapainotuksen tiedot sekä kuivapainojen avulla lasketut kuivatiheydet. Tavallisten 

kappaleiden kaksi koesarjaa ovat kuivatiheyksien perusteella hyvin lähelle samanlaiset. 

Myös lähtökosteuspitoisuudet ovat olleet melko samalla tasolla, vaikka tasapainotus on 

kestänyt myöhemmin testatulla sarjalla yli 8 kk pidempään. 
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Taulukko 4.3. Veden imeytyskokeen koekappaleiden keskimääräiset kuivatiheydet ja 

lähtökosteuspitoisuudet sekä vakio-olosuhdehuoneessa pidetty aika ja olosuhteet 

tasapainottumisen aikana. Koesarjat 2.1 ja 2.2 on tehty samoilla koekappaleilla. Suluissa 

olevat arvot todettiin virheellisiksi lyhyestä kuivatusajasta johtuen; koesarjan 2.2 

lähtökosteuspitoisuus on siksi laskettu myös aiemmin samoilla koekappaleilla suoritetun 

koesarjan 2.1 kuivapainoilla.  

Koesarja 
Kuivatiheys 
ρ0 [kg/m3] 

Lähtökosteuspitoisuus 
wi [kg/m3] 

Tasapainotus 

Kesto ϕ [% RH] T [°C] 

Tavalliset koekappaleet 

1.1 2323 48,1 1,9 kk - - 

1.2 2318 43,8 10,0 kk 54,2 21,2 

Kastellut koekappaleet 

2.1 2298 26,0 2,2 vko 53,6 21,2 

2.2 (2310) 31,3 (19,5) 2,7 kk 54,6 21,1 

 

Taulukosta nähdään lähtökosteuspitoisuuksissa olevan selkeitä eroja tavallisten ja 

kasteltujen koekappaleiden välillä. Korkeammat kosteuspitoisuudet johtuvat 

todennäköisesti tavallisten koekappaleiden kastumisesta hiomisen yhteydessä sekä 

koesarjan 2.1 lyhyemmästä tasapainotusajasta ja kappaleiden uunikuivauksesta 

mittausten välissä. Koesarjan 2.2 lähtökosteuspitoisuus on laskettu edellisen samoilla 

koekappaleilla tehdyn kokeen (2.1) lopuksi mitatuilla kuivapainoilla, sillä koesarjan 2.2 

jälkeen koekappaleiden uunikuivaus kesti lyhyemmän aikaa ja kuivapainot olivat sillä 

kertaa selkeästi korkeampia. Niiden avulla laskettu keskimääräinen lähtökosteuspitoisuus 

(suluissa, kuten myös kuivatiheys) on selvästi virheellinen. 

Taulukossa 4.3 esitetyt tavallisten koekappaleiden lähtökosteuspitoisuudet ennen veden 

imeytymiskokeita ovat hyvin lähellä aiemmissa tasapainokosteuskokeissa (Vänttinen 

2017) Rudus Oy:n sisäkuoribetonille määritettyä 33 % RH adsorptiokäyrän 

tasapainokosteuspitoisuutta (48 kg/m3). Kasteltujen koekappaleiden 

lähtökosteuspitoisuudet taas ovat vastaavasti 11 % RH ja 33 % RH olosuhteissa 

mitattujen tasapainokosteuspitoisuuksien välistä. Tuloksista voidaan päätellä, että edes 

10 kk tasapainotusaika ei riitä kosteuspitoisuuden täydelliseen tasapainottumiseen tämän 

kokoisilla betonikoekappaleilla. Veden imeytymiskokeessa tällä ei kuitenkaan ole 

merkitystä, kunhan kappaleiden kosteuspitoisuus ei ole kapillaarisella alueella ennen 

kokeen aloitusta. Tämän perusteella tulokset ovat myös vertailukelpoisia aiempien 

kanssa, vaikka tasapainotusolosuhteet olivat aiemmissa kokeissa olleet hieman erilaiset 

(n. +20 °C, n. 60 % RH (Vänttinen 2017)). 
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4.2 Tasapainokosteuskoe 

Tasapainokosteuskokeella voidaan määrittää, kuinka paljon huokoinen materiaali sitoo 

kosteutta ympäröivästä ilmasta tietyssä kosteuspitoisuudessa ja lämpötilassa. Koska 

kappale ei ole kosketuksissa nestemäisen veden kanssa, kyseessä on hygroskooppinen 

tasapainokosteus (kapillaarinen tasapainokosteus määritetään painelevykokeilla, ks. 4.4).  

Tasapainokosteuspitoisuus saadaan määritettyä altistamalla materiaalista tehdyt 

koekappaleet vakio-olosuhteille, jolloin huokosten kosteuspitoisuus tasapainottuu 

ympäröivän ilman suhteellista kosteutta vastaavaksi. Paljon käytetty menetelmä on luoda 

vakiona pysyvä kosteus kylläisen suolaliuoksen avulla.  

Kosteuspitoisuuden muutos näkyy koekappaleiden painon muuttumisena ja 

painonmuutoksen tasaannuttua voidaan laskea materiaaliin sitoutuneen kosteuden määrä, 

kun kuivapaino ja tilavuus tunnetaan. Tasapainokosteuspitoisuus määritetään tavallisesti 

useissa eri kosteusolosuhteissa ja arvoista piirretään tasapainokosteuskäyrä. 

Tasapainokosteuspitoisuuden suuruus riippuu siitä, onko materiaali sitomassa vai 

luovuttamassa kosteutta (ks. 2.2.2), minkä vuoksi yleensä määritetään sekä adsorptio- että 

desorptiokäyrä. 

4.2.1 Koejärjestelyt 

Tasapainokosteuskoe toteutettiin mukaillen standardia SFS-EN ISO 12571 ja työohjeena 

käytettiin rakennusfysiikan tutkimusryhmän toimintatapaohjetta (Toimintatapaohje 

tasapainokosteus 2016). Menetelmänä käytettiin koekappaleiden tasapainottamista eri 

suhteellisen kosteuden arvoihin, jotka luotiin käyttämällä kylläisiä suolaliuoksia. 

Tasapainokosteuskokeet tehtiin TTY:llä vakio-olosuhdehuoneessa, jonka lämpötila oli 

21 °C ja suhteellinen kosteus 50 % RH. Standardin mukaan tasapainokosteuspitoisuudet 

tulee määrittää vähintään viidessä taulukon 4.4 mukaisessa kosteustasossa ja 

kosteustasojen 2, 4 ja 6 tulee sisältyä mitattaviin arvoihin (SFS-EN ISO 12571 2014). 

Taulukko 4.4. Suolaliuosten tuottamat ilman suhteellisen kosteuden arvot ja 

kosteustasot, joista 5 pitää valita standardin mukaiseen kokeeseen. (SFS-EN ISO 12571) 

Nro Suola 
Suhteellinen kosteus, 
 kun T = 23 °C [% RH] 

1 KOH 9 

2 MgCl2 x 6H2O 33 

3 Mg(NO3)2 x 6H2O 53 

4 NaCl 75 

5 KCl 85 

6 KNO3 93 
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Kokeeseen valittiin taulukon 4.4 kosteustasoista 2, 3, 4, 5 ja 6. Kaliumhydroksidin KOH 

tilalle matalan suhteellisen kosteuden suolaksi valittiin litiumkloridi LiCl, koska sen 

tuottama suhteellinen kosteus on vähemmän riippuvainen lämpötilasta. Lisäksi valittiin 

korkean suhteellisen kosteuden, 97 % RH tuottava suola, kaliumsulfaatti K2SO4. 

Taulukkoon 4.5 on koottu kokeisiin valitut suolat ja niiden tuottamat ilman 

kosteuspitoisuudet lämpötiloissa 20 ja 23 °C. 

Taulukko 4.5. Kokeisiin valitut suolaliuokset ja niiden tuottamat ilman suhteellisen 

kosteuden arvot standardin SFS-EN ISO 12571 liitteen A mukaan. 

Nro Suola 
Suhteellinen kosteus, kun 

T = 20 °C [% RH] 
Suhteellinen kosteus, kun 

T = 23 °C [% RH] 

1 LiCl 11,31 ± 0,31 11,30 ± 0,28 

2 MgCl2 33,07 ± 0,18 32,90 ± 0,17 

3 Mg(NO3)2 54,38 ± 0,23 53,49 ±0,22 

4 NaCl 75,47 ± 0,14 75,36 ± 0,13 

5 KCl 85,11 ±0,29 84,65 ± 0,27 

6 KNO3 94,62 ± 0,66 94,00 ± 0,60 

7 K2SO4 97,59 ± 0,53 97,42 ± 0,47 

 

Kylläiset suolaliuokset valmistettiin kannellisten muovilaatikoiden pohjalle sekoittamalla 

suolaa ja deionisoitua vettä. Liuoksia tehtiin n. 2-3 cm korkuiset kerrokset laatikoiden 

pohjalle. Liuosten kylläisyys varmistettiin lisäämällä suolaa ylimäärin, jolloin pohjalle jäi 

reilusti liukenemattomia suolarakeita. Muovilaatikot asetettiin vakio-

olosuhdehuoneeseen lattialle ja hyllyihin. Kuvassa 4.9 on esimerkki kokeissa käytetystä 

olosuhdelaatikosta. 

Laatikon pohjalle asetettiin muoviritilästä ja raudoituskorokkeista tehty taso, jonka päälle 

koekappaleet voitiin asettaa siten että niiden alapinnat olivat reilusti vedenpinnan 

yläpuolella. Koekappaleet aseteltiin osittain päällekkäin ja välissä käytettiin 8 mm 

korkuisia muttereita välikkeinä, jotta ilma pääsi kiertämään kappaleiden ympärillä 

esteettä. 

Laatikoiden lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurattiin Rotronic HygroLog -

loggereilla. Loggereihin kiinnitetyt RH/T-anturit asennettiin muovilaatikoiden kansien 

läpi ja reikä tiivistettiin sinitarralla. Antureita asennettiin 1 kpl per laatikko. Laatikoiden 

kansissa oli lisäksi kiinnitetty puhaltimet, joilla laatikon ilma saatiin kiertämään ja 

suhteellinen kosteus pysyi siten mahdollisimman tasaisena eri puolilla laatikkoa. 
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Kuva 4.9. Tasapainokosteuskokeen koekappaleet olosuhdelaatikossa ennen kuivatuksen 

aloitusta. Laatikon kanteen on tiivistetty suhteellista kosteutta ja lämpötilaa mittaava 

anturi. Anturin vieressä on kanteen kiinnitetty puhallin. 

Koe aloitettiin koekappaleiden kuivatuksella. Suurin osa kappaleista kuivatettiin 

olosuhdelaatikoissa, joihin oli luotu 11 % RH suhteellinen kosteus. Tässä poikettiin 

standardin SFS-EN ISO 12571 mukaisesta menettelystä, jonka mukaan koe tulee aloittaa 

kuivaamalla koekappaleet uunissa 105 °C lämpötilassa. Tasapainokosteuskäyrät haluttiin 

kuitenkin mitata kuivaamatta kappaleita uunissa, jotta betonin mikrorakenteen 

muuttumisesta ei aiheutuisi virhettä. Koekappaleiden kosteuspitoisuuden täydellistä 

tasaantumista ei kuivattaessa odotettu, vaan kokeen nopeuttamiseksi ne siirrettiin 

tasaantumaan eri kosteustasoihin, kun enin kosteus oli painonmuutoskuvaajien 

perusteella kuivunut. Adsorptiokäyrän alinta kosteustasoa varten kuitenkin kuivattiin 

uunissa yksi koekappalesarja per betonilaatu, koska sen mittaus on pakko aloittaa täysin 

kuivasta. 

Koekappaleiden kosteuspitoisuuden tasaantumista seurattiin punnitsemalla niitä Precisa 

ES2220M vaa’alla, jonka tarkkuus oli 0,001 g. Vaa’an mittaustarkkuus tarkistettiin 

tavallisesti vähintään kerran kuukaudessa 500 g, 1000 g ja 2000 g tarkkuuspunnuksilla. 

Vaa’an päällä käytettiin lisäksi polykarbonaattilevystä valmistettua kannellista 

tuulisuojaa ilmavirrasta aiheutuvien virheiden poistamiseksi. Jokaisesta 

koekappalesarjasta punnittiin yhtä kappaletta, jotta punnituksiin tarvittava työmäärä 

pysyi kohtuullisena. Kun sen kosteuspitoisuuden nähtiin painonnoususta piirretyn käyrän 

perusteella olevan tasaantumassa, koko koekappalesarja punnittiin muutamaan kertaan 

noin viikon välein, jotta voitiin varmistaa kaikkien kappaleiden tasaantuneen. Punnitusten 
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aikana olosuhdelaatikoiden kannet pyrittiin pitämään auki mahdollisimman lyhyen aikaa 

ja olosuhdelaatikosta punnituksen ajaksi poistetut kappaleet säilytettiin pienessä 

suljetussa muovilaatikossa. Kosteuden siirtyminen on betonin huokosverkostossa erittäin 

hidasta, joten hetkellisestä ympäröivän ilmankosteuden muuttumisesta mahdollisesti 

aiheutuneen virheen voidaan olettaa olevan vähäinen. 

Tasapainottumisen arviointi tehtiin piirtämällä punnitustuloksista painonnousukuvaajat, 

sillä standardin mukaisen lopetusrajan 0,1 %/vrk painonmuutos oli todettu jo aiemmin 

tehdyissä kokeissa (Vainio 2016) soveltuvan huonosti tiiviille betoneille. 

Tasapainottaminen päätettiin tehdä varman päälle, jotta pitkäkestoisia kokeita ei tarvitsisi 

uusia. Tasapainottuminen arvoitiin silmämääräisesti kuvaajien perusteella. 

Koekappaleiden painonmuutosnopeus oli lopulta kaikissa mittauksissa ennen kokeen 

päättämistä n. 0,001 %/vrk tai pienempi (lukuun ottamatta sisäkuoribetonien 97 % 

suhteellisen kosteuden adsorptiokäyrän mittausta, joka jouduttiin päättämään ennen 

tasaantumista kosteuden kondensoitumisesta johtuen). 

Standardin mukaisessa tasapainokosteuskokeessa koekappaleet siirretään kosteustasosta 

toiseen, kun ne ovat tasapainottuneet ja kaikki kosteustasot käydään läpi samalla 

koekappalesarjalla. Tässä tutkimuksessa kokeita päätettiin kuitenkin nopeuttaa tekemällä 

suuri määrä koekappalesarjoja. Sisäkuoribetonikappaleita oli valmistettu niin paljon, että 

jokainen kosteustaso adsorptio- ja desorptiokäyrällä voitiin määrittää erillisellä sarjalla.  

Sisäkuoribetonien koekappalesarjoista 6 kpl 13:sta siirrettiin kuivatuksen jälkeen 

tasaantumaan 97 % RH kosteuteen desorptiokäyrän mittaamista varten. Loput siirrettiin 

eri kosteustasoihin adsorptioon ja lisäksi adsorption 11 % RH olosuhteen 

tasapainokosteuspitoisuuden mittaamista varten oli kuivattu yksi koekappalesarja 

jokaista betonilaatua uunissa 105 °C lämpötilassa. Koekappaleita kuivattiin, kunnes 

massanmuutos oli alle 0,1 % kokonaismassasta kolmessa perättäisessä vähintään 24 

tunnin välein tehdyssä mittauksessa. Muut koekappalesarjat kuivattiin uunissa sen 

jälkeen, kun niiden painonmuutos oli tasaantunut olosuhdelaatikoissa ja niille oli saatu 

mitattua kutakin kosteustasoa vastaavat vakiomassat. 

Kaikkia kosteustasoja ei ehditty mittaamaan sisäkuoribetoneilla, sillä tasapainottumisajat 

olivat myös ohuilla koekappaleilla erittäin pitkiä ja erityisesti useissa adsorptiokäyrän 

mittauksissa painonmuutos ei hidastunut, vaikka koekappaleet olivat olleet samassa 

olosuhteessa jopa yli 10 kk. Sisäkuoribetonien sorptiokäyrien mittauksista n. kaksi 

kolmasosaa ei ehtinyt tämän diplomityön aikana valmistumaan. Työssä aloitettuja 

tasapainokosteuskokeita jatketaan, kunnes kaikki tasapainokosteuskäyrien pisteet 

saadaan mitattua.  

Ontelolaattabetoneista oli saatu valmistettua Lujabetoni Oy:n betonista vain 3 ja Parma 

Oy:n betonista vain 2 uutta kolmen koekappaleen sarjaa, minkä vuoksi jokaisella sarjalla 

oli mitattava useampia kosteustasoja. Ontelolaattakappaleilla päätettiin määrittää 
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kokeiden pitkän keston vuoksi ainoastaan adsorptiokäyrät, sillä aiemmin aloitetuissa 

ontelolaattabetonien tasapainokosteuskokeissa oli epäonnistunut juuri adsorptiokäyrien 

mittaus ja desorptiokäyrien mittaus oli edelleen käynnissä. Sarjat siirrettiin 11 % RH 

kuivatuksen jälkeen tasaantumaan 33 ja 54 % RH suhteellisiin kosteuksiin. 

Myös ontelolaattabetoneilla oli ongelmia kokeiden kestoon liittyen ja ne ehtivät tasaantua 

10 kk aikana ainoastaan 33 % RH olosuhteeseen. Koska uunikuivaus päätettiin 

standardista poiketen tehdä vasta kokeen lopuksi, sitoutuneen kosteuden määrää ei voitu 

laskea. Tasaantumisen jälkeen koekappalesarjat siirrettiin seuraaviin kosteustasoihin ja 

mittausta jatketaan, kunnes kaikki kosteustasot on saatu mitattua, jonka jälkeen 

kosteuspitoisuudet on mahdollista laskea. 

Uusilla ohuemmilla koekappaleilla tehtyjen kokeiden lisäksi jatkettiin v. 2016 aloitettuja 

tasapainokosteuskäyrien mittauksia, joissa oli käytetty 185 mm halkaisijallisilla 

koekappaleita. Sisäkuoribetonien koekappaleet olivat n. 15–16 mm ja 

ontelolaattabetonikappaleet n. 17–21 mm paksuisia. 

