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  Tiivistelmä 
 

Kohteessa Monninkylän maauimala suoritettiin betonirakenteiden kuntotutkimus. Koh-

teen rakennus vuosi ei ole tiedossa. Tutkimuksessa keskityttiin hyppytornin kunnon ar-

vioimiseen. Näytteitä otettiin hyppytornin hyppytasoista, pilareista ja palkeista. Uima-

altaasta näytteitä otettiin altaan pohjasta sekä altaan seinistä. Lisäksi porras- ja kaidera-

kenteille suoritettiin visuaalinen tarkastus. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hyppytornin ja uima-altaan betonipintojen kunto. 

Havaintojen pohjalta pyrittiin luomaan käsitystä mahdollisista korjaustarpeista.  

Silmämääräisen tarkastelun perusteella betonirakenteiden pinnalla on havaittavissa ra-

pautumista. Merkittävin rapautumista aiheuttava tekijä on rakenteen korkea kosteusra-

situs. Tehtyjen vetolujuustestauksien perusteella näytteiden betoneissa ei todennäköi-

sesti ole syvemmälle rakenteeseen edennyttä rapautumaa. Tehtyjen ohuthieanalyysien 

perusteella näytteiden ei voida arvioida olevan pakkasenkestäviä kosteusrasitetuissa 

olosuhteissa. Näytteiden kloridipitoisuus osassa näytteistä ylittää ns. kriittisen kloridi-

pitoisuuden. Asbestia ei tutkituissa näytteissä ole. 

Uima-altaan ulkopuolisille rakenteille suositellaan pinnoitteiden hiekkapuhallusta ja 

betonikorjauksia, joissa kaikki betonipinnat hiekkapuhalletaan ja pinnoitteet poistetaan. 

Näkyvissä olevat teräkset piikataan auki, suihkupuhalletaan ja korroosiosuojataan. Pie-

nemmät teräkset poistetaan ja päät korroosiosuojataan. Betonikorjattavat kohdat paika-

taan ja tasoitetaan. Kaikki betonipinnat maalataan hengittävällä ja kosteutta läpäisevällä 

maalilla. 

Uima-altaan muovipinnoite suositellaan poistamaan kokonaan. Poiston jälkeen betoni-

rakenteen kunnon arviointi ja tarvittavat lisätutkimukset. 

Hyppytornille suositellaan raskasta betonikorjausta ja teräsosien korjauksia. Kaikki be-

tonipinnat hiekkapuhalletaan ja pinnoitteet poistetaan. Hyppytasojen yläpintojen auki 

jyrsiminen minimissään 20 mm syvyydeltä kloridipitoisen betonin poistamiseksi. Hyp-

pytasojen yläpintojen näkyvät teräkset korroosiosuojataan ja päälle valetaan 50mm 

paksu uusi betoni. Näkyvissä olevat teräkset piikataan auki, suihkupuhalletaan ja kor-

roosiosuojataan. Pienemmät teräkset poistetaan ja päät korroosiosuojataan. Betonikor-

jattavat kohdat paikataan ja tasoitetaan. Tornin betonipielet ja hyppytasojen alapinnat 

tasoitetaan yli kauttaaltaan ja maalataan hengittävällä ja kosteutta läpäisevällä maalilla. 

Tasojen yläpinnat ja otsapinnat pinnoitetaan polyuretaanielastomeerilla, johon lisätään 

liukastumisen estoksi kvartsihiekkasirote. Kaiteet ja tikkaat tulisi uusia. Vaihtoehtoi-

sesti kaiteet irrotetaan, suihkupuhalletaan ja korroosiosuojamaalataan ja asennetaan ta-

kaisin. Alumiinitikkaat puhdistetaan ja asennetaan takaisin.    

Kustannusarvioissa on otettu kantaa vain hyppytorniin. Uima-allas osuuden kustannuk-

sia ei voida tässä vaiheessa arvioida. Hyppytornin korjaustoimenpiteiden kustannusar-

vio on 15 000-18 000 € 
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Liitteet:   

1. Laboratorioliite, 28 s. 
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KANNEN KUVA: Kuva hyppytornista. 
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Asiakas 

Askolan kunta 

Askolantie 30 

07500 Askola 

Jakelu: 

esko.halmesmaki@askola.fi 
 

 

 

OTSIKKO 

1   TILAUS 

5.2.2020, Esko Halmesmäki, sähköposti. 