4.2.2 Virhelähteet 

Tasapainokosteuskokeisiin liittyy monia tekijöitä, jotka vaikuttavat niistä saataviin 

tuloksiin. Kirjallisuudessa on mainittu esimerkiksi kuivapainon määrittäminen, 

koekappaleiden historia, materiaalin muuttuminen kokeen aikana, koekappaleiden koko 

ja kuivaustapa (Kumaran 2006, Saeidpour & Wadsö 2015).  

Kaikilla edellä mainituilla on todennäköisesti ollut vaikutusta myös tämän tutkimuksen 

tuloksiin. Esimerkiksi kuivapainon määrittäminen tehtiin kuivaamalla koekappaleet 

uunissa 105 °C lämpötilassa. Kumaran (2006) mainitsee ongelmalliseksi sen, että vaikka 

uunin lämpötila olisi niinkin korkea kuin 105 °C, ilma sen sisällä sisältää kuitenkin aina 

jonkin verran kosteutta, jos ilma on samaa kuin ympäröivässä tilassa. Tässä tapauksessa 

tilannetta pahensi se, että uuni oli yhteiskäytössä ja käytännössä ei voinut varmistua siitä, 

että uuniin ei esimerkiksi laitettu kesken kuivauksen kosteita materiaaleja, joiden 

vaikutuksesta suhteellinen kosteus uunin sisällä nousee tavallista korkeammaksi. Joitain 

kertoja näin oli luultavasti käynyt, sillä koekappaleiden painojen havaittiin toisinaan 

nousseen edelliseen punnituskertaan verrattuna. Virhe voi olla suhteessa merkittävä, 

koska sitoutuvan kosteuden määrät ovat etenkin matalilla suhteellisen kosteuden arvoilla 

pieniä. 

Kuivauksesta aiheutuu lisäksi muutoksia betonin rakenteeseen. 105 °C lämpötilassa 

kuivaaminen tiettävästi poistaa mm. kalsiumsilikaattihydraattiin ja ettringiittiin 

sitoutunutta vettä ja sillä tavoin saavutettava kuivapaino ei ole ”aito” kuivapaino 

(Baroghel-Bouny 2006). Toisaalta mikään kuivatustapa ei ole ongelmaton. 
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Koekappaleiden historia vaikuttaa tuloksiin etenkin, kun kyseessä on betonin kaltainen 

materiaali, jonka rakenne muuttuu vielä pitkään valmistamisen jälkeen. Tässä työssä 

käytetyt koekappaleet porattiin elementeistä, jotka olivat olleet säilytyksessä ulkotilassa 

alttiina sateelle ja lämpötilavaihteluille. Kosteuden vaihtelu on tosin voinut olla 

mittauksen kannalta jopa hyödyllistä, sillä hydratoituminen on luultavasti kosteissa 

olosuhteissa edennyt pidemmälle ja muutokset tasapainokosteuskokeen aikana ovat 

todennäköisesti siksi pienempiä. Toisaalta hygroskooppisella alueella vettä on 

pääsääntöisesti saatavilla niin vähän, että kemialliset reaktiot eivät etene kovin nopeasti. 

(Baroghel-Bouny 2006) Betoni on todennäköisesti altistunut säilytyksessä myös kuiville 

olosuhteille ja siitä seuraavia muutoksia on jo ehkä ehtinyt tapahtua ennen koetilannetta. 

Mitatut tasapainokosteuskäyrät edustavatkin siten kappaleiden historiasta johtuen 

mahdollisesti kohtuullisen hyvin sitä pysyvämpää tilaa, johon tasapainokosteudet 

asettuvat käyttöolosuhteissa useiden adsorptio-desorptio-syklien jälkeen (Baroghel-

Bouny 2006). 

Koekappaleet olivat raekokoon nähden huomattavasti standardissa suositeltua kokoa 

pienempiä. Betonin koostumuksen hajonnasta aiheutuvaa virhettä pyrittiin pienentämään 

käyttämällä jokaisessa koesarjassa standardin mukaisen 3 koekappaleen sijasta 6 

koekappaletta. Pienten koekappaleiden valmistuksessa syntyneet pienet halkeamat voivat 

lisäksi osaltaan vaikuttaa kosteuden sitoutumiseen, mutta todennäköisesti tilat ovat niin 

suuria, ettei niillä ole merkittävää vaikutusta. Virhettä aiheutuukin ennemmin halkeilun 

vaikutuksesta kappaleiden mittoihin. 

Kokeen aikaisilla lämpötilan vaihteluilla on voinut olla vaikutusta tuloksiin. Vakio-

olosuhdehuoneen ja olosuhdelaatikoiden lämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta 

seurattiin kokeiden aikana Rotronic HygroLog -laitteilla. Kuvassa 4.10 on esitetty vakio-

olosuhdehuoneen lämpötilan vaihtelu tasapainokosteuskokeiden aikana, ylimmän hyllyn 

korkeudelle asetetulla anturilla mitattuna. Lämpötila vakio-olosuhdehuoneessa oli 

kokeiden aikana keskimäärin n. 21,2 ± 0,3 °C. Kuvaajasta on kuitenkin nähtävissä 

useampi ajanhetkiä, jolloin olosuhdehuoneen lämmönsäätö ei ole toiminut kunnolla ja 

lämpötila on noussut tavanomaista vaihteluväliä korkeammalle.  
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Kuva 4.10. Lämpötila vakio-olosuhdehuoneessa tasapainokosteuskokeiden aikana. 

Lämpötilan mittaus alkoi n. 1 kk kuivatuksen aloittamisen jälkeen, koska anturit olivat 

siinä vaiheessa vielä kalibroitavana. 

Varsinkin isommista vaihteluista on todennäköisesti aiheutunut virhettä tuloksiin, koska 

lämpötilan muuttuminen on aiheuttanut myös suhteellisen kosteuden vaihtelua. Jos 

esimerkiksi mitataan adsorptiokäyrän pistettä ja olosuhdelaatikon suhteellinen kosteus 

nousee tavoiteltua korkeammaksi, materiaalin kosteuspitoisuus alkaa tasaantua sen 

mukaiseksi, eikä se enää täysin palaudu, vaikka olosuhde palaisi takaisin tavoitellun 

mukaiseksi. Suhteellisen kosteuden vaihtelu aiheuttaa siten adsorptio- ja desorptiokäyrien 

lähenemistä.  

Myös punnitseminen aiheuttaa tasapainotusolosuhteiden muuttumista, sillä laatikko on 

avattava ja sisällä oleva ilma sekoittuu vakio-olosuhdehuoneen ilman kanssa. 

Olosuhdedatan kuvaajista havaittiin, että toisinaan suhteellisen kosteuden palautuminen 

tavoitetasolle on kestänyt jopa useita vuorokausia. Laatikoissa käytetyt puhaltimet eivät 

ehkä kierrättäneet ilmaa riittävän tehokkaasti.  

On myös huomattava, että punnitustilanteesta aiheutuva virhe ei johdu pelkästään ilman 

suhteellisen kosteuden muuttumisesta, vaan myös lämpötila laatikon sisällä muuttuu 

usein punnituksen yhteydessä. Normaalisti vakio-olosuhdehuoneessa on sama lämpötila 

kuin olosuhdelaatikoissa, mutta huoneen ilma pääsee vaihtumaan, kun sinne kuljetaan ja 

kestää jonkin aikaa, että se palautuu asetetulle tasolle. Laatikon ollessa suljettuna 

vaihtelulla ei ole juuri merkitystä, koska ilman lämpötila muuttuu suljetun laatikon sisällä 

hitaasti. 
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Olosuhteiden vaihtelusta tiettävästi aiheutuneita virheitä: 

- Rudus Oy:n sisäkuoribetonin 33 % RH adsorptiokäyrän mittaus päädyttiin 

lopettamaan ennen lopullista tasaantumista. Vakio-olosuhdehuoneen lämpötila oli 

laskenut punnitusvälillä tasaisesti n. 0,5 °C, jonka seurauksen suhteellinen kosteus 

oli laskenut n. 0,7 % RH, mikä riitti aiheuttamaan painonnousun pysähtymisen. 

- Sisäkuoribetonien adsorptiokäyrän 97 % RH mittaus epäonnistui, kun 

ilmankosteus olosuhdelaatikon sisällä kondensoitui koekappaleisiin (kuva 4.11). 

Lämpötila nousi hetkellisesti n. 2 °C ja laski jälleen normaalitasolle, minkä 

seurauksena ilmankosteus tiivistyi ja myös koekappaleiden pinnoille tiivistyi 

paljon vettä, jonka vuoksi mittaus päätettiin lopettaa. Kokeen tulokset on laskettu 

kondensoitumista edeltäneen punnituskerran painoilla. Samassa 

olosuhdelaatikossa olivat tasaantumassa myös sisäkuoribetonien 

koekappalesarjat, joilla määritettiin desorptiokäyrän pisteet 85 ja 94 % RH ja 

niiden tuloksiin on voinut aiheutua niin ikään virhettä. 

 

 

Kuva 4.11. Kosteus tiivistyi 97 % RH laatikossa, kun vakio-olosuhdehuoneen 

lämmönsäätö ei toiminut kunnolla ja lämpötila laski lyhyessä ajassa 2 °C. 

Joillain sisäkuoribetonien koekappalesarjoilla havaittiin painon lähtevän nousuun alun 

pudotuksen jälkeen desorptiokäyrän mittauksissa. Ruduksen betonilla paino lähti 

nousemaan 33, 54 ja 75 % RH kosteustasoissa, joista viimeisessä paino nousi jopa 

korkeammaksi kuin siirtoa edeltänyt 97 % RH punnitustulos. Lisäksi kaikkien 

sisäkuoribetonien painot nousivat 94 % RH mittauksessa yli 97 % RH punnitustulosten. 

Kuvassa 4.12 on esimerkki 33 % RH tasapainokosteuskokeen painonmuutoskuvaajasta.  
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Kuva 4.12. Rudus Oy:n betonin painonmuutoskuvaaja 33 % RH desorptiokäyrän 

mittauksesta. Kuvaajassa näkyvät vaiheet: 11 % RH kuivatus, 97 % RH tasapainotus ja 

lopussa 33 % RH tasapainotus. Painon nähdään alun pudotuksen jälkeen nousseen 

tasaisesti lähes koko 33 % RH olosuhteessa tasapainottamisen ajan. 

Syynä painonmuutoksen suunnan vaihtumiseen voi olla liian lyhyt tasapainotus ennen 

siirtoa, jolloin huokosilman suhteellinen kosteus ei ole ehtinyt nousta kaikkialla 

huokosverkostossa riittävän korkeaksi. Alempaan kosteustasoon siirrettäessä kosteus 

kuivuu niistä huokosista, joissa suhteellinen kosteus on noussut riittävän korkeaksi ja 

muihin alkaa siirtyä lisää kosteutta, mikä näkyy painonmuutoskuvaajassa ensin 

pudotuksena, kunnes paino taas lähtee nousemaan. Tällä tavoin saavutettu 

kosteuspitoisuus on todennäköisesti todellista matalampi, koska kosteutta lähestytään 

desorption sijaan kuivemmasta suunnasta. Samalla tavoin adsorption tulokset voivat olla 

liian lyhyestä kuivatuksesta johtuen liian korkeita. Toinen syy hitaalle painonnousulle voi 

olla hydrataation jatkuminen. Hydrataatiossa sementtiin sitoutuu vettä ja 

hydrataatiotuotteiden paino on siten korkeampi kuin reagoimattoman sementin. 

Lähtökosteuspitoisuudella on myös ylipäätään vaikutus tasapainokosteuden arvoon ja eri 

kosteuspitoisuuksista lähteneet käyrät ovat eri muotoisia (Kumaran 2006, Baroghel-

Bouny 2006). Esim. korkeassa suhteellisessa kosteudessa tasapainottunut koesarja tuottaa 

desorptiossa korkeammat kosteuspitoisuudet kuin pykälää alemmasta lähtenyt mittaus, 

vaikka mitattava kosteustaso muuten olisi sama (esim. 94 % RH ja 85 % RH eri 

mittausten lähtökosteustasoina ja mitataan 54 % RH desorption 

tasapainokosteuspitoisuutta). 

4.2.3 Tulokset 

Tasapainokosteuskokeet kestivät kuivatuksen aloituksesta alkaen kokonaisuudessaan n. 

12 kk. Suhteellisen kosteuden keskihajonta pysyi mittausten ajan kaikissa kosteustasoissa 

standardin mukaisen enimmäisvaihteluvälin ± 2 % RH rajoissa.  
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Sisäkuoribetonien tulokset 

Sisäkuoribetonien tasapainokosteuskokeiden tulokset on esitetty taulukossa 4.6 sekä 

kuvissa 4.13, 4.14 ja 4.15. Tulokset on laskettu 6 koekappaleen kosteuspitoisuuksien 

keskiarvona, lukuun ottamatta Lujabetonin 54 % RH desorption tulosta, joka on laskettu 

5 koekappaleen tuloksista, koska yhden kappaleen kosteuspitoisuus oli selvästi muista 

poikkeava. 

Taulukko 4.6. Sisäkuoribetonien tasapainokosteuspitoisuudet hygroskooppisella 

alueella adsorptiossa ja desorptiossa. Kokeiden pitkän keston vuoksi kaikkia tuloksia ei 

ehditty määrittämään tämän työn aikana. 

RH [%] 

Tasapainokosteuspitoisuus [kg/m3] 

Lujabetoni Parma  Rudus 

Adsorptio Desorptio Adsorptio Desorptio Adsorptio Desorptio 

11 15,3 42,1 13,7 37,9 16,3 42,5 

33   45,1   40,5 34,1   

54 49,3 66,0   65,9   54,9 

75 66,7 77,7 60,1 73,8   83,4 

85 73,2 86,6 77,0 86,9   107,7 

94   84,4   88,5   115,0 

97 85,9 - 86,3 - 118,6 - 

 

Kuva 4.13. Lujabetoni Oy:n sisäkuoribetonille määritetyt hygroskooppiset 

tasapainokosteuskäyrät. 
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Kuva 4.14. Parma Oy:n sisäkuoribetonille määritetyt hygroskooppiset 

tasapainokosteuskäyrät.  

 

Kuva 4.15. Rudus Oy:n sisäkuoribetonille määritetyt hygroskooppiset 

tasapainokosteuskäyrät. 

Rudus Oy:n sisäkuoribetonin nähdään olevan poikkeava verrattuna kahteen muuhun, 

mikä voi johtua betonin erilaisesta valmistustavasta (ks. 3.1). Parman ja Lujabetonin 

sisäkuoribetonien tasapainokosteuspitoisuudet ovat useissa kosteustasoissa 

samansuuruiset ja enimmilläänkin eroa on vain 7 kg/m3. Rudus Oy:n betonin 

kosteuspitoisuudet taas ovat lähes jokaisessa pisteessä muita korkeampia ja erot ovat 

erityisen suuria korkeimmissa kosteustasoissa. Esimerkiksi desorption 94 % RH tulos on 

n. 30 kg/m3 korkeampi kuin kahdella muulla betonilla. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

K
o

st
eu

sp
it

o
is

u
u

s 
w

, [
kg

/m
3
]

Suhteellinen kosteus, ϕ [-]

Adsorptio

Desorptio

0

20

40

60

80

100

120

140

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

K
o

st
eu

sp
it

o
is

u
u

s 
w

, [
kg

/m
3 ]

Suhteellinen kosteus, ϕ [-]

Adsorptio

Desorptio



55 

 

Kirjallisuudessa (RIL 255-1-2014) vesi-sementtisuhteen 0,4 betonille esitettyihin 

hygroskooppisen tasapainokosteuden arvoihin verrattuna sisäkuoribetonien 

kosteuspitoisuudet ovat adsorptiokäyrän osalta korkeampia kaikissa paitsi 97 % RH 

kosteustasossa. Etenkin Parman ja Lujabetonin kosteuspitoisuudet ovat jääneet kokeen 

keskeytymisestä johtuen todennäköisesti liian alhaisiksi 97 % RH olosuhteessa. 

Desorptiokäyrän tulokset sen sijaan ovat enimmäkseen samassa suuruusluokassa kuin 

lähteessä RIL 255-1-2014 esitetyt; poikkeuksena ovat Parman ja Lujabetonin 94 % RH 

tulokset, jotka ovat n. 30 kg/m3 alhaisempia kuin kirjallisuuden 95 % RH vertailuarvo, 

sekä desorptiokäyrän 11,3 % RH kosteustason tulokset, jotka ovat kirjallisuudessa 

esitettyihin arvoihin verrattuna epätavallisen korkeita, eivätkä näytä käyrien perusteella 

olevan juurikaan 33 % RH tai 54 % RH kosteustasossa mitattuja alhaisempia. 

Desorptiokäyrän 11,3 % RH kosteustason poikkeamat voivat johtua liian lyhyestä 

tasapainottumisajasta. Koekappaleet olivat tasapainottumassa n. 76 vrk ja lopetettaessa 

painonmuutos oli erittäin hidasta (n. 0,0004 % kokonaispainosta / vrk; samassa 

suuruusluokassa kuin muissakin tasapainokosteuskokeissa). Useissa muissa 

kosteustasoissa tasapainottuminen kuitenkin jatkui tätä pidempään. Adsorptiokäyrän 

tuloksiin verratessa taas on muistettava, että adsorption 11,3 % RH mittauksen 

koekappaleet on kuivattu uunissa ennen koetta ja desorptiokäyrän koekappaleita ei. 

Sisäkuoribetoneille mitatuissa tasapainokosteuskäyrissä on nähtävissä hystereesi, mutta 

se vaikuttaisi olevan jonkin verran pienempi kuin kirjallisuudessa esitettyjen. Esimerkiksi 

Baroghel-Bounyn (2006) vesi-sementtisuhteeltaan samankaltaisille betoneille mittaamiin 

tasapainokosteuskäyriin verrattuna hystereesin vaikutus näkyy etenkin korkeammilla 

suhteellisen kosteuden arvoilla vähäisempänä. Käyriltä kuitenkin puuttuu niin monta 

pistettä, että hystereesin suuruutta on vaikea arvioida luotettavasti. Lujabetonilla 

hystereesin suuruus on 4 pisteen perusteella n. 11–27 kg/m3. 

Tasapainokosteuskokeessa oli useita virhelähteitä (ks. 4.3.2), joista johtuen osaa 

tuloksista ei voi varmuudella pitää luotettavina. Etenkin korkeimmissa kosteustasoissa 

määritetyt desorption ja 97 % RH adsorption tasapainokosteuspitoisuudet ovat 

todennäköisesti todellisia matalampia. Tasapainotusaika 11 % RH ja 97 % RH 

olosuhteissa ennen varsinaisiin mitattaviin kosteustasoihin siirtämistä on lisäksi saattanut 

olla liian lyhyt. 

Kari Vänttisen diplomityössä (2017) kokonaisilla 15–16 mm paksuisilla koekappaleilla 

määritetyt ja tämän työn aikana kahden kosteustason osalta täydennetyt sisäkuoribetonien 

tasapainokosteuspitoisuudet ovat kaikki korkeampia kuin ohuilla koekappaleilla 

määritetyt. Niiden tulokset on koottu taulukkoon 4.7. 

Ohuilla koekappaleilla mitatut tasapainokosteuspitoisuudet olivat adsorptiossa 

keskimäärin n. 30 % alhaisemmat (4 mittauksen perusteella) ja desorptiossa n. 25 % 

alhaisemmat (8 mittauksen perusteella). Alhaisempien tulosten syynä on todennäköisesti 

osaltaan erilainen kuivaustapa; aiemmissa kokeissa ennen tasapainotusta käytetty 105 °C 
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uunikuivaus aiheuttaa betonin rakenteen muuttumista. Toisaalta lähtökosteus on ollut 

samasta syystä erilainen ja vertailua vaikeuttaa lisäksi myös betonien erilainen historia. 

Taulukko 4.7. Sisäkuoribetonien kokonaisilla 15–16 mm paksuisilla koekappaleilla 

määritetyt tasapainokosteuspitoisuudet. Adsorptiokäyrän 54 % RH tulos ja 

desorptiokäyrän 75 % RH tulos on mitattu tämän työn aikana. Muut tulokset ovat Kari 

Vänttisen diplomityöstä (2017). 

RH [%] 

Tasapainokosteuspitoisuus [kg/m3] 

Lujabetoni Parma  Rudus 

Adsorptio Desorptio Adsorptio Desorptio Adsorptio Desorptio 

9 16,7  16,5  16,6  

33 44,1  42,4  48,0  

54 63,0  62,5  70,7  

75  102,9  104,7  105,8 

85  115,8  117,7  122,7 

94  119,2  123,3  130,1 

97 132,0  139,1  151,9  

 

Tasapainokosteuskokeessa käytettyjen koekappalesarjojen kuivatiheydet kokeen jälkeen 

olivat taulukon 4.8 mukaiset. Kuivatiheyksien perusteella koekappalesarjojen välillä on 

jonkin verran eroja, mutta vaihteluvälin suuruus on kuitenkin vain n. 2,5 % 

keskimääräisestä kuivatiheydestä. Hajonnasta aiheutunut virhe ei siten ole ollut kovin 

suuri ja eri koekappalesarjoilla määritettyjä tuloksia voidaan pitää keskenään 

vertailukelpoisina, vaikka kokeessa käytettiinkin betonin koostumukseen nähden erittäin 

pieniä koekappaleita. 

Taulukko 4.8. Tasapainokosteuskokeessa käytettyjen koekappalesarjojen 

kuivatiheyksien 𝜌0 keskiarvot [kg/m3] ja vaihteluvälit sekä kaikkien koekappalesarjojen 

kuivatiheyksien keskihajontojen keskiarvot.  

  Keskiarvo Pienin  Suurin Vaihteluväli 
Keskim. 

keskihajonta 

Lujabetoni 2209 2189 2242 53 33,3 

Parma 2396 2364 2423 59 51,9 

Rudus 2263 2230 2288 58 40,2 

 

Sisäkuoribetoneille aiemmin tehtyjen tasapainokosteuskokeiden (Vänttinen 2017) 

kokonaisille koekappaleille määritetyt keskimääräiset kuivatiheydet eivät poikkea 

merkittävästi nyt mitatuista. Ruduksen ja Lujabetonin kuivatiheydet ovat hyvin lähelle 

samat kuin tässä työssä mitatut. Parman betonille Vänttisen työssä mitattu kuivatiheys 

2332 kg/m3 oli kuitenkin pienempi kuin mikään tässä diplomityössä käytettyjen 

koekappalesarjojen keskimääräisistä kuivatiheyksistä. 
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Ontelolaattabetonien tulokset 

Vuonna 2016 aloitetuista tasapainokosteuskokeista saatiin tämän työn aikana uusia 

tuloksia. Tulokset on koottu taulukkoon 4.9. 

Taulukko 4.9. Ontelolaattabetonien kokonaisilla 17–21 mm paksuisilla koekappaleilla 

määritetyt tasapainokosteuspitoisuudet desorptiossa. 

RH [%] 

Tasapainokosteuspitoisuus 
[kg/m3] 

Lujabetoni Parma  

94 95,0 101,1 

85 91,0 98,4 

 

Tasapainokosteuskokeen nopeuttaminen 

Ohuempien koekappaleiden käyttäminen ei vaikuta merkittävästi nopeuttaneen betonien 

kosteuspitoisuuden tasaantumista verrattuna aiemmin käytettyihin 15–16 mm 

koekappaleisiin. Johtopäätöksiä on kuitenkin hankala tehdä, sillä tasaantumisnopeudet 

eivät ole suoraan vertailtavissa. Ohuilla kappaleilla käytettiin erilaista kuivatustapaa ja 

lisäksi kosteustasoja ei käyty järjestyksessä läpi vaan esim. adsorptiossa siirryttiin 

kuivatuskosteudesta (11 % RH) suoraan jokaiseen mitattavaan kosteuteen. Alhaisimman 

kosteustason adsorption mittaus on parhaiten verrattavissa, koska se aloitettiin 

molemmilla koekappaletyypeillä uunikuivauksella. Ohuilla kuitenkin käytettiin aiemman 

9 % RH sijaan alimpana kosteustasona 11 % RH.  

Kuvassa 4.16 on esitetty sisäkuoribetonien tasaantumisnopeuden vertailu eri paksuisilla 

kappaleilla uunikuivasta alimpaan kosteustasoon (9 tai 11 % RH). Kuvaajasta on 

nähtävissä, että ohuita kappaleita on tasapainotettu hyvin pitkään niin, että painonmuutos 

on ollut erittäin hidasta. Se saattaa vääristää tulosta, sillä paksujen kappaleiden lopullinen 

sitoutunut kosteusmäärä saattaa olla merkittävästikin alhaisempi kuin mihin se olisi 

pidemmällä tasapainotusajalla voinut nousta ja siitä johtuen kuvaajan perusteella näyttää 

siltä, että niiden tasaantuminen on ollut ohuita nopeampaa.  
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Kuva 4.16. Paksujen ja ohuiden sisäkuoribetonikoekappaleiden 

tasapainottumisnopeuksien vertailu. Sitoutunut kosteusmäärä on jaettu kokeen lopussa 

viimeiseksi mitatulla kosteusmäärällä. 

Erillisten koekappalesarjojen tekeminen jokaiseen kosteustasoon ainakin vaikuttaa 

nopeuttavan koetta, sillä suurin osa uusista tuloksista saatiin alle 10 kk sisällä 

tasapainottamisen aloituksesta, vaikka painonmuutoksen tasaantumisen todentamisessa 

käytetty raja-arvo oli huomattavasti aiempaa tiukempi.  

4.3 Painelevykoe 

Painelevykokeella voidaan määrittää, kuinka paljon huokoiseen materiaaliin sitoutuu 

kosteutta kapillaarisella alueella. Vedellä kyllästetyistä koekappaleista pakotetaan vettä 

pois vakioylipaineella, joka poistaa veden vain tietyn kokoista suuremmista huokosista. 

Pienemmissä huokosissa kapillaariset voimat (huokosalipaine) estävät veden 

poistumisen. 

Kapillaarinen tasapainokosteuskäyrä esitetään yleensä huokosalipaineen s [Pa] funktiona, 

koska painetasoja vastaavat suhteellisen kosteuden arvot ovat erittäin lähellä toisiaan. 

Ylipainetta vastaava huokosilman suhteellinen kosteus voidaan laskea Kelvinin lain 

(kaava 2.22) avulla, jolloin kapillaarisen ja hygroskooppisen alueen käyrät voidaan esittää 

myös samassa kuvaajassa. Koska ylipaine poistaa vettä materiaalista, 

painelevylaitteistolla voidaan määrittää vain desorptiokäyrä.  

Painelevykokeita tehtiin jokaiselle aiemmin tutkitulle sisäkuori- ja ontelolaattabetonille. 

Kaikki painetasojen kokeet päätettiin uusia, sillä aiempia tuloksia ei pidetty luotettavina. 

Sisäkuoribetonien aiemmat tulokset eivät olleet johdonmukaisia, sillä tasapainokosteus 

ei laskenut loogisesti ylipaineen kasvaessa, vaan jokaisen betonin kuvaajasta oli 

nähtävissä ainakin yksi poikkeava tulos. Ontelolaattabetoneille mitatut 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 20 40 60 80 100 120 140Si
to

u
tu

n
u

t 
ko

st
eu

sm
ää

rä
 s

u
h

te
es

sa
 

lo
p

u
lli

se
en

 k
o

st
eu

sm
ää

rä
än

 [
%

]

Tasapainotusaika [d]

Luja, paksut Parma, paksut Rudus, paksut

Luja, ohuet Parma, ohuet Rudus, ohuet



59 

 

kosteuspitoisuudet taas olivat aiemmissa kokeissa lähes samat kaikissa painetasoissa, 

mikä viittasi liian lyhyeen tasapainotusaikaan. Kokeiden pitkän keston vuoksi kaikkia 

painelevykokeita ei kuitenkaan ehditty tekemään jokaiselle betonilaadulle ja osa kokeista 

päädyttiin tekemään vain yhdelle kunkin betonityypin (sisäkuori- tai ontelolaattabetoni) 

betonilaadulle. 

Painelevykokeiden lisäksi tehtiin koemenetelmän kehittämistä aiemmissa diplomitöissä 

(Vainio 2016, Vänttinen 2017) havaittujen ongelmien pohjalta. Koekappaleiden riittävä 

kyllästäminen ennen koetta sekä kosteuspitoisuuden tasaantumisen seuranta kokeen 

aikana oli todettu haastaviksi. Vakuumikyllästämisen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä 

päätettiin tutkia tekemällä erillisiä kokeita (ks. 4.4.2), ja tasapainottumisen seurantaa 

kokeiltiin kapasitanssimittauksien avulla (ks. 4.4.3). 

4.3.1 Koejärjestelyt 

Painelevykokeet suoritettiin mukaillen standardeja NT BUILD 481 (1997) ja ASTM 

C1699 (2009). Työohjeena käytettiin rakennusfysiikan tutkimusryhmän 

toimintatapaohjetta (Alustava toteutusohje, Painelevykoe 2016).  

Laitteisto 

TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmän painelevylaitteisto koostuu kolmesta 

painekammiosta, joiden maksimipaineet ovat 5, 15 ja 100 baaria. 5 ja 15 baarin 

kammioissa (ks. kuva 4.17) käytetään keraamisia painelevyjä, joita mahtuu kumpaankin 

kammioon yhteensä neljä päällekkäin. 15 baarin kammiossa painelevyt pinotaan toistensa 

päälle muovivälikkeiden avulla ja 5 baarin kammiossa levyt asetetaan kammion reunoille 

kiinnitettävien tukien varaan. Molempia kammioita on mahdollista käyttää 0–5 baarin 

kokeissa, mutta 5 baarin kammion paineensäädin on tarkempi ja se soveltuu siksi 

paremmin esimerkiksi 0,316 baarin kokeen suorittamiseen. 5 baarin kammion 

painemittarin tarkkuus on 0,02 baaria ja 15 baarin kammiolla on 0,1 baaria. 5 ja 15 baarin 

kammioiden ylipaineen tuottamiseen käytetään paineilmakompressoria. 

Keraamisilla painelevyillä on tietty maksimipaine, jonka ne kestävät vedellä 

kyllästettyinä ilman että ilma pääsee liikkumaan huokosverkoston läpi (Soilmoisture 

2008). TTY:n laitteistoon oli hankittu kokeita varten 1, 3, 5 ja 15 baarin levyjä kaikkia 4 

kpl. Periaatteessa painelevykokeissa on mahdollista käyttää esimerkiksi 5 baarin 

keraamisia levyjä 1 baarin kokeessa, mutta huokoskoko on korkeamman paineen levyissä 

pienempi, mikä hidastaa veden liikkumista levyjen läpi ja pidentää siten kokeen kestoa. 

Sen vuoksi kokeissa käytettiin aina mahdollisimman pienen maksimipaineen levyjä.  
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Kuva 4.17. 5 ja 15 baarin painekammiot (Painelevykoe 2016. Alustava toteutusohje) 

Keraamisissa painelevyissä on yläpinnassa ulosvirtausputket, joiden kautta vesi siirtyy 

ulosvirtausputkistoon ja pois kammiosta. Kammion ulkopuolella ulosvirtausputket 

yhdistyvät jakotukissa yhdeksi putkeksi (nro 3 kuvassa 4.17). 

100 baarin kammio (kuva 4.18) on rakenteeltaan hieman erilainen. Siinä käytetään 

keraamisten levyjen sijaan vedellä kyllästettyä selluloosakalvoa, joka on sama kokeen 

painetasosta riippumatta. Selluloosakalvo asetetaan suoraan tiheästä metalliverkosta 

valmistetun pohjalevyn päälle. 100 baarin ylipaineen tuottamista varten kammioon oli 

liitetty typpikaasupullo ja paineensäädin.  

 

Kuva 4.18. 100 baarin painekammio painelevykokeen jälkeen, koekappaleet vielä 

paikoillaan selluloosakalvon päällä. 
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Koekappaleiden kyllästäminen 

Desorptiokäyrän mittaaminen aloitetaan tilanteesta, jossa huokoset ovat täyttyneet 

kokonaan vedellä. Koekappaleet täytyy sen vuoksi kyllästää vedellä ennen 

painelevykoetta. TTY:llä tehdyissä kokeissa kyllästämiseen on käytetty 

vakuumikyllästysmenetelmää, jossa koekappaleiden huokoset tyhjennetään ensin 

alipaineessa ja upotetaan sen jälkeen veteen. Vakuumikyllästäminen tehtiin mukaillen 

standardeja NT BUILD 481 (1997) ja ASTM C1699 (2009). Niissä kuvatut 

kyllästysmenetelmät on esitetty taulukossa 4.10. 

Taulukko 4.10. Painelevykoetta määrittävien standardien mukaiset 

vakuumikyllästymenetelmät. 

Standardi NT BUILD 481 (1997)  ASTM C1699 (2009) 

Vakumointi 3 h 24 h 

Paine 100 Pa - 

Veden vakumointi ei 1–2 h 

Vedessä + alipaineessa 1 h väh. 3 vrk 

 

Vakuumikyllästäminen tehtiin pääpiirteissään seuraavasti: Koekappaleet kuivattiin 

uunissa 105 °C lämpötilassa, kunnes saavutettiin vakiomassa (alle 0,1% painonmuutos 6 

h välein tehdyissä punnituksissa). Kuivatut koekappaleet siirrettiin uunista suoraan 

vakumointilaitteiston tyhjiökammioon ja kammioon luotiin voimakas alipaine 

(tavallisesti alle 10 Pa absoluuttinen paine) tyhjiöpumpun avulla. Kun riittävä alipaine oli 

saavutettu, kammioon lisättiin deionisoitua vettä niin että koekappaleet peittyivät täysin. 

Veden lisäämisen jälkeen kappaleita pidettiin tyhjiökammiossa alipaineessa veteen 

upotettuina vähintään 1 h, jotta huokoset ehtivät täyttyä vedellä. Kyllästämisen jälkeen 

koekappaleet poistettiin kammiosta ja siirrettiin deionisoidulla vedellä täytettyyn 

muoviastiaan, missä niitä säilytettiin painelevykokeiden alkamiseen asti. 

Standardin NT BUILD 481 (1997) mukaan kammio tulee tyhjiöidä ennen veden lisäystä 

100 Pa paineeseen, mutta standardissa ei ole selkeästi ilmaistu onko kyseessä 100 Pa 

absoluuttinen paine vai 100 Pa alipaine. Tämän työn yhteydessä on oletettu kyseessä 

olevan absoluuttinen paine, sillä 100 Pa ei ole alipaineena kovin suuri. Standardi ASTM 

C1699 (2009) ei määrittele paineen suuruutta. Osalla kyllästämiskerroista tehtiin 

standardin NT BUILD 481 (1997) mukainen uudelleenvakumointi veden lisäyksen 

jälkeen. Uudelleenvakumoinnin tarkoituksena on laskea paine takaisin tasolle 100 Pa, 

mutta siitä luovuttiin koska tyhjiöpumpun öljyn sekaan päätyi vettä. Kammiossa oli siksi 

veden lisäyksen jälkeen korkeampi paine kuin ennen veden lisäystä. Standardin ASTM 

C1699 (2009) mukaiseen menetelmään ei kuulu uudelleenvakumointia, mutta 

alipaineessa pidettävä aika on pidempi (ks. taulukko 4.10). Kappaleita on sen mukaan 

pidettävä vesiupotuksessa alipaineessa, kunnes niiden pinnalta ei havaita enää nousevan 

ilmakuplia. 
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Koska kyllästysmenetelmien testaus oli käynnissä samaan aikaan tämän työn yhteydessä 

tehtyjen painelevykokeiden kanssa, niistä saatuja tuloksia ei voitu hyödyntää varsinaisten 

koekappaleiden vakuumikyllästämisessä. Käytössä ollut vakumointilaitteisto lisäksi 

vaihtui tämän työn tekemisen aikana uuteen (ks. kuvat 4.19 ja 4.20) ja testaukset haluttiin 

tehdä uudella laitteistolla, joten niitä ei ollut mahdollista aloittaa kuin vasta uuden 

laitteiston tultua käyttöön. Näistä syistä painelevykokeiden koekappaleiden 

kyllästäminen tehtiin edellisistä tutkimuksista saatuun tietoon perustuen parhaaksi 

nähdyllä tavalla ja kyllästämiseen käytettiin aluksi vanhaa vakumointilaitteistoa. 

Koekappaleiden kyllästämiseen käytetyt menetelmät on esitetty tarkemmin tulosten 

yhteydessä (ks. 4.4.5).  