2   TUTKIMUS  

Hyppytornin ja uima-altaan betonirakenteiden tutkimus 

3   KOHTEEN TIEDOT 

Kohteen nimi  Monninkylän maauimala 

Kohteen osoite  Helkamäentie 32, 07230 Monninkylä 

Valmistumisvuosi  Ei tiedossa 

Rakennusten lukumäärä 1 

3.1   Käytössä olevat asiakirjat 

- KuulCon Oy:n suorittama katselmus vuodelta 2012 

- Rakenneleikkaus vuodelta 1991 

3.2   Aiemmat tiedossa olevat tutkimukset/korjaukset 

• KuulCon Oy, KATSELMUS Askolan maauimalassa, 19.9.2012 

4   TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Contesta Oy toimii Suomen RakMk B4 tarkoittamana hyväksyttynä koestuslaitoksena 

sekä FINAS akkreditointipalveluiden akkreditoimana testauslaboratoriona T195,  

jonka toiminta täyttää standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 vaatimukset. 

Pätevyysalueet on esitetty FINAS www-sivuilla. 

4.1   Kenttätutkimukset 

Kenttätutkimukset suoritettiin Contesta Oy:n asiantuntija Jenina Pitkän ja asiantuntija-

harjoittelija Tommi Kaurilan toimesta 18.2.2020.  

Rakenteiden näytteenottokohdat on valittu silmämääräisen arvion perusteella sekä sa-

tunnaisella otannalla siten, että rakenteen betonin laadun suhteen saataisiin edustava 

otanta. Näytteet ja näytteenottokohteet edustavat rakenneosia siten, että mahdollisista 
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ongelmista ja niiden aiheuttajista sekä merkityksestä saataisiin tutkimuksen laajuuteen 

suhteutettuna riittävän hyvä käsitys. 

Koska vauriotutkimus on aina pistokoeluonteinen, saattaa rakenteissa olla piileviä 

vaurioita, joita ei tämän tutkimuksen laajuuden puitteissa ole voitu havaita. Vaurioitu-

misen aste ja laajuus saattavat poiketa tutkimushetkellä todetusta tasosta, mikäli mah-

dollisesti tarvittavien korjausten toteutuksen ajankohta ajoittuu kovin kauaksi 

tutkimushetkestä. Korjaussuunnittelussa sekä korjaustyöhön liittyvissä asiakirjoissa 

tulee varautua vaurioasteen sekä vaurioitumisen laajuuden poikkeamiin. 

Tutkimustulokset antavat yleensä luotettavan kuvan ainoastaan tutkituista näytteistä 

sekä niistä rakenneosista, joita niiden katsotaan edustavan. Kokemusperäisten silmä-

määräisten havaintojen, laboratoriotutkimusten ja betonille ominaisten käyttäytymis-

mallien perusteella tehtävissä olevat johtopäätökset ovat siinä määrin johdonmukaisia, 

että tutkittujen rakenteiden vaurioitumisen syyn määrittely voidaan katsoa suoritetun 

riittävän luotettavasti. Tutkimusnäytteiden ja -menetelmien määriä voidaan pitää 

tutkittujen rakenneosien laajuuteen nähden riittävinä.   

5   UIMA-ALLAS 

5.1   Rakenne 

Uima-allas on pinnoitettu muovipäällysteellä. Uima-allas on maanvarainen paikalla-

valu betonirakenne. Julkisivu on osittain tiiliverhoiltu. Uima-altaan reunat ovat osittain 

maanvaraiset ja osittain pilari-palkkirakenteen päälle valettu.  

  

Kuva 1. Yleiskuva altaasta Kuva 2. Yleiskuva julkisivusta 
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Kuva 3. Piirustus rakenteesta  

5.2   Silmämääräinen arviointi 

Uima-allas ja uima-altaan julkisivu tarkastettiin porausten lisäksi silmämääräisesti. 

Uima-altaan pilareissa ja palkeissa esiintyi pintaan tulleita raudoitusteräksiä. Julkisi-

vuissa ja huoltotiloissa havaittiin myös useita halkeamia ja vuotokohtia. Uima-altaan 

muovipäällysteen alla havaittiin lammikoitunutta vettä. Muovipäällysteen saumat ovat 

paikoittain irti. Uima-altaan tikkaiden kiinnikkeet ovat paikoin irronneet.  

  
Kuva 4. Vauriokuva julkisivun vauriosta Kuva 5. Vauriokuva julkisivun palkin 

vauriosta 

  
Kuva 6. Vauriokuva huoltotilan vau-

riosta 

Kuva 7. Vauriokuva huoltotilan vau-

riosta 



 Tutkimusselostus 21201172     7 (11) 

 24.3.2020   

   

   

   
 

 

 

© Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.  
Tutkimustulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Mahdolliset mittausepävarmuudet saa laboratoriolta pyydettäessä. 