Kuivaustapana päätettiin käyttää uunikuivausta 105 °C lämpötilassa, koska sillä oli 

saavutettu aiemmissa kokeissa korkeimmat kosteuspitoisuudet. Uunikuivaus ei ole 

betonin rakenteen kannalta paras vaihtoehto, sillä se aiheuttaa mm. kapillaarihuokosten 

määrän kasvua ja poistaa vettä hydrataatiotuotteista. 105 °C lämpötilassa kuivaaminen on 

kuitenkin yleisesti käytetty menetelmä, koska se on muihin vaihtoehtoihin verrattuna 

helppoa ja nopeaa. (Snoeck et al. 2014) 

  

Kuva 4.19. Vanha vakumointilaitteisto. Kuva 4.20. Uusi vakumointilaitteisto. 

Sisäkuoribetonien valmiiksi kyllästetyt koekappalesarjat 

Ensimmäisenä tehtyjen painelevykokeiden koekappaleita ei tarvinnut kyllästää ennen 

kokeita, sillä käytettävissä oli 2 koekappalesarjaa jokaista sisäkuoribetonia, jotka oli 

kyllästetty aiempien kokeiden (Vänttinen 2017) yhteydessä ja jotka olivat olleet 

kyllästämisen jälkeen pitkään vesiupotuksessa. Nämä kappaleet päätettiin hyödyntää 
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ensisijaisesti matalimman painetason (0,316 bar) kokeessa, jossa kyllästysasteen pitää 

olla erityisen korkea, sillä aiempien kokeiden perusteella oli epäilys, ettei betonin riittävä 

kyllästäminen onnistu ilman pitkää vesiupotusta. 

Painelevyjen kyllästäminen 

Keraamiset painelevyt (ks. kuva 4.21) täytyi myös kyllästää vedellä ennen kokeita. 

Painelevyt aseteltiin painekammioon ja niiden päälle valutettiin n. 5 dl deionisoitua vettä. 

Ulosvirtausputket yhdistettiin levyjen liittimiin ja kammio suljettiin. Keraamisia levyjä 

kyllästettiin aina vähintään 24 tuntia n. 0,95 baarin ylipaineessa. Jos koetta ei voitu 

aloittaa välittömästi kyllästämisen jälkeen, levyt siirrettiin deionisoidulla vedellä 

täytettyyn muoviastiaan säilytykseen. 

100 baarin kammiossa käytetty selluloosakalvo (ks. kuva 4.21) kyllästettiin suoraan 

pohjalevyn päälle. Selluloosakalvoa liotettiin ensin 10–15 minuuttia huoneenlämpöisessä 

deionisoidussa vedessä, jonka jälkeen pehmennyt kalvo käännettiin auki ja asetettiin 

pohjalevyn päälle ja puristinrengas tiivisteineen laskettiin sen päälle. Selluloosakalvon 

päälle valutettiin 0,75 litraa deionisoitua vettä ja kammion päälle asetettiin muovinen 

kansi suojaksi. Kalvoa kyllästettiin tällä tavoin vähintään 16 tuntia, jonka jälkeen irtovesi 

poistettiin lapon ja pipetin avulla. 

  

Kuva 4.21. Keraaminen painelevy ja 100 baarin painekammiossa käytetty 

selluloosakalvo (selluloosakalvon kuva: Soilmoisture Equipmnet Corp.). 

Selluloosakalvot olivat ennen liottamista käännettynä kaksin kerroin. 

Tutkittavat painetasot 

Tutkittaviksi painetasoiksi valittiin standardin NT BUILD 481 mukaisista ne, jotka oli 

mahdollista suorittaa TTY:n laitteistolla, ja jotka toisaalta oli testattu jo aiemmissa 

painelevykokeissa. 1 baarin kokeiden uusimista ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi, koska 



64 

 

0,316 ja 3,16 baarin ylipainetta vastaavat huokosilman suhteellisen kosteuden arvot ovat 

jo nekin hyvin lähellä toisiaan. Testatut painetasot on esitetty taulukossa 4.11. 

Taulukko 4.11. Painelevykokeissa testatut painetasot ja niitä vastaavat huokosilman 

suhteelliset kosteudet lämpötilassa 23 °C. 

Ylipaine ph (bar) 
Huokosilman suhteellinen 
kosteus lämpötilassa 23 °C 

0,316 99,977 % RH 

3,16 99,768 % RH 

10 99,269 % RH 

31,6 97,708 % RH 

100 92,926 % RH 

 

Kaoliinisavi ja kapillaariyhteys 

Standardien mukaan painelevykokeessa tulee käyttää koekappaleiden ja keraamisen 

levyn välillä kaoliinisavikerrosta kapillaarisen yhteyden varmistamiseksi. 

Kaoliinisavikerroksen tarpeellisuutta betoneilla oli kuitenkin testattu TTY:llä 

aikaisemmin tehtyjen painelevykokeiden yhteydessä (Vänttinen 2017) ja todettu, että 

savikerros ei olisi välttämätön kapillaarisen kontaktin saavuttamiseksi timanttihiotuilla 

koekappaleilla. Siksi tämänkään työn kokeissa ei käytetty kaoliinisavea koekappaleiden 

ja keraamisten painelevyjen välissä. Kaoliinisaven käyttö voi mahdollisesti pidentää 

tasapainottumiseen kuluvaa aikaa, sillä myös siitä poistuu vettä kokeen aikana. 

Kokeiden suoritus 

Painekammio täytettiin koekappaleilla ennen kokeen aloitusta. Vedellä kyllästetty 

painelevy asetettiin kammioon ja ulosvirtausputki kiinnitettiin levyn venttiiliin. 

Kyllästetyt koekappaleet otettiin vesiupotuksesta ja punnittiin yksi kerrallaan. Ensin 

punnittiin paino märkänä 𝑚𝑠𝑤 [g], sen jälkeen poistettiin irtovesi pinnalta kostealla 

sieniliinalla ja punnittiin kappaleiden pintakuiva paino 𝑚𝑠𝑠𝑑 [g]. Punnitut kappaleet 

aseteltiin suoraan kammioon asetetun painelevyn päälle. Edellisen painelevyn täytyttyä 

kammioon asetettiin uusi levy ja sama toistettiin. Kammion täyttäminen pyrittiin 

tekemään mahdollisimman nopeasti ja kammion päälle asetettiin täytön ajaksi 

muovikansi, jotta koekappaleiden pinnoilta ei ehtisi haihtua paljoa vettä. Kun kammio oli 

täynnä, se suljettiin ja paineistettiin. 100 baarin kammiossa ei ole erillisiä painelevyjä 

vaan koekappaleet asetettiin suoraan kyllästetyn selluloosakalvon päälle. 

Kosteuspitoisuuden tasaantumisen arviointi kokeiltiin tehdä kapasitanssimittausten 

avulla (ks. 4.4.3). Lisäksi käytettiin standardien mukaista menetelmää, jossa mitataan 

ulospurkautuvan veden määrää. Veden määrän mittausta varten jokaisen painekammion 
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ulosvirtausputkeen liitettiin pipetti, jonka kärkeä oli hieman leikattu auki, niin että sen sai 

juuri ja juuri työnnettyä putken päälle. Pipetin yläosaan tehtiin pieni reikä, jotta paine 

pääsi tasaantumaan. Pipettiin kerääntyvän veden määrää mitattiin punnitsemalla sitä 

muutaman päivän – viikon välein. Kuvassa 4.22 on esitetty kapasitanssin mittaukseen 

käytetty järjestely ja kuvassa 4.23 veden keräämiseen käytetty pipetti. 

  

Kuva 4.22. Kapasitanssin mittaus 100 

baarin painekammiossa tehdyn 

painelevykokeen aikana. 

Kuva 4.23. 5 baarin painekammiossa 

ulospurkautuvan veden keräykseen 

käytetty pipetti. 

Kun koekappaleiden kosteuspitoisuuden katsottiin tasapainottuneen, kammio avattiin ja 

koekappaleet punnittiin. Osassa kokeista koekappaleiden pinnalle oli kertynyt irtovettä. 

Sellaiset koekappaleet päätettiin punnita sekä pinta märkänä että irtovesi poistettuna, jotta 

voitiin selvittää pelkästään huokosverkostoon sitoutuneen veden määrä. Punnitukset 

pyrittiin tekemään haihtumisesta aiheutuvan virheen minimoimiseksi mahdollisimman 

nopeasti ja kammion päällä pidettiin punnitsemisen ajan muovikantta.  

Standardien mukaisessa painelevykokeessa koekappaleet siirretään painetasosta toiseen. 

Ontelolaattabetoneille tehdyissä aiemmissa painelevykokeissa (Vainio 2016) oli 

kuitenkin havaittu, että vakuumikyllästettyjen koekappaleiden käyttäminen tuotti 

luotettavampia tuloksia, koska siten voitiin välttyä koekappaleiden pinnan kuivumiselta 

ja välisäilytysongelmalta kappaleita painetasosta toiseen siirrettäessä. Sen vuoksi myös 

tämän tutkimuksen painelevykokeissa käytettiin jokaisessa painetasossa 

vakuumikyllästettyjä koekappaleita. Kun yksi painelevykoe oli saatu tehtyä, 

koekappaleet kyllästettiin uudelleen, jotta niillä voitiin mitata seuraava painetaso. 
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Tutkimustilan olosuhteita seurattiin kokeiden aikana Rotronic HygroLog -

tiedonkeruulaitteella, johon oli liitetty kolme painelevylaitteiston lähistölle sijoitettua 

anturia.  

4.3.2 Kyllästysmenetelmien testaus 

Aiemmissa sisäkuoribetonien kokeissa (Vänttinen 2017) oli havaittu 

vakuumikyllästettyjen koekappaleiden painon nousseen, kun kappaleet jätettiin 

vakuumikyllästämisen jälkeen vesiupotukseen. Lisäksi 0,316 baarin painelevykokeessa 

koekappaleiden painot olivat nousseet, vaikka niiden pitäisi laskea ja sen epäiltiin 

johtuneen epäonnistuneesta vakuumikyllästämisestä. Esimerkiksi standardissa ASTM 

C1699 (2009) todetaan yksiselitteisesti, että vakuumikyllästäminen johtaa materiaalin 

korkeimpaan mahdolliseen tasapainokosteuspitoisuuteen. Niin ei kuitenkaan vaikuttaisi 

käyvän betonilla. 

Painelevykokeissa käytettyjen sisäkuoribetonien eri kyllästysmenetelmillä saavutettuja 

maksimikosteuspitoisuuksia on vertailtu aiemmin Kari Vänttisen diplomityössä (2017). 

Tuloksista on kuitenkin hankala päätellä, mikä menetelmä on toiminut parhaiten, sillä 

esimerkiksi kuivauslämpötilan muuttuessa on muuttunut myös esimerkiksi vakumointi- 

tai vesiupotusaika. Eri kyllästysmenetelmien toimivuuden tutkimista päätettiin jatkaa 

tässä työssä painelevykokeista erillään ja yksi muuttuja kerrallaan, jotta niiden vaikutus 

kyllästämisen onnistumiseen saataisiin selvitettyä. Tässä tutkimuksessa käytettiin 

rakennusfysiikan tutkimusryhmän uutta vakumointilaitteistoa (ks. kuva 4.20), kun taas 

aiemmat testaukset oli tehty vanhalla laitteistolla. 

Testattavaksi valittiin Parman sisäkuoribetoni, koska sitä oli ylimääräinen 

koekappalesarja valmiina. Koekappalesarjojen määrä rajattiin yhteen työmäärän 

vähentämiseksi. Tyhjiökammioon ei myöskään mahdu kuin rajattu määrä koekappaleita 

ja muuttujien vähentämiseksi niitä laitettiin tyhjiökammiossa vain alimmalle 

verkkohyllylle (ks. kuva 4.24). Koekappalemäärän rajoittaminen vähensi lisäksi hyllyn 

täyttöaikaa ja kappaleet voitiin siirtää nopeammin uunikuivauksesta tyhjiöitäväksi. 

Tulosten kannalta ei nähty tarpeelliseksi tutkia eri betonien eroja vaan ensisijaisena 

tavoitteena oli selvittää parhaiten toimiva kyllästysmenetelmä. Vakumointimenetelmien 

testauksessa käytettyä koekappalesarjaa ei käytetty painelevykokeissa. 

Myös kalsiumsilikaattilevyjen vakuumikyllästämisessä oli ollut aiempien kokeiden 

yhteydessä ongelmia (Vainio 2016), joten kalsiumsilikaatit otettiin betonien rinnalle 

testattavaksi. Osa kevyimmistä koekappaleista oli kellunut vesisäilytyksessä ja yhdellä 

testatuista materiaaleista maksimikosteuspitoisuus oli ollut alhaisempi kuin kapillaarinen 

kyllästyskosteuspitoisuus. Kalsiumsilikaattilevytyyppejä testattiin yhden sijaan kaksi, 

koska levyistä yksi oli huokosrakenteeltaan ja valmistusaineeltaan poikkeava ja juuri sen 
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kanssa oli ollut kellumisongelmaa. Toinen levy valittiin, koska se oli muita paksumpi ja 

siitä oli siksi helpointa valmistaa mittatarkat koekappaleet.  

Koekappaleet 

Sisäkuoribetonikoekappaleet olivat samat kuin Kari Vänttisen diplomityössä käytetty 

koekappalesarja Parma 2. Sarjassa oli alkuperäisten 12 sijaan vain 10 koekappaletta, sillä 

kahdesta koekappaleesta oli ehditty jo tekemään painelevykoetta varten kapasitanssin 

muutoksen seurantaa varten neulakappaleet (ks. kohta 4.3.3). Koekappalesarjoja oli 

kuitenkin jo painelevykokeeseen riittävästi, joten Parma 2 -sarjalla päätettiinkin testata 

vakumointimenetelmiä. 

Kalsiumsilikaattilevyistä testattaviksi valittiin Skamotec 225 sekä muista poikkeava 

valkokalkkihydraatti Kasil Pura. Testauksia varten levyistä sahattiin pöytäsirkkelillä n. 

50 x 50 x 10 mm kokoisia koekappaleita. Kappaleista tehtiin neliskanttiset, koska 

pyöreäksi työstäminen olisi ollut huomattavasti hankalampaa ja sahaamalla kappaleista 

saatiin valmistettua mittatarkat. Kalsiumsilikaattikoekappaleita valmistettiin 12 kpl per 

sarja. 

Laitteisto 

Kyllästysmenetelmien testaukset suoritettiin rakennusfysiikan tutkimusryhmän uudella 

vakumointilaitteistolla, joka koostuu tyhjiökammiosta, tyhjiöpumpusta ja Pirani-anturilla 

varustetusta digitaalisesta painemittarista (kuva 4.20). Tyhjiökammio on ruostumatonta 

terästä sisämitoiltaan 300 x 300 x 300 mm ja siinä on läpinäkyvä akryyliovi. Kammion 

päälle on sijoitettu tyhjiöpumpun, painemittarin sekä veden sisääntulon liitännät ja 

alapuolelle veden poistoventtiili. Tyhjiöpumppuna laitteistossa on 1-vaiheinen 

öljylamellipumppu, joka kykenee tuottamaan alhaisimmillaan 0,05 Pa absoluuttisen 

paineen. Laitteiston yläpuolella oleva vesiastia on yhdistetty kammioon läpinäkyvällä 

muoviletkulla.  

Tyhjiökammioon rakennettiin koekappaleita varten ruostumattomasta teräksestä hylly, 

johon kappaleita voitiin asettaa useampaan kerrokseen. Ensimmäisillä käyttökerroilla 

huomattiin, että koekappaleiden alle jää runsaasti ilmakuplia, jos ne ovat vaakasuorilla 

tasoilla, joten tasoja muokattiin vielä niin että kappaleet saatiin asetettua viistoon 

(lopullinen hylly on esitetty kuvassa 4.24). Ylemmällä hyllyllä käytettiin tarvittaessa 

koekappaleiden päällä painona RST-verkon palaa, sillä kevyiden materiaalien havaittiin 

usein nousevan pintaan vettä lisättäessä. 
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Kuva 4.24. Kyllästysmenetelmien testauksessa käytetyt koekappaleet verkkohyllylle 

aseteltuina ja vakumoitavana. Vasemmalla Skamotec 225, keskellä Parman 

sisäkuoribetoni ja oikealla Kasil Pura. 

Testatut kyllästysmenetelmät 

Tutkittaviksi muuttujiksi valittiin vakumointiaika ja vesiupotuksessa pidetty aika. 

Ensimmäisen vakumoinnin jälkeen tehdyn uunikuivauksen perusteella sopivaksi 

kuivatusajaksi määritettiin n. 1 viikko, jolloin painelevykoetta määrittävän standardin NT 

BUILD 481 (1997) mukainen painonmuutosraja 0,1%/6h oli selvästi alittunut. 

Kuivatusaika pyrittiin pitämään samana jokaisessa mittauksessa. Ensimmäinen 

testauskerta oli kuitenkin poikkeava, sillä koekappaleet olivat olleet ennen ensimmäistä 

kyllästämistä uunikuivauksessa pidempään kuin viikon (Parma 2 -koekappalesarjan 

osalta ei tiedossa kuinka pitkään). 

7. testauskerralla tutkittiin, kuinka hyvin kyllästäminen onnistuu, jos kuivaaminen 

tehdään tyhjiöimällä korkeassa lämpötilassa kuivaamisen sijaan. Tyhjiöitäessä kosteus 

poistuu materiaalin huokosista poistuvan ilman mukana. Koska koekappaleet olivat olleet 

vesiupotuksessa, niistä kuivattiin ensin enin vesi pois pitämällä niitä uunissa 3 tunnin 

ajan, jonka jälkeen ne siirrettiin tasapainottumaan vakio-olosuhdehuoneeseen (+21 °C, 

54 % RH) n. 10 vrk ajaksi. Tällä pyrittiin saavuttamaan tavanomainen 

säilytysolosuhteiden kosteuspitoisuus, sillä täysin märkiä koekappaleita ei ole mielekästä 

kuivattaa tyhjiöpumpun avulla.  

Testatut kyllästysmenetelmät on koottu taulukkoon 4.12.  
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Taulukko 4.12. Kyllästysmenetelmät testausjärjestyksessä. Menetelmä 2 on standarin NT 

BUILD 481 (1997) mukainen. Menetelmät 3 ja 5 ovat standardin ASTM C1699 (2009) 

mukaisia (upotus vähintään 3 vrk). 

Kyllästysmenetelmä Uunikuivaus Vakumointiaika 
Vesiupotus 
alipaineessa 

Vesiupotus  
normaalipaineessa 

1  - / 7 vko 3 h 3 d - 

2 7 d 3 h 1 h - 

3 6 d 1 d 3 d - 

4 6 d 1 vko 3 d - 

5 7 d 1 d 1 vko - 

6 6 d 1 d 1 h + 1 vko 1 vko 

7 3 h + 10 vrk 50 % RH 5 d 3 d - 

 

Testauksien suoritus 

Kuivatut koekappaleet otettiin uunista ja asetettiin verkkohyllyyn alimmalle tasolle. 

Betonikappaleet täytettiin ensin, sitten Skamotec 225 ja lopuksi Kasil Pura. Huoneilmasta 

adsorboituvan kosteuden aiheuttama virhe pyrittiin näin minimoimaan, koska betoni 

pysyy kalsiumsilikaatteja pidempään lämpimänä. Kalsiumsilikaatit sijoitettiin hyllyn 

reunoille, jotta täyttäminen olisi helppoa ja ne saisivat täyttämisen aikana 

mahdollisimman vähän kolhuja. 

Täysi koekappalehylly laitettiin tyhjiökammion sisälle ja hyllyn päälle asetettiin 

polykarbonaattilevy ohjaamaan yläpuolelta kammioon lisättävä vesi hallitusti kammion 

reunan kautta pohjalle, niin että kammio täyttyy vedellä alhaalta ylöspäin. Kammion ovi 

suljettiin ja varmistettiin että veden lisäys- ja poistoventtiilit olivat suljettuina. 

Tyhjiöpumppu kytkettiin päälle ja kammion ovea puristettiin hetken aikaa käsin 

kammiota vasten, kunnes kammioon kehittyi riittävä alipaine pitämään oven tiiviisti 

kiinni. Tyhjiöpumpun annettiin olla päällä veden lisäämiseen asti. Absoluuttinen paine 

ennen veden lisäämistä oli eri kyllästyskerroilla n. 0,5–5 Pa tyhjiöinnin kestosta riippuen. 

Kun tyhjiöinti oli kestänyt halutun ajan, kammion puoleinen venttiili suljettiin ja pumppu 

sammutettiin. Tämän jälkeen kammioon lisättiin deionisoitua vettä yläpuolen 

vesiastiasta. NT BUILD 481-standardin (1997) mukaista uudelleenvakumointia veden 

lisäyksen jälkeen ei uudella laitteistolla nähty kahden ensimmäisen testauskerran 

perusteella tarpeelliseksi, koska paine jäi muutenkin veden lisäyksen jälkeen niin 

alhaiseksi, että vesi kiehui huoneenlämmössä. Sen sijaan painetta nostettiin seuraavilla 

kerroilla veden lisäyksen jälkeen sen verran, että se oli mittarin mukaan n. 20 hPa, jolloin 

vesi ei enää kiehunut ja ilmakuplat oli mahdollista erottaa vesihöyrykuplista. 

Kasil Pura -koekappaleet alkoivat aina kellua, kun vettä lisättiin kammioon. Ne kuitenkin 

jäivät pinnan alle, koska verkkohylly esti niitä nousemasta veden mukana. Jostain syystä 

kappaleet pysyivät ylemmän verkkohyllyn alapinnassa kiinni aina siihen asti, kunnes 
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paine vapautettiin, jolloin ne laskeutuivat takaisin pohjalle. Kasil Puran tiheys oli 

luultavasti vedellä kyllästettynäkin niin alhainen, että koekappaleiden syrjäyttämän veden 

aiheuttama noste oli lähes yhtä suuri kuin niiden paino ja alipaine riitti aiheuttamaan 

niiden kellumisen. 

Kun koekappaleet olivat olleet halutun ajan vesiupotuksessa alipaineessa, paine 

vapautettiin ja kappaleet otettiin pois kammiosta. Paine nousi hieman vesiupotuksen 

aikana ja oli tavallisesti tässä vaiheessa n. 30 hPa. Koekappaleet punnittiin aina heti 

kammiosta poistamisen jälkeen, lukuun ottamatta testauskertaa 6, jolloin vesiupotusta 

jatkettiin vielä muovilaatikossa normaalipaineessa. Ennen punnitsemista kappaleiden 

pinnalta poistettiin irtovesi kostealla sieniliinalla. Punnitusten jälkeen koekappaleet 

kuivattiin uunissa seuraavaa kyllästämistä varten. 

Taulukon 4.12 mukaisten testauksien jälkeen koekappaleille toistettiin vielä menetelmät 

3 ja 5. Viimeisen kyllästyksen (1d + 1vko) jälkeen ne jätettiin vesiupotukseen, jotta 

nähtäisiin, nouseeko kosteuspitoisuus. 

Virhelähteet 

• Sekä 105 °C lämpötilassa kuivaaminen että kuivaamisen jälkeen tehtävä 

tyhjiöiminen aiheuttavat muutoksia betonin rakenteeseen. 

• Kosteutta ehtii mahdollisesti adsorboitumaan koekappaleisiin uunista kammioon 

siirron aikana. Tavallisesti aikaa kului n. 2–5 minuuttia uunista poistamisen ja 

pumpun käynnistämisen välillä. 

• Paine, jossa koekappaleet vakumoitiin poikkesi standardin NT BUILD 481 (1997) 

mukaisesta (100 Pa), koska tyhjiöpumppu pidettiin käynnissä koko vakumoinnin 

ajan. Alhaisemman paineella on voinut olla vaikutusta kyllästämisen 

onnistumiseen tai betonin huokosrakenteen muuttumiseen. 

Tulokset 

Kyllästysmenetelmien testausten tulokset on esitetty kuvissa 4.24 ja 4.25. 

Betonikoekappaleisiin alkoi syntyä halkeilua ja jopa kivirakeita irtosi, kun niitä 

kyllästettiin kerta toisensa jälkeen. Tuloksista on siksi karsittu pois 3 eniten vioittunutta 

koekappaletta kuivapainoja vertailemalla. Jäljelle jääneiden 7 koekappaleen kuivapainot 

olivat muuttuneet alle 0,7 % ensimmäisenä mitattuihin kuivapainoihin verrattuna. 
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Kuva 4.25. Parman sisäkuoribetonin 

keskimääräiset vakuumikyllästämisellä 

saavutetut maksimikosteuspitoisuudet ja 

90 % luottamusvälit 

kyllästysmenetelmittäin. 

Kuva 4.26. Kalsiumsilikaattilevyjen 

keskimääräiset vakuumikyllästämisellä 

saavutetut maksimikosteuspitoisuudet ja 

90 % luottamusvälit 

kyllästysmenetelmittäin. Skamotec 225:llä 

hajonta oli niin vähäistä, että 

luottamusvälit eivät erotu kuvaajasta. 

Osa kyllästysmenetelmistä vaikuttaa betonin kuvaajan (kuva 4.25) perusteella toimineen 

paremmin kuin toiset ja eroa on suurimmillaan lähes 17 kg/kg eri menetelmien välillä. 

Suoraa vertailua kuitenkin vaikeuttaa uunikuivauksesta (ja mahdollisesti myös muista 

kyllästysprosessin vaiheista) aiheutunut betonin rakenteen muuttuminen ja jopa 

koekappaleiden rikkoontuminen. Samalla tavalla uusittujen mittausten tulokset eivät 

vastanneet ensimmäisenä mitattuja, mikä myös viittaa rakenteen muuttumiseen. 

Esimerkiksi menetelmällä 3 tehdyistä kahdesta eri mittauksesta saatujen tulosten 

perusteella kosteuspitoisuus oli toisella kerralla n. 13 % korkeampi. Koekappaleet 

kyllästettiin mittausten välillä yhteensä 6 kertaa. Kosteuspitoisuus oli kasvanut myös 

menetelmällä 5 tehtyjen kahden eri mittauskerran välillä, ollen toisella kerralla n. 5 % 

korkeampi. Näiden mittausten välillä koekappaleet oli kyllästetty 5 kertaa. Vertailu on 

tehty 4 koekappaleen tuloksista, koska viimeisillä kyllästyskerroilla rikkoontui vielä lisää 

koekappaleita. 

Betonin tuloksista voitaneen kuitenkin päätellä, että standardin NT BUILD 481 (1997) 

mukainen menetelmä (taulukko 4.12, menetelmä 2) on toiminut heikoiten, 

todennäköisesti koska koekappaleet ovat olleet veden lisäyksen jälkeen vain tunnin 

vesiupotuksessa. Testauksien 5 ja 6 perusteella sillä taas ei todennäköisesti ole merkitystä 

tapahtuuko vesiupotus alipaineessa vai ei. 
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Tuloksista nähdään myös, että testauskerralla 7, jolloin kuivaaminen tehtiin tyhjiöimällä, 

on saavutettu lähes edellistä tulosta vastaava keskimääräinen kosteuspitoisuus. 

Kosteuspitoisuus on itse asiassa kaikista mittauksista korkein, eikä korkeampia arvoja 

saatu edes, kun menetelmät 3 ja 5 uusittiin tyhjiöimällä tehdyn kuivauksen jälkeen. 

Tyhjiöinti voisi sen perusteella olla potentiaalinen vaihtoehto betonin kuivaamiseksi, 

jolloin vakuumikyllästämisestä jäisi myös yksi työvaihe pois. 

Tyhjiöimällä kuivaaminen aiheuttaa myös kirjallisuuden mukaan korkeassa lämpötilassa 

kuivaamista vähemmän muutoksia sementtipastan rakenteeseen. Muun muassa Snoeck 

(2014) on tutkinut eri kuivausmenetelmien vaikutuksia sementin rakenteeseen. 

Tutkimuksen mukaan vähiten muutoksia aiheuttivat vakuumikuivaus ja 

liuotinvaihtokuivaus (johon myös kuuluu vakumointi). Uunikuivausmenetelmistä 

mukana olivat 105 °C ja 40 °C asteessa kuivaaminen. Samansuuntaisia tuloksia on saanut 

Gallé (2001), joka on tutkinut eri kuivaustapojen vaikutusta sementtiliiman ja betonien 

huokosrakenteeseen elohopeaporosimetriaa käyttäen. Tulosten perusteella sekä 105 °C 

että 60 °C lämpötilassa kuivaaminen aiheuttaa kapillaarihuokosten määrän kasvua, mikä 

vastaavasti lisää materiaalin kykyä sitoa vettä. Myös painelevykoetta määrittävässä 

standardissa ASTM C1699 (2009) mainitaan tyhjiöimällä kuivaaminen vaihtoehtona, 

mikäli kohotetussa lämpötilassa kuivaaminen aiheuttaa materiaalin rakenteen 

muuttumista. 

Kalsiumsilikaattilevyjen tuloksista ei ole helppoa tehdä johtopäätöksiä siitä, mikä 

menetelmä on toiminut paremmin kuin muut. Vaihtelu Skamotec 225:n tulosten välillä 

on erittäin vähäistä ja Kasil Pura taas oli mekaaniselta kestävyydeltään niin heikko, että 

siitä irtosi materiaalia käsiteltäessä ja varsinkin vesiupotuksessa, mistä aiheutuu virhettä 

tuloksiin. 7. kyllästyskerran kosteuspitoisuudet on laskettu edellisen kerran kuivapainoja 

käyttäen, koska niitä ei sillä kertaa kuivattu uunikuivaksi asti ennen tyhjiöintiä. Se voi 

osaltaan selittää Kasil Puran poikkeavan tuloksen, sillä todellinen kuivapaino on 

luultavasti ollut alhaisempi kuin laskennassa käytetty koekappaleiden kulumisen vuoksi. 

Kasil Pura -kappaleiden kuivapaino oli nimittäin laskenut keskimäärin 2,7 % per 

testauskerta verrattuna ensimmäiseen punnitukseen. 

Koekappaleet kyllästettiin viimeisellä kerralla menetelmän 5 mukaisesti (1d vakumointi 

+ 1vko vesiupotus alipaineessa), jonka jälkeen ne jätettiin vesiupotukseen, jotta 

nähtäisiin, nouseeko kosteuspitoisuus kuten aiemmissa kokeissa oli käynyt. Parman 

sisäkuoribetonikappaleet olivat tässä vaiheessa niin pahasti vaurioituneet, että testaus 

päätettiin tehdä sisäkuoribetonisarjoilla Lujabetoni 2 ja Rudus 2. Tulokset on esitetty 

kuvassa 4.27. Kuvasta nähdään, että kosteuspitoisuudet ovat nousseet vesiupotuksessa 

myös uudella laitteistolla tehdyn kyllästämisen jälkeen. Todennäköisesti 

maksimikosteuspitoisuutta ei ole tiiviillä betoneilla ylipäätään mahdollista saavuttaa 

vakuumikyllästämisellä, vaan kosteuden siirtyminen huokosverkostossa on hidasta ja 

täysin kyllästäminen vaatii pitkän vesiupotuksen. Tyhjiöimälläkään ei saada poistettua 
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ilmaa kaikista huokosista ja vesiupotuksessa vie hyvin pitkän ajan, että ilma poistuu, sillä 

sen täytyy liueta veteen (Krus 1996). Painonnousun tasaantuminen vaikuttaisi kuitenkin 

tapahtuneen nopeammin kuin aiemmin tehdyssä pitkässä vesiupotuksessa (Vänttinen 

2017), joten kyllästäminen on ehkä onnistunut paremmin. 

Toisaalta voidaan kyseenalaistaa, onko täysin kyllästäminen ja kapillaarisen 

tasapainokosteuskäyrän korkeimpien kosteuspitoisuuksien määrittäminen edes tarpeen, 

jos niitä vastaavan kyllästystilan saavuttaminen edellyttää olosuhteita, joita ei materiaalin 

tarkoituksen mukaisessa käytössä juuri esiinny. 

Pitkällä vesiupotuksella voi myös olla vaikutuksia betonin rakenteeseen. 

Vesiupotusastian pohjalla esimerkiksi havaittiin liukenematonta suolaa, jonka täytyy olla 

peräisin betonikoekappaleista. Suola onkin luultavasti yksi syy siihen, miksi veden 

siirtyminen huokosiin on hidasta, koska sen täytyy poistua ennen kuin huokoset voivat 

täyttyä kokonaan vedellä.  

 

Kuva 4.27. Sisäkuoribetonisarjojen Lujabetoni 2 ja Rudus 2 keskimääräisen 

kosteuspitoisuuden kasvu vesiupotuksessa normaalipaineessa viimeisenä tehdyn 

kyllästämisen jälkeen. 

Päinvastoin kuin betoneilla, kalsiumsilikaattien painot olivat punnitusten perusteella 

laskeneet vesiupotuksessa. Luultavasti kyse on koekappaleiden kulumisesta ja niistä on 

irronnut veteen materiaalia enemmän kuin mitä ne ovat imeneet vettä. Testatuista levyistä 

hauraamman, Kasil Puran, painot olivat laskeneet enemmän. On myös mahdollista, että 

koekappaleiden pinnan huokosista on poistunut kostealla sieniliinalla kuivattaessa vettä, 

eikä punnituskertojen välisenä aikana ole ehtinyt imeytyä yhtä paljon vettä takaisin. 
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Johtopäätöksiä 

Tyhjiöimällä kuivaaminen voisi olla hyvä tapa kuivata betonikappaleet ennen 

painelevykoetta. Sen toimivuutta verrattuna uunikuivaukseen voisi kuitenkin olla syytä 

tutkia ja selvittää mm. kuinka pitkään betonia tarvitsee pitää alipaineessa, että saavutetaan 

riittävä ”kuivuusaste”. Painelevykokeessa kosteuspitoisuuksien laskentaan käytettävät 

kuivapainot voitaisiin edelleen mitata kokeen jälkeen uunissa kuivaamalla. 

Jos betonikappaleet kuivataan kyllästämisvaiheessa kohotetussa lämpötilassa, on syytä 

rajoittaa koekappalesarjalla tehtävien kokeiden määrää. Tässä työssä tehtyjen 

painelevykokeiden tulosten luotettavuus on kyseenalaista, sillä mittaamisessa käytetyt 

koekappalesarjat on kyllästetty useampaan kertaan. 

Betonin kuivausta edeltäneen kosteuspitoisuuden vaikutus kuivaamisen aiheuttamien 

vaurioiden suuruuteen olisi myös mielenkiintoista selvittää. 

Tässä työssä jäi kokeilematta, onnistuuko kyllästäminen paremmin, jos vesi lisätään 

tyhjiökammioon siten, että kammion paine on hieman korkeampi ja vesi ei höyrysty sitä 

lisättäessä. Kammion paine oli jokaisella testauskerralla niin alhainen, että vesi kiehui 

ennen kuin painetta päästettiin vedenlisäysventtiilin kautta. 

4.3.3 Tasapainottumisen seuranta kapasitanssimittauksilla 

Standardien NT BUILD 481 (1997) ja ASTM C1699 (2009) mukainen menetelmä 

kosteuspitoisuuden tasaantumisen seurantaan on mitata kammiosta poistuvan veden 

määrää byretin avulla. Niiden mukaan mittauksen voi päättää, kun vettä poistuu alle 0,05 

cm3 48 tunnin aikana. Aiemmissa kokeissa (Vainio 2016) ulospurkautuvan veden määrää 

oli mitattu muovisella mitta-astialla, jonka suu oli peitetty muovikelmulla haihtumisen 

estämiseksi. Tasaantumisen todentaminen oli osoittautunut tällä tavoin mahdottomaksi, 

sillä veden tulo oli lakannut pian kokeen aloittamisen jälkeen. 

Tämän tutkimuksen painelevykokeissa päätettiin kokeilla tasaantumisen todentamista 

vesimäärän mittauksen lisäksi mittaamalla koekappaleiden kapasitanssia. 

Kapasitanssimittauksia on käytetty TTY:llä aiemmin mm. betonielementtien kuivumisen 

mittaamiseen.  