5.3   Laboratorioanalyysit 

Uima-altaasta porattiin näytelieriöitä seuraaviin laboratorioanalyyseihin: karbonatisoi-

tumissyvyys, vetolujuuden testaus, kloridipitoisuuden määritys, ohuthietutkimus ja as-

bestianalyysi. Rakenteista porattujen näytteiden perustiedot ja testaustulokset on esi-

tetty liitteessä 1. 

5.4   Yhteenveto ja arvio rakenteen kunnosta 

Uima-altaan, julkisivujen ja huoltotilan betonipinnoissa ei laboratorioanalyysien perus-

teella todennäköisesti ole merkittävää rapaumaa. Tutkittujen ohuthienäytteiden betonit 

eivät vaikuta olevan riittävästi lisähuokostettuja, joten niiden ei voida arvioida olevan 

pakkasenkestäviä kosteusrasitetuissa olosuhteissa. Uima-altaan lattian näytteessä UP4 

on viitteitä alkali-kiviainesreaktiosta.  Tutkituissa näytteissä ei havaittu asbestia. Uima-

altaan lattian kloridipitoisuus on syvyydellä 20-40 mm yläpinnasta kriittisellä tasolla. 

Julkisivussa, huoltotilan seinissä, palkeissa ja pilareissa on paikoin pinnassa korroosio-

tilassa olevia raudoitusteräksiä.  Korroosion seurauksena raudoituksen pinnasta liuke-

nee materiaalia, mikä johtaa raudoitteiden poikkileikkausalan pienenemiseen ja heiken-

tää rakenteen kantavuutta. Julkisivuissa ja huoltotiloissa havaittiin myös useita hal-

keamia ja vuotokohtia. Uima-altaan muovipäällyste on paikoittain huonossa kunnossa 

ja altaan vesi valuu maton alle. Uima-altaan tikkaiden kiinnitykset ovat paikoin irron-

neet.  
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6   HYPPYTORNI 

6.1   Rakenne 

Hyppytorni on paikallavalettu betonirakenne. Hyppytasot ovat kannatinpalkkien päällä. 

Ulkopinnat ovat pintakäsiteltyjä.  

  

Kuva 8. Yleiskuva hyppytornista Kuva 9. Yleiskuva hyppytornista 

  

6.2   Silmämääräinen arviointi 

Hyppytorni tarkastettiin porausten lisäksi silmämääräisesti. Hyppytornin pinnoitteet 

ovat paikoin vaurioituneet. Hyppytornin tikas- ja kaiderakenteet vaikuttavat olevan 

kiinni alustassaan, mutta alusta on paikoin lohkeillut kaiderakenteiden ympäriltä. Pai-

koin kiinnikkeet ovat korroosiotilassa ja betoni kiinnikkeiden ympärillä on lohkeillut 

irti. Kaiderakenteet ovat paikoin korroosiotilassa.  

 

  
Kuva 10. Vauriokuva hyppytornin vau-

riosta 

Kuva 11. Vauriokuva hyppytornin vau-

riosta 
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Kuva 12. Vauriokuva hyppytornin vau-

riosta 

Kuva 13. Vauriokuva hyppytornin vau-

riosta 

6.3   Laboratorioanalyysit 

Hyppytornista porattiin näytelieriöitä seuraaviin laboratorioanalyyseihin: karbonatisoi-

tumissyvyys, vetolujuuden testaus, kloridipitoisuuden määritys, ohuthietutkimus ja as-

bestianalyysi. Rakenteista porattujen näytteiden perustiedot ja testaustulokset on esi-

tetty liitteessä 1. 

6.4   Yhteenveto ja arvio rakenteen kunnosta 

Hyppytornin betonirakenteissa on laboratorioanalyysien perusteella todennäköisesti ra-

pautumaa. Alemman hyppytason yläpinnalla on viitteitä alkali-kiviainesreaktiosta. 

Alemman hyppytason kloridipitoisuus on syvyydellä 0-20 mm yläpinnasta kriittisellä 

tasolla. Pinnoite on paikon halkeillut. Pintakäsittelyn vaurioituminen esim. halkeile-

malla saattaa aiheuttaa runsasta paikallista kosteusrasitusta. Halkeillut, mutta edelleen 

muualta tiivis