Kapasitanssi kertoo, kuinka paljon systeemiin on mahdollista varastoida sähkövarausta 

potentiaalieron suhteen. Sen arvo riippuu napojen välisen väliaineen permittiivisyydestä, 

joka huokoisen materiaalin tapauksessa muuttuu sen sisältämän veden ja ilman suhteen 

mukaan. Vesimäärän vähentyessä kapasitanssi alenee. Tätä ominaisuutta voidaan 

hyödyntää materiaalin kosteuspitoisuuden mittaamisessa käyttämällä sitä väliaineena 

kahden sähköä johtavan kappaleen välissä. Painelevykokeissa mitattiin kahden pyöreän, 
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1,6 mm ruostumattomasta TIG-hitsauslangasta leikatun metallijohtimen välistä 

kapasitanssia. Näistä käytetään jatkossa nimitystä kapasitanssineulat. 

Vakioetäisyyden päähän toisistaan sijoitetun johdinparin kapasitanssi Cbif [F] voidaan 

laskea esim. kaavalla 4.2 (Cataldo et al. 2011). 

𝐶𝑏𝑖𝑓 =
𝜋휀𝐿

ln(2𝐷/𝑑)
 (4.2) 

 

jossa 휀  = väliaineen permittiivisyys [F/m] 

 𝐿 = johdinten pituus [m] 

 𝐷  = johdinten välinen etäisyys [m] 

 𝑑  = johdinten halkaisija [m] 

Esivalmistelut ja mittausten suoritus 

Painelevykokeissa käytetyt koekappaleet olivat niin ohuita, että kapasitanssineulaparin 

sijoittaminen materiaalin sisään olisi ollut hankalaa. Kapasitanssineulat päätettiin sen 

vuoksi kiinnittää kappaleiden päälle liimaamalla (ks. kuva 4.28). Kapasitanssin 

mittaaminen onnistuu myös näin, koska kahden pistemäisen varauksen välille syntyy 

dipolin sähkökenttä. Silloin riittää, että permittiivisyys kapasitanssineulojen 

läheisyydessä muuttuu, jotta sillä on vaikutus systeemin kapasitanssiin. 

Kapasitanssineulojen pituudeksi valittiin 60 mm, jolloin ne voitiin asettaa kokonaan 

halkaisijaltaan n. 50 mm kappaleiden päälle ja ylijäävään osaan pystyi kiinnittämään 

hauenleuoilla johdot, joilla mahdollistettiin kapasitanssin mittaaminen kammion 

ulkopuolelta kokeen aikana. Kapasitanssineulojen väliseksi etäisyydeksi valittiin 20 mm, 

jotta hauenleuat eivät varmasti osuisi toisiinsa kokeen aikana. 

Kapasitanssineulojen liimaamiseen käytettiin muovikittiä, koska ensimmäisenä 

suoritettujen painelevykokeiden koekappaleet (sisäkuoribetonien 1- ja 3-sarjat) olivat 

valmiiksi vedellä kyllästettyjä ja muovikitin huomattiin kiinnittyvän hyvin myös märän 

betonin pintaan. Muiden koekappalesarjojen kapasitanssineulat kiinnitettiin kuivaan 

pintaan ja kappaleiden kyllästäminen tehtiin vasta kiinnittämisen jälkeen. Kapasitanssin 

mittausta varten käytetyistä koekappaleista käytetään tästä eteenpäin nimitystä 

neulakappaleet. Niitä valmistettiin 2 kappaletta jokaista koesarjaa kohden.  
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Kuva 4.28. Kapasitanssin mittausta varten valmistettuja neulakappaleita. 

Kapasitanssin mittausta varten valmistettiin lisäksi 5 ja 15 baarin painekammioihin 

johtoläpiviennit johdoista ja putkiosista. Putkiosat olivat kierteellisiä supistusnippoja ja 

jatkomuhviliittimiä, joista saatiin yhdistettyä ontto holkki, jossa oli kierteet sisäpuolella. 

Holkin läpi vietiin johdot ja väli tiivistettiin elastisella liimamassalla. Sisäkierteiden 

tarkoitus oli auttaa massaa pysymään paikallaan jopa 10 baarin paineessa. 100 baarin 

kammiossa käytettiin tehdasvalmisteista läpivientiä, joka oli tullut kammion mukana. 

Myös 5 ja 15 baarin kammioihin jouduttiin myöhemmin hankkimaan tehdasvalmisteiset 

läpiviennit sen jälkeen, kun painelevykokeissa alkoi esiintyä koekappaleiden ja 

painelevyjen kuivumisongelmaa, jonka havaittiin johtuvan vuotavista 

johtoläpivienneistä. 

Johtoläpivientien kammion sisäpuolelle jäävään päähän kiinnitettiin hauenleukaliittimet 

ja ulkopuolen päähän banaaniliittimet, joilla läpiviennin johtimet voitiin liittää suoraan 

kapasitanssimittariin. Johtoläpivientien johdinten pinta-ala oli niin pieni verrattuna 

neuloihin, että niiden aiheuttamaa virhettä kapasitanssin arvoon voidaan pitää 

merkityksettömänä. Kuvassa 4.18 näkyy 100 baarin kammiossa käytetty läpivienti. 

Neulakappaleet jaettiin painekammioihin siten, että niitä oli aina vähintään yksi jokaisella 

painelevyllä, jotta kosteuspitoisuuden tasapainottumista voitaisiin seurata jokaisella 

levyllä. 

Kapasitanssia mitattiin kaikkien paitsi yhden painelevykokeen aikana. 5 baarin kammion 

johtoläpivienti oli yhden kokeen ajan pois paikaltaan, koska se oli vaihtumassa 

tehdasvalmisteiseen. Kapasitanssin arvot mitattiin tavallisesti n. viikon välein. 

Alkuvaiheessa mittauksia tehtiin hieman useammin, koska kosteuspitoisuus muuttuu 

alussa nopeasti. Mittauksessa käytettiin Agilent U1701A kapasitanssimittaria. 

Mittaaminen onnistui parhaiten 100 baarin painekammiossa. 5 ja 15 baarin kammioissa 

kapasitanssin arvot vaihtelivat melko paljon, eikä mittarilla ollut aina mahdollista saada 

lukemaa. Vaihtelu johtui luultavasti niissä käytettyjen keraamisten painelevyjen 

kosteuspitoisuuksien muuttumisesta. Myös käytetyllä mittausalueella oli vaikutusta 

mittarin näyttämään lukemaan, vaikka se kykenikin mittaamaan useammalla alueella. 

Lukema muuttui usein siirryttäessä mittausalueelta 0,00 nF alueelle 0,000 nF tai 0,0 nF 

alueelta 0,00 nF alueelle. 
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Tulokset 

Kuvissa 4.28, 4.29, 4.30 ja 4.31 on esitetty esimerkkikuvaajia kapasitanssin arvojen 

kehittymisestä betoneille tehdyissä 0,316, 10 ja 100 baarin painelevykokeissa. Kuvaajien 

selitteissä olevat tunnukset tarkoittavat koekappaletta, josta on tehty neulakappale 

kapasitanssin mittaamista varten (esim. R1.5 on Ruduksen betonista tehdyn 

koekappalesarjan 1 koekappale nro 5 ja suluissa oleva numero viittaa mittaamisessa 

käytettyjen johtoläpivientien johdinparien numerointiin). 

 

Kuva 4.29. Sisäkuoribetonien 1-sarjojen neulakappaleille 0,316 baarin kokeessa mitatut 

kapasitanssit.  

Kuvan 4.29 kuvaajat ovat ensimmäisenä aloitetusta painelevykokeesta, jossa oli mukana 

yksi koekappalesarja jokaista tutkittua sisäkuoribetonia. Kokeen aikana mitattiin viiden 

koekappaleen kapasitanssia. Neulakappaleita oli valmistettu 2 jokaista koekappalesarjaa 

kohden, mutta toisesta Parman kappaleesta irtosi neula kammiota täytettäessä ja se 

jouduttiin jättämään pois viime hetkellä. Kuvasta 4.29 nähdään kapasitanssin arvojen 

kasvaneen aluksi kaikilla paitsi kappaleella R1.12, jonka jälkeen ne ovat laskeneet ja 

lähteneet taas kasvamaan kaikilla paitsi kappaleella R1.12. Painelevyistä poistuu kokeen 

alussa paljon vettä, mikä on luultavasti syynä kapasitanssien pienenemiseen 

alkuvaiheessa. Sitä seurannut nousu taas voi selittyä sillä, että joidenkin koekappaleiden 

pinnoille oli kertynyt vesipisaroita kokeen aikana, vaikka veden oli tarkoitus poistua 

ylipaineessa (ks. 4.4.5). Kuvasta 4.29 nähdään myös, että samasta betonista tehtyjen 

neulakappaleiden kapasitanssien välillä on ollut suuria eroja. Erot johtuvat luultavasti 

betonin koostumuksen vaihtelusta. Toisessa on esimerkiksi voinut olla suuri vettä 

imemätön kivirae kapasitanssineulojen kohdalla. 

Kuvan 4.29 perusteella ei voi tehdä varmoja johtopäätöksiä kosteuspitoisuuden 

tasaantumisesta. Kolmen viikon jälkeen kapasitansseissa ei kuitenkaan pääosin ole 
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tapahtunut suuria muutoksia ja matalien paineiden myöhempiä kokeita päätettiin jatkaa 

sen perusteella vähintään 4 viikkoa. Mikäli kuvan 4.29 kokeen päättäminen olisi tehty 

ulospurkautuneen vesimäärän perusteella, se olisi lopetettu jo 10 vrk kohdalla. 

Betoneille tehtiin lisäksi toinen 0,316 baarin painelevykoe, jossa oli mukana sarja 

molempia ontelolaattabetoneja sekä sarja Parman sisäkuoribetonia. Koe oli 

aloitusjärjestyksessä viimeinen. Sen kapasitanssimittausten tulokset on esitetty kuvassa 

4.30. Kuvasta nähdään vaihtelun olleen sillä kertaa huomattavasti vähäisempää kuin 

ensimmäisen 0,316 baarin kokeen aikana. Osalla neulakappaleista kapasitanssi on 

pienentynyt edelleen yli 7 viikkoa kokeen aloituksesta, mutta muutos on ollut hidasta. 

Parman ontelolaattabetonikappaleiden keskimääräinen kosteuspitoisuus oli hieman 

noussut kokeen aikana. Kapasitanssikäyrissä ei kuitenkaan ole nähtävissä eroa sen ja 

muiden samassa kokeessa testattujen betonien välillä, sillä lähes kaikkien kapasitanssi on 

laskenut. Tämä voi johtua siitä, että vettä ei ollut kertynyt neulakappaleisiin, tai ainakin 

niin oli käynyt aiemmin tehdyssä 0,316 baarin kokeessa. Ainoastaan kappaleen P3.9 

(Parman sisäkuoribetoni) kapasitanssi on noussut hieman kokeen loppua kohden. 

Kosteuspitoisuudet ovat kuitenkin laskeneet kyseisellä koekappalesarjalla jokaisella 

kappaleella, mikä kertoo osaltaan kapasitanssimittauksen luotettavuudesta. 

Kosteuspitoisuuden muutokset ovat alhaisimmilla ylipaineilla niin pieniä, ettei 

kapasitanssin muutos ole johdonmukaista.  

 

Kuva 4.30. Lujabetonin ja Parman ontelolaattabetonien sekä Parman sisäkuoribetonin 

kapasitanssien muuttuminen 0,316 baarin kokeessa. Parman ontelolaattabetonin (Po) 

kosteuspitoisuus oli kasvanut kokeen aikana. Kappaleen Po1.10 poikkeava kapasitanssin 

arvo 4 viikon kohdalla johtuu mittausalueen vaihtumisesta. 

Matalassa ylipaineessa veden poistuminen on myös todennäköisesti hyvin hidasta, vaikka 

poistuva määrä onkin betoneilla hyvin pieni. Kapasitanssien perusteella ei ole mahdollista 
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päätellä, kuinka paljon pienempi kosteuspitoisuus olisi ollut, jos koe olisi lopetettu 

esimerkiksi jo 1 viikon kohdalla 4 viikon sijasta. Kammiosta myös vuotaa aina jonkin 

verran ilmaa, jonka mukana todennäköisesti poistuu kosteutta ja koekappaleet saattavat 

kuivua siitäkin syystä. 

15 baarin kammiossa tehtiin vain 2 painelevykoetta, joissa oli mukana neulakappaleita. 

Ensimmäisessä, sisäkuoribetoneille tehdyssä kokeessa kapasitanssin arvot vaihtelivat 

erittäin paljon, eikä kosteuspitoisuuden tasaantumisesta voinut luotettavasti päätellä 

mitään niiden avulla. Jälkimmäisessä, ontelolaattabetonien ja Parman sisäkuoribetonin 10 

baarin kokeessa, saatiin sen sijaan mitattua selkeämmät käyrät (kuva 4.31). Kapasitanssit 

eivät ole muuttuneet juurikaan 1 viikon jälkeen, lukuun ottamatta koekappaletta Po1.10, 

jolla havaittiin poikkeavia arvoja myös 0,316 baarin kokeessa (kuva 4.30). Kuvan 4.31 

perusteella ei voida varmuudella sanoa, ovatko kosteuspitoisuudet ehtineet kunnolla 

tasaantua, sillä kapasitanssi on lopetettaessa edelleen muuttunut osalla neulakappaleista, 

mutta muutokset ovat kuvien 4.35 ja 4.36 muutoksiin verrattuna erittäin pieniä (huom. y-

akseleiden jaot). Lujabetonin neulakappaleilla kapasitanssit ovat sen sijaan olleet lähes 

samat jo 4 vrk jälkeen kokeen aloituksesta alkaen. Ulospurkautuva vesi oli punnittavissa 

10 vrk asti, jonka jälkeen pipetistä on haihtunut enemmän vettä, kuin sitä on kertynyt. 

 

Kuva 4.31. Lujabetonin ja Parman ontelolaattabetonien sekä Parman sisäkuoribetonin 

kapasitanssien muuttuminen 10 baarin kokeessa.  

100 baarin kammiossa mitatuissa kapasitansseissa esiintyi heittelyä vain aivan mittausten 

alussa. Esimerkiksi ensimmäisenä tehdyssä Parman sisäkuoribetonin 100 baarin kokeessa 

kapasitanssin arvot alkavat kehittyä loogisesti n. 5 päivän kuluttua kokeen aloittamisesta, 

jonka jälkeen käyrä muistuttaa eksponentiaalisesti laskevaa funktiota (kuva 4.32). 

Johdonmukaisuutta auttaa se, että mittaaminen tapahtui noin viikko kokeen aloituksesta 

eteenpäin yksinomaan mittausalueella 0,000 pF. Ensimmäistä 100 baarin koetta jatkettiin 
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lähes 3 kk, jotta nähtäisiin, tasaantuvatko kapasitanssit lopulta johonkin arvoon. 

Muutosnopeus hidastui koko ajan, mutta kapasitanssi pieneni edelleen jatkuvasti ja koe 

päätettiin lopettaa, jotta kammiossa ehdittäisiin tehdä muidenkin betonien kokeita. 100 

baarin kammion myöhempiä kokeita päätettiin jatkaa kuvaajan perusteella vähintään 6 

viikkoa.  

Kapasitanssin mittaamisesta oli selvästi hyötyä 100 baarin kammiossa sopivan keston 

määrittämiseksi, sillä ulospurkautunut vesimäärä oli punnittavissa vain 6 vrk kokeen 

aloituksesta. Kapasitanssin muutoksen taas voidaan nähdä olleen suhteellisen nopeaa 

kummallakin neulakappaleella n. 6–8 viikkoon asti kokeen aloituksesta. 

 

Kuva 4.32. Parman sisäkuoribetonin 3-sarjan neulakappaleiden kapasitanssien 

kehittyminen 100 baarin kokeessa. Alun vaihtelut on karsittu kuvaajasta pois. 

100 baarin kammiossa tehtiin myös kaksi muuta painelevykoetta, joissa oli mukana 

neulakappaleita. Rudus Oy:n sisäkuoribetonille 31,6 ja 100 baarin kokeet tehtiin samalla 

koekappalesarjalla. Kokeissa mitatut kapasitanssit on esitetty kuvassa 4.33. Kuvasta 

nähdään kapasitanssin olleen 31,6 baarin kokeessa korkeampi, mikä oli odotettavissa, 

sillä myös tasapainokosteuspitoisuus on korkeampi. Kapasitanssin muutosnopeus on ollut 

molemmissa kokeissa ensimmäisen 2 viikon jälkeen lähes samansuuruinen ja vaikuttaa 

siltä, että paineen muutoksella ei ole juurikaan merkitystä tasapainottumisen nopeuteen 

100 baarin kammiossa. 

Kuvien 4.38 ja 4.39 perusteella 100 baarin kammion painelevykokeiden sopiva kesto 

voisi olla betoneilla 6–8 viikkoa. On kuitenkin mahdotonta päätellä, missä menee 

riittävän tasapainottumisen raja ja onko hitaampi vaihe sittenkin esimerkiksi vuotoilman 

vuoksi tapahtuvaa kuivumista. Todennäköisesti vuotoilmasta aiheutuva virhe on pieni ja 

kokeen kesto kannattaa arvioida riittävästi yläkanttiin. 
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Kuva 4.33. Ruduksen sisäkuoribetonin neulakappaleiden kapasitanssit 31,6 ja 100 

baarin kokeissa. 

Ulospurkautuvan vesimäärän mittaus kapasitanssimittausten rinnalla 

Ulospurkautuvan veden mittaaminen onnistui tämän työn painelevykokeissa paremmin 

kuin TTY:llä aiemmin tehdyissä painelevykokeissa ja se oli osassa kokeista mitattavissa 

vielä n. 2 viikkoa kokeen aloittamisesta. Kuitenkin mittausten loppuvaiheessa veden 

poistuminen oli niin hidasta, että pipettiin ei enää kertynyt vettä. Vettä alkoi sitä vastoin 

poistua haihtumalla. 

Samaan aikaan betonien kokeiden kanssa oli käynnissä kalsiumsilikaattien 

painelevykokeita, joissa käytettiin pipettejä onnistuneesti. Kalsiumsilikaatit sitovat 

huomattavasti betoneja enemmän vettä ja poistuvat vesimäärät olivat siksi paljon 

suurempia ja mitattavissa pitkän aikaa kokeen aloituksesta.  

Vedenkeräysmenetelmää voisi olla mahdollista kehittää tiiviimmäksi, jotta 

tasapainottumisen seuranta olisi ulospurkautuvan veden perusteella mahdollista myös 

betoneilla. Keräysastian olisi syytä olla riittävän suuri, ettei sitä tarvitsisi tyhjentää 

välissä. 

4.3.4 Virhelähteet 

Poikkeamat standardin mukaisesta menetelmästä 

Standardin NT BUILD 481 (1997) mukaan lämpötilan tulee olla kokeen aikana 23 ± 1 °C 

ja standardin ASTM C1699 (2009) mukaan 22 ± 1 °C. Painelevylaitteisto oli kuitenkin 
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sijoitettuna tilaan, jossa olosuhteet eivät pysyneet vakiona. Tutkimustilan lämpötila 

vaihteli yhden painelevykokeen aikana enimmillään 22–27,5 °C ja keskimääräinen 

lämpötila eri kokeiden välillä 21,9–24,5 °C. Tiettyä ylipainetta vastaava huokosilman 

suhteellinen kosteus riippuu lämpötilasta kaavan 2.22 mukaisesti. Lämpötila on otettu 

tuloksissa huomioon laskemalla huokosilman suhteellinen kosteus jokaisessa kokeessa 

vallinneen keskimääräisen lämpötilan mukaan. 

Ylipaine vaihteli kokeiden aikana erityisesti 100 baarin kammiossa, jossa paineensäädin 

ei kyennyt pitämään painetta tasaisena; paine laski ajan kuluessa ja kun sitä yritettiin 

säätää haluttuun arvoon, se nousi usein hitaasti 100 baarin yli. Enimmillään paine laski 

joulun aikana 100 baarista 75 baariin. Tavallisesti vaihtelu oli kuitenkin muutaman baarin 

luokkaa. Standardin NT BUILD 481 (1997) mukaan painetta ei tulisi koskaan pienentää, 

jos se on noussut haluttua korkeammaksi, koska kosteuden sitoutuminen muuttuu 

desorptiosta adsorptioon. Tätä ei ollut mahdollista noudattaa, koska säädön jättäminen 

korkeampaan arvoon ei olisi kuitenkaan onnistunut – paineella kun oli tapana laskea ajan 

kuluessa, jos sitä ei jatkuvasti säädetty. Säätöä jouduttiin siis tekemään jatkuvasti 

molempiin suuntiin. Suurimman osan ajasta paine oli ennemmin haluttua alhaisempi kuin 

korkeampi ja se säädettiin kohdalleen aina kun mahdollista. Mittarin mukaan paine kävi 

ylimmillään n. 103 baarissa. 

Painelevykokeissa ei käytetty kaoliinisavikerrosta koekappaleiden ja keraamisten levyjen 

välillä. Savikerroksen on tarkoitus tasoittaa koekappaleiden epätasaisuudet ja varmistaa 

yhtenäinen kapillaarihuokosverkosto niiden ja painelevyjen välillä. Savea ei käytetty, 

koska sitä ei nähty aikaisemman tutkimuksen (Vänttinen 2017) perusteella tarpeelliseksi 

silloin kun koekappaleet ovat sileäksi hiottuja. Osan koekappaleista havaittiin kuitenkin 

olevan aivan vähäisesti kaarevia. Tuloksissa ei silti havaittu merkittävää hajontaa eri 

koekappaleiden välillä. 

Näytteiden edustavuus 

Kokeissa käytettiin samoja koekappaleita kuin aiemmissa TTY:llä tehdyissä betonien 

painelevykokeissa (Vainio 2016, Vänttinen 2017). Koekappaleita oli uunikuivattu ja 

kasteltu sekä kyllästetty useita kertoja ennen tämän työn kokeita, mikä on todennäköisesti 

aiheuttanut merkittäviä muutoksia betonin rakenteeseen. Uunikuivaaminen on lisännyt 

kapillaarihuokosten määrää, jonka vuoksi sekä lähtökosteuspitoisuudet että 

tasapainokosteudet ovat todennäköisesti suurempia kuin todelliset. Myös tyhjiöiminen on 

voinut muuttaa betonin rakennetta. Näytteet eivät luultavasti enää vastanneet kovinkaan 

hyvin sitä betonia, josta ne oli alun perin valmistettu. 

Menetelmän virhelähteitä 

Kosteuspitoisuuden tasaantumista ei ollut mahdollista todentaa varmuudella. 

Kapasitanssien arvot eivät olleet täysin tasaantuneet, kun kokeet lopetettiin ja 
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ulospurkautuvan veden määrä oli niin pieni, että sitä haihtui pian kokeen aloittamisen 

jälkeen enemmän kuin purkautui. Kapasitanssin muuttumisesta oli myös mahdotonta 

päätellä, onko kyseessä kosteuspitoisuuden tasaantuminen vai esimerkiksi vuotoilman 

vaikutuksesta tapahtuva kuivuminen. Todennäköisesti kokeiden kestot ovat kuitenkin 

olleet varman päälle. 

5 ja 15 baarin kammioissa aluksi käytetyt putkiosista tehdyt johtoläpiviennit vuosivat 

ilmaa kammiosta, mikä on voinut kuivattaa koekappaleita pinnasta ja aiheuttaa virhettä 

mitattuihin tasapainokosteuksiin. Vuoto havaittiin, kun painelevyt alkoivat kuivua ja ilma 

liikkui niiden läpi. On mahdollista, että levyjen kuivumista on tapahtunut jo kokeissa, 

jotka tehtiin niitä aiemmin ja kapillaarinen yhteys levyjen ja koekappaleiden välillä on 

saattanut olla heikentynyt kuivumisesta johtuen. Ilmaa tosin vuotaa todennäköisesti aina 

kammion liitoksista jonkin verran, sillä ylipaineen tuottamiseen käytettävä kompressori 

kävi säännöllisesti myös uusien läpivientien asentamisen jälkeen. Myös 100 baarin 

kammiosta on todennäköisesti vuotanut jonkin verran typpeä, sillä kammion paine 

pieneni ajan kuluessa. 

0,316 baarin kokeessa havaittiin tiivistyneitä vesipisaroita painelevyjen alapinnoilla niillä 

kohdin missä niiden alla oli koekappaleita. Vettä on voinut tippua levyjen pohjasta 

takaisin koekappaleiden päälle.  

Koekappaleiden pinnalta haihtuu vettä painelevyjen täyttämisen ja punnitusten aikana. 

Haihtumisen suuruutta selvitettiin painelevykokeiden päättämisen yhteydessä 

punnitsemalla ensimmäisenä punnittu koekappale uudelleen sen jälkeen, kun kaikki 

koekappaleet oli kertaalleen punnittu. Uudelleen punnitukset tehtiin kolmessa 

ensimmäisessä painelevykokeessa, joissa oli kaikissa eri määrä koekappaleita (12, 24 ja 

36). Painonmuutokset on esitetty kuvassa 4.34 suhteessa ensimmäiseen punnitukseen. 

Kokeessa, jossa oli 24 koekappaletta, kappaleet olivat jaettuna neljälle painelevylle, 

samaan tapaan kuin 36 koekappaleen kokeessa. Kammion purkamiseen on siksi mennyt 

enemmän aikaa ja haihtumista on tapahtunut suhteessa enemmän. Muuten painonmuutos 

korreloi hyvin koekappalemäärän kanssa. 
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Kuva 4.34. Ensimmäisenä punnitusta koekappaleesta punnitusten aikana haihtumalla 

poistunut kosteus painelevykokeen koekappalemäärän suhteen. Uudelleenpunnitukset 

tehtiin kolmessa ensimmäisessä painelevykokeessa. 

4.3.5 Tulokset 

Painelevykokeita tehtiin kokonaisuudessaan yli 10 kk ajan. Yksittäiset painelevykokeet 

kestivät 4–12 viikkoa. Ensimmäisenä tehtyjen kokeiden kapasitanssimittausten 

perusteella määritettiin 100 baarin kammion kokeille sopivaksi kestoksi n. 1,5 kk ja 

matalampien paineiden kokeille n. 1 kk. Suurimman osan vedestä arvioitiin silloin olevan 

poistunut koekappaleista.  

Kapasitanssin mittaukseen käytettyjä koekappaleita ei käytetty tulosten laskennassa. 

Kosteuspitoisuudet vakuumikyllästämisen jälkeen 

Painelevykokeen yhteydessä materiaali kyllästetään vedellä 

vakuumikyllästämismenetelmää käyttäen, jolloin koko huokostilavuuden tulisi täyttyä 

vedellä ja saavutetaan maksimikosteuspitoisuus 𝑤𝑚𝑎𝑥. Betonien tapauksessa kuitenkin 

huomattiin, että kosteuspitoisuus nousee vielä vakuumikyllästämisen jälkeen, jos 

koekappaleet jätetään vesiupotukseen. Lisäksi kyllästämisellä saavutettu 

kosteuspitoisuus kasvoi jokaisella kyllästyskerralla betonin rakenteen muuttumisen 

seurauksena, eikä mitattuja kosteuspitoisuuksia siten voida pitää oikeina 

maksimikosteuspitoisuuksina.  

Jokaiselle koekappalesarjalle määritettiin kuitenkin kyllästämisen jälkeinen 

kosteuspitoisuus ennen painelevykoetta. Kosteuspitoisuudet on esitetty taulukoissa 4.13, 

4.14 ja 4.15 painelevykokeiden aloittamisen mukaisessa aikajärjestyksessä. 

Kosteuspitoisuudet määritettiin juuri ennen kappaleiden siirtämistä painekammioihin. 

Sisäkuoribetonien ensimmäisissä painelevykokeissa käytettiin aiemmin kyllästettyjä, 

vuoden vesiupotuksessa olleita 1- ja 3-sarjoja. Niiden kyllästyskerta on merkitty 
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taulukoihin nimellä ”vanha”. Vakumoinnin kestoissa on erotettu vakumointiaika ennen 

veden lisäystä ja lisäyksen jälkeen. Kaksoisviivan alapuolella on korkeimmat 

koekappalesarjoille saavutetut lähtökosteuspitoisuudet. Taulukoihin on koottu 

kosteuspitoisuudet myös keskeytetyistä ja epäonnistuneista kokeista. 

Taulukko 4.13. Sisäkuoribetonien 1-sarjojen kosteuspitoisuudet ennen painelevykokeita.  

Kyllästys 
Kosteuspitoisuus [kg/m3] 

Laitteisto 
Vakum. 
kesto 

Vedessä 
alip. 

Vedessä 
yhteensä 

Alkanut 
koe Parma 1 Lujab. 1 Rudus 1 

vanha 145,2 163,3 157,2 vanha 3 h + 1 h 1 h  365 d 0,316 bar 

SB1.1 143,3 162,0 154,2 vanha 3 d + 6 h 0,9 d 2,9 d   

SB1.1 157,3 171,9 161,8 vanha 3 d + 6 h 0,9 d 17,9 d   

SB1.1 159,6 173,7 163,0 vanha 3 d + 6 h 0,9 d 23,1 d 3,16 bar 

SB1.2 183,9 193,3 175,5 uusi 3 h + 0,5 h 17,7 d 17,7 d   

SB1.2 184,3 194,5 176,1 uusi 3 h + 0,5 h 17,7 d 23,9 d 3 bar 

SB1.3 198,6     uusi 3,8 d 2,0 d 14,0 d 31,6 bar 

SB1.3     179,5 uusi 3,8 d 2,0 d 24,2 d 100 bar 

SB1.4     180,2 uusi 1 d 2,9 d 2,9 d 31,6 bar 

 198,6 194,5 180,2      

 

Taulukko 4.14. Sisäkuoribetonien 3-sarjojen kosteuspitoisuudet ennen painelevykokeita.  

Kyllästys 
Kosteuspitoisuus [kg/m3] 

Laitteisto 
Vakum. 
kesto 

Vedessä 
alip. 

Vedessä 
yhteensä 

Alkanut 
koe Parma 3 Lujab. 3 Rudus 3 

vanha   156,5 152,7 vanha 1 d - 364 d 10 bar 

vanha 137,8     vanha 1 d - 364 d 100 bar 

SB3.1   156,0 151,1 vanha 3 d + 6 h 0,9 d 2,9 d   

SB3.1   164,9 157,9 vanha 3 d + 6 h 0,9 d 17,9 d   

SB3.1   167,7 155,5 vanha 3 d + 6 h 0,9 d 107,1 d 3,16 bar 

SB3.2 148,9     uusi 3 h + 0,5 h 17,7 d 17,7 d   

SB3.2 157,4     uusi 3 h + 0,5 h 17,7 d 52,8 d 10 bar 

SB3.3 170,0     uusi 1 d 2,1 d 2,3 d 3,16 bar 

SB3.4 171,6     uusi 1 d 2,9 d 2,9 d 0,316 bar 

 171,6 167,7 157,9      

 

Sisäkuoribetonien kosteuspitoisuuksien nähdään kasvaneen vesiupotuksessa. 

Kosteuspitoisuudet ovat lisäksi kasvaneet lähes jokaisella vakumointikerralla 

aikaisempia korkeammiksi. Vuoden vesiupotuksessa olleiden koekappalesarjojen 

(koesarja vanha) kosteuspitoisuudet olivat hyvin lähelle samat kuin seuraavalla kerralla, 

kun samat sarjat kyllästettiin uudelleen. Koekappaleiden kyky sitoa vettä on 

todennäköisimmin kasvanut kyllästyskertojen välillä uunikuivauksesta aiheutuneen 

mikrohalkeilun vuoksi. Toisaalta sitoutuvan kosteuden määrään on voinut vaikuttaa myös 

hydratoituminen ja huokosveden ionikonsentraation aleneminen vesiupotuksessa.  
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Mitatut kosteuspitoisuudet ovat huomattavan korkeita verrattuna kirjallisuudesta 

löytyviin arvoihin. Esimerkiksi 0,5 vesi-sementtisuhteen betonille on esitetty 

maksimikosteuspitoisuudeksi 129 kg/m3. Suuremman vesi-sementtisuhteen betonit ovat 

maksimikosteuspitoisuudeltaan lähempänä nyt mitattuja, esimerkiksi 0,8 vesi-

sementtisuhteen betonille maksimikosteuspitoisuus on kirjallisuuden mukaan 176 kg/m3. 

(Vinha 2011, osa 2) Niiden korkeampi maksimikosteuspitoisuus johtuu betonimassassa 

olleesta ylimääräisestä vedestä, jota ei tarvita hydrataatiossa ja joka betonin kovettuessa 

muodostaa vedellä täyttyneitä kapillaarihuokosia. Toistuva uunikuivaus ja vedellä 

kyllästäminen taas aiheuttavat betoniin kapillaarihuokosten kokoluokkaa olevia 

halkeamia.  

Aiemmissa kokeissa (Vänttinen 2017) sisäkuoribetoneille mitatut 

maksimikosteuspitoisuudet olivat suuruusluokkaa 120–160 kg/m3 ja vastaavat paremmin 

kirjallisuudessa esitettyjä arvoja, vaikka kyllästämismenetelmästä on todennäköisesti 

aiheutunut niihinkin virhettä. 

Taulukko 4.15. Ontelolaattabetonien koekappalesarjojen kosteuspitoisuudet ennen 

painelevykokeita.  

Kyllästys 
Kosteuspitoisuus [kg/m3] 

Laitteisto 
Vakum. 
kesto 

Vedessä 
alip. 

Vedessä 
yhteensä 

Alkanut 
koe Parma 1 Parma 2 Lujab. 1 

OL1 133,7 128,0 132,2 vanha 2 d + 6 h 6,9 d 13,0 d   

OL1 136,2 129,3 138,5 vanha 2 d + 6 h 6,9 d 26,0 d   

OL1 138,4 131,9 144,2 vanha 2 d + 6 h 6,9 d 42,0 d   

OL1 140,7 133,4 149,9 vanha 2 d + 6 h 6,9 d 56,0 d   

OL1 143,1    134,4 * 155,9 vanha 2 d + 6 h 6,9 d 94,0 d 3,16 bar 

OL2 - 137,3 - uusi 2,9 d 6,0 d 20,9 d 100 bar 

OL2 140,4 - 169,7 uusi 2,9 d 6,0 d 21,0 d 10 bar 

OL3 136,7 - 175,2 uusi 1 d 2,1 d 2,3 d 3,16 bar 

OL4 138,7 - 181,9 uusi 1 d 2,9 d 2,9 d 0,316 bar 

 143,1 137,3 181,9      

 *) sarja punnittiin, mutta se ei ollut painelevykokeessa mukana   
 

Myös ontelolaattabetonien maksimikosteuspitoisuudet ovat korkeampia kuin 

kirjallisuuden vertailuarvo 129 kg/m3. Etenkin Lujabetonin ontelolaattabetonin 

maksimikosteuspitoisuus on kasvanut paljon kyllästyssyklien vaikutuksesta. 

Kosteuspitoisuudet ovat lisäksi kasvaneet vesiupotuksessa johdonmukaisesti. 

Vesiupotuksen merkitys näkyy Parma 1 -sarjan tuloksissa viimeisillä kyllästyskerroilla 

OL2-OL4, joilla kosteuspitoisuudet ovat alhaisempia kuin aiemmalla kerralla OL1, 

jolloin sarja oli n. 3 kk vesiupotuksessa ennen painelevykoetta. Tulokset ovat poikkeavia 

sekä Lujabetonin ontelolaattabetoniin, että sisäkuoribetoneihin verrattuna, sillä kaikilla 

muilla betonilaaduilla kosteuspitoisuudet ovat nousseet jokaisella uudella 

kyllästyskerralla, vaikka vesiupotusaika olisi ollut aiempaa kertaa lyhyempi. 
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Kuivaamisella ei ilmeisesti ole ollut yhtä suurta vaikutusta Parman ontelolaattabetonin 

rakenteeseen. Ero johtuu luultavasti betonien erilaisesta koostumuksesta. Parman 

ontelolaattabetonin maksimikosteuspitoisuus on vieläpä lähes samansuuruinen kuin 

aiemmissa painelevykokeissa (Vainio 2016) mitattu 139 kg/m3. 

Yhtenä syynä betoneille aiemmin tehtyjen painelevykokeiden (Vainio 2016, Vänttinen 

2017) ongelmiin pidettiin huonosti toimivaa vakumointilaitteistoa ja sen seurauksena 

epäonnistunutta kyllästämistä. Tämän työn tekemisen aikana rakennusfysiikan 

tutkimusryhmälle hankittiin uusi vakumointilaitteisto ja osa painelevykokeiden 

kyllästyksistä tehtiin sillä. Taulukoihin 4.13, 4.14 ja 4.15 on merkitty kumpaa laitteistoa 

milläkin kerralla on käytetty. Vanhan ja uuden laitteiston välillä ei ole selvästi nähtävissä 

kummalla kyllästäminen on onnistunut paremmin. Uudella laitteistolla saavutettiin 

korkeammat kosteuspitoisuudet, mutta ne ovat toisaalta muutenkin kasvaneet jokaisella 

kyllästyskerralla laitteistosta riippumatta. Ensimmäisen uudella laitteistolla tehdyn ja sitä 

edellisen kyllästämisen välinen ero on kuitenkin ainakin sisäkuoribetonien 1-sarjoilla 

ollut suurempi kuin myöhempien kyllästämiskertojen välillä ja se voisi selittyä laitteiston 

vaihtumisella. Uuden laitteiston havaittiin pitävän alipaineen paremmin ja sillä myös 

saavutettiin jo 3 tunnin vakumoinnilla alhaisempi absoluuttinen paine kuin vanhalla 

laitteistolla 3 vuorokaudessa. Uudella laitteistolla ei myöskään ollut tarpeen tehdä 

uudelleenvakumointia, sillä paine oli veden lisäyksen jälkeen edelleen niin alhainen, että 

vesi kiehui huoneenlämmössä. 

Tasapainokosteuspitoisuus kapillaarisella alueella, sisäkuoribetonit 

Painelevykokeilla määritetyt sisäkuoribetonien tasapainokosteuspitoisuudet on esitetty 

taulukossa 4.16. Taulukosta puuttuu joitain tuloksia, koska kaikkien painetasojen kokeita 

ei ehditty tekemään tämän diplomityön aikana. 5 ja 15 baarin kammioihin mahtuu kerralla 

suurempi määrä koekappaleita ja siksi matalat painetasot saatiin kattavammin mitattua. 

Mitatut tasapainokosteuspitoisuudet ovat maksimikosteuspitoisuuksien tapaan 

huomattavan korkeita.  

Sisäkuoribetonien 0,316 baarin kokeen aikana koekappaleiden pinnoille oli kerääntynyt 

vettä pieniksi, n. 1–2 mm kokoisiksi vesipisaroiksi (kuva 4.35). Pisaroita oli kaikkien 

paitsi neulakappaleiden pinnoilla. Osalla koekappaleista oli myös paino noussut kokeen 

aikana, kuten oli käynyt aiemmin myös Kari Vänttisen (2017) tekemissä 

painelevykokeissa. Syynä ei ehkä kuitenkaan ole kyllästämisen epäonnistuminen ja veden 

siirtyminen kapillaarisesti, sillä koekappaleiden painot olivat vesipisarat kuivattuna 

pienempiä kuin ennen kokeen aloitusta ja vettä oli siis poistunut betonista kokeen aikana. 

Tulosten kannalta on oleellista vain huokosissa olevan veden määrä (Saeidpour & Wadsö 

2015) ja 0,316 baarin kokeiden tulokset voidaan siksi laskea pinnan kuivaamisen jälkeisiä 

punnitustuloksia käyttäen. Kuivaus tehtiin kostealla sieniliinalla, jotta vettä ei imettäisi 

pois syvemmältä betonin huokosista. 
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Taulukko 4.16. Sisäkuoribetonien tasapainokosteuspitoisuudet kapillaarisella alueella 

(desorptio). Ylipainetta vastaavat huokosilman suhteelliset kosteudet on laskettu tähän 

23 °C lämpötilalle. 

Ylipaine 
[bar] 

Huokosilman 
kosteus 
 [% RH] 

Tasapainokosteuspitoisuus [kg/m3] 

Parma Lujabetoni Rudus 

0,316 99,98 162,0 156,7 148,6 

3,16 99,77 152,9 150,5 143,4 

10 99,27 140,4 144,6 140,5 

31,6 97,71 - - 134,1 

100 92,93 100,8 - 108,8 

 

Kirjallisuudessa on esitetty vesipisaroiden kertymisen syyksi huokosveden ioneja, joita 

on alkalisessa betonissa runsaasti. Ionit alentavat huokosilman korkeinta mahdollista 

kosteuspitoisuutta siten, että se on sementillä n. 98–99 % RH. Jos suhteellinen kosteus on 

tätä korkeampi, kosteutta alkaa tiivistyä koekappaleiden pinnoille ja ionit siirtyvät 

huokosvedestä näihin vesipisaroihin. (Saeidpour & Wadsö 2015) Painelevykokeissa ei 

havaittu vesipisaroiden tiivistymistä muissa kuin 0,316 baarin kokeessa, joka vastaa n. 

99,977 % huokosilman suhteellista kosteutta. On mahdollista, että toistuva vesiupotus oli 

jo alentanut betonien alkalisuutta. 

 

Kuva 4.35. Vesipisaroita koekappaleen pinnalla ensimmäisenä tehdyn 0,316 baarin 

kokeen jälkeen. 

0,316 baarin koe tehtiin Parman sisäkuoribetonille kahdesti. Ensimmäisellä kerralla 

koekappaleet olivat olleet vuoden vesiupotuksessa. Tulos 138,4 kg/m3 oli alhaisempi kuin 

sen jälkeen korkeammissa ylipaineissa mitatut tasapainokosteudet, joten koe päätettiin 

uusia. Kosteuspitoisuuden pitäisi laskea ylipaineen suurentuessa. Toinen mittaus tehtiin 

viimeisenä yhdessä ontelolaattabetonien kanssa. Lähtökosteuspitoisuus oli toisella 

mittauskerralla huomattavasti suurempi, eikä vesipisaroita ollut sillä kertaa tiivistynyt 

kappaleiden pinnoille. Kyllästäminen oli mahdollisesti onnistunut paremmin tai 

ionipitoisuus oli laskenut toistuvien kyllästyssyklien vaikutuksesta. 
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Kuvassa 4.36 on esitetty vertailun vuoksi taulukon 4.16 tulosten kanssa samassa 

kuvaajassa aiemmin (Kari Vänttinen 2017) samoille sisäkuoribetoneille mittaamat 

tasapainokosteuspitoisuudet.  

 

Kuva 4.36. Sisäkuoribetonien tasapainokosteuspitoisuudet kapillaarisella alueella 

(desorptio) huokosalipaineen funktiona. Aiemmin samoille sisäkuoribetoneille mitatut 

tulokset (Vänttinen 2017) on piirretty samaan kuvaajaan katkoviivalla. 

0,316–31,6 baarin uudet tulokset ovat kaikki korkeampia kuin aiemmin mitatut ja etenkin 

Parman betonilla ero on huomattavan suuri. Myös eri betonilaatujen järjestys on 

vaihtunut, sillä esimerkiksi Parman betonin 0,316 ja 3,16 baarin 

tasapainokosteuspitoisuudet ovat nyt suurempia kuin muiden vastaavat, vaikka aiemmin 

ne olivat alhaisimmat. Betonin mikrohalkeilu on todennäköisesti lisännyt 

suuruusluokaltaan kapillaarihuokosia vastaavien tilojen määrää ja kosteuspitoisuudet 

ovat siksi korkeampia. Vanhoja ja uusia tuloksia vertailtaessa on otettava huomioon, että 

monet uusista tuloksista on määritetty eri koekappalesarjoilla kuin aiemmissa kokeissa, 

ja että koekappaleita on ollut myös vähemmän (10 per sarja aiemman 12 sijaan), koska 

jokaiseen koekappalesarjaan tehtiin 2 neulakappaletta kapasitanssimittauksia varten. 

Uudet tasapainokosteuskäyrät ovat kuitenkin muodoltaan lähempänä teorian mukaisia. 

100 baarin uudet tulokset taas ovat lähes aiemmin mitattuja vastaavia. 100 baarin ylipaine 

vastaa jo kohtalaisen pientä huokoskokoa ja kyllästyssykleistä aiheutuneella 

kapillaarihuokoisuuden kasvulla ei siksi ole ollut yhtä suurta vaikutusta sitoutuvan 

kosteuden määrään. Kuvaan 4.37 on piirretty tulosten kanssa samaan kuvaajaan 

koekappalesarjojen keskimääräiset lähtökosteuspitoisuudet. Kuvasta voidaan nähdä, että 

31,6 ja 100 baarin kokeiden tulosten ja lähtökosteuspitoisuuksien välillä erot ovat kaikista 

suurimpia.  
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Kuva 4.37. Sisäkuoribetonien painelevykokeiden tulokset ja lähtökosteuspitoisuudet. 

Myös kapillaarisen tasapainokosteuskäyrän määrityksessä lähtökosteuspitoisuudella on 

vaikutus siihen, kuinka korkea mitattu tasapainokosteus on. (Kumaran 2006). 

Lähtökosteuspitoisuudet olivat kaikissa painelevykokeissa ainakin jonkin verran eri 

suuruiset, vaikka käytetty koekappalesarja olisikin ollut sama.  

Kuvaan 4.38 on piirretty sisäkuoribetonien painelevykokeiden ylimpien paineiden 

tulokset samaan kuvaajaan hygroskooppisten tasapainokosteuskäyrien kanssa. Kuvasta 

nähdään painelevykokeiden tulosten osuvan kohtalaisen hyvin samaan 

tasapainokosteuskokeesta saatujen tulosten kanssa. Kuvaajaan on piirretty vertailun 

vuoksi myös kirjallisuudessa (RIL-255-1-2014) vesi-sementtisuhteen 0,4 betonille 

esitetty tasapainokosteuskäyrä. 
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Kuva 4.38. Sisäkuoribetonien hygroskooppiset tasapainokosteuskäyrät ja 

painelevykokeiden 31,6 ja 100 baarin tulokset samassa kuvaajassa sekä vertailukäyrä 

lähteestä RIL 255-1-2014. 

Tasapainokosteuspitoisuus kapillaarisella alueella, ontelolaattabetonit 

Painelevykokeilla määritetyt ontelolaattabetonien tasapainokosteuspitoisuudet on esitetty 

taulukossa 4.17. Lujabetonin ontelolaattabetonille ei ehditty painelevykokeiden 

pitkäkestoisuuden takia tekemään 100 baarin koetta tämän työn aikana. 

Taulukko 4.17. Ontelolaattabetonien tasapainokosteuspitoisuudet kapillaarisella 

alueella (desorptio). Ylipainetta vastaavat huokosilman suhteelliset kosteudet on laskettu 

23 °C lämpötilassa. 

Ylipaine 
[bar] 

Huokosilman 
kosteus [% 

RH] 

Tasapainokosteuspitoisuus [kg/m3] 

Parma Lujabetoni 

0,316 99,98 % 139,2 161,0 

3,16 99,77 % 131,3 148,1 

10 99,27 % 128,8 138,6 

100 92,93 % 91,1 * - 

*) tulos on laskettu 6 koekappaleen tulosten keskiarvona 
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100 baarin ylipainetta vastaava kosteuspitoisuus on kuitenkin laskettu vain 6 

koekappaleen tuloksista, sillä loput kappaleet olivat irronneet painelevystä, kun painetta 

alennettiin kokeen aikana päästämällä typpeä ulos kammiosta (nopea kaasuvirtaus liikutti 

kappaleita kammion sisällä). 

Tasapainokosteuspitoisuudet ovat myös ontelolaattabetoneilla huomattavan korkeita. 

Aiemmin mitattuihin (Vainio 2016) verrattuna käyrät ovat kuitenkin lähempänä teorian 

mukaisia (ks. kuva 4.39).  

 

Kuva 4.39. Ontelolaattabetonien tasapainokosteuspitoisuudet kapillaarisella alueella 

(desorptio) huokosalipaineen funktiona. Aiemmin samoille betoneille mitatut tulokset 

(Vainio 2016) on piirretty samaan kuvaajaan katkoviivalla. 

Aiemmin mitattujen tulosten nähdään olevan Parman ontelolaattabetonilla kahdessa 

pisteessä lähes samat kuin nyt mitatut. 100 baarin tulos on lähes aiempaa vastaava.  

Hygroskooppisen tasapainokosteuskäyrän 94 % RH desorption tulos (101 kg/m3) osuu 

hyvin painelevykokeen 10 ja 100 baarin tulosten väliin, joten tuloksia voidaan pitää 

oikeansuuntaisina. 

Parman ontelolaattabetonin kosteuspitoisuus oli hieman kasvanut 0,316 baarin kokeessa. 

Luultavasti syynä on huokosveden ionipitoisuus. Painekammion sisäpinnoille havaittiin 

myös tiivistyneen vettä kokeen aikana ja kappaleisiin voi olla kertynyt kosteutta myös 

sen seurauksena. 
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5. YHTEENVETO 

Tutkimuksessa määritettiin ontelolaatta- ja sisäkuoribetonien rakennusfysikaalisia 

kosteusominaisuuksia laboratoriokokeilla. Tuloksia verrattiin aiemmin samoille 

betonilaaduille saatuihin tuloksiin sekä kirjallisuudessa esitettyihin arvoihin. Poikkeaville 

tuloksille ja eri betonien välisille eroille pyrittiin löytämään selitys. Mittausmenetelmien 

virhelähteet sekä aiheutuneiden virheiden suuruus arvioitiin. Tutkimusmenetelmiä 

pyrittiin kehittämään niin, että ne sopisivat paremmin betonin materiaaliominaisuuksien 

määrittämiseen. 

Ruduksen sisäkuoribetonin veden imeytymisominaisuuksien muutosnopeuden havaittiin 

viimeisimpien mittausten perusteella hidastuneen ja veden imeytymis- ja 

tunkeutumiskertoimen arvot olivat viimeisimmissä mittauksissa hyvin lähellä 

kirjallisuudessa samankaltaiselle betonille esitettyjä arvoja. Veden 

imeytymisominaisuuksien muuttuminen voi tulosten perusteella jatkua useiden vuosien 

ajan. 

Tasapainokosteuskokeessa saatiin sisäkuoribetoneille ohuilla koekappaleilla alhaisempia 

tuloksia kuin paksummilla koekappaleilla mitatut, mikä voi selittyä mm. erilaisilla 

kuivatustavoilla. Uunikuivaus muuttaa betonin rakennetta ja sitoutuvan kosteuden määrä 

kasvaa. Sen perusteella tuloksia voi pitää oikeansuuntaisina, mutta 

tasapainokosteuskokeessa esiintyi kuitenkin useita virhelähteitä, eikä kaikkia tuloksia voi 

varmuudella pitää luotettavina. Tulokset sopivat kuitenkin aiemmin mitattuja paremmin 

yhteen painelevykokeesta saatujen kapillaarisen alueen tasapainokosteuskäyrän tulosten 

kanssa. 

Paras tapa nopeuttaa betonien tasapainokosteuskoetta vaikutti olevan erillisten 

koesarjojen käyttäminen jokaisessa kosteustasossa. Ohuempien koekappaleiden 

hyödyistä ei sen sijaan saatu selkeitä todisteita. Tasapainokosteuskokeen kesto on joka 

tapauksessa betonilla hyvin pitkä ja etenkin adsorptiossa tasapainottuminen vei paljon 

aikaa. Tasapainottumisen todentaminen painonnousukuvaajan perusteella toimi 

betoneilla paremmin kuin standardin mukainen menetelmä, mutta on vaikea tietää milloin 

kosteuspitoisuus on tasaantunut ja milloin painonnousu johtuu muista syistä, esim. 

hydrataation jatkumisesta. Osassa kokeista koekappaleiden paino jatkoi tasaista hidasta 

nousua vielä lähes vuoden päästä kokeen aloituksesta. 

Painelevykokeessa virhettä aiheutti samojen koekappalesarjojen yhä uudelleen 

kyllästäminen ja kuivaaminen, mikä johti betonin huokosrakenteen muuttumiseen ja 

mitatut tasapainokosteuden arvot olivat merkittävästi vertailuarvoja korkeampia. 

Painelevykokeita jatkettiin tässä tutkimuksessa niin pitkään, että kosteuspitoisuuden 
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katsottiin varmuudella tasaantuneen. Kokeet olivatkin erittäin pitkäkestoisia, minkä 

vuoksi kaikkia betonilaatuja ei ehditty testaamaan jokaisessa painetasossa. 

Kapasitanssimittausten avulla oli mahdollista arvioida kosteuspitoisuuden 

muutosnopeutta painelevykokeen aikana. Parhaiten mittaus onnistui kammiossa, jossa ei 

käytetä keraamisia painelevyjä. Menetelmällä ei kuitenkaan saada suoraan tietoa siitä, 

kuinka suuria kosteuspitoisuuden muutokset ovat ja lisätutkimus olisi tarpeen, jotta 

kapasitanssin muutosnopeuden ja riittävän tasapainottumisen välinen yhteys saataisiin 

selvitettyä. 

Vakuumikyllästämisellä ei tulosten perusteella ole mahdollista saavuttaa betonin 

korkeinta mahdollista kosteuspitoisuutta, vaan siihen vaaditaan aina pitkä aika 

vesiupotuksessa. Kyllästämistapa on syytä valita siten, että betonin rakenne muuttuu 

mahdollisimman vähän. Jokaisessa mittauksessa olisi syytä myös käyttää erillistä 

koekappalesarjaa, jotta toistuva kyllästäminen ja kuivaus ei vaikuttaisi betonin 

rakenteeseen. 

Tässä tutkimuksessa mitattujen materiaaliominaisuuksien arvojen perusteella betonien 

kosteusteknisissä ominaisuuksissa voi olla merkittäviä eroja käyttötarkoitukseltaan ja 

perusominaisuuksiltaan samanlaisten betonien välillä. Sen vuoksi on tärkeää, että 

rakenteessa käytetyn materiaalin ominaisuudet oikeasti tunnetaan, eikä käytetä vain tietyn 

materiaaliryhmän arvoja.  

Betonin kosteustekniset ominaisuudet myös muuttuvat ajan ja ympäristön olosuhteiden 

vaikutuksesta. Veden imeytymiskokeiden tulosten perusteella muutoksia tapahtuu valun 

jälkeen jopa useiden vuosien ajan. Siksi olisi tärkeää käyttää betonin iän suhteen 

määritettyjä materiaaliominaisuuksien arvoja, kun mallinnetaan kosteuden siirtymistä 

tuoreessa betonissa. Muutoksen nopeus on myös riippuvainen ympäröivistä olosuhteista, 

joten betonin käyttöolosuhteet ja historia tulisi olla tiedossa, jotta mallintamisessa 

käytettävät materiaaliominaisuuksien arvot osataan valita oikein.  
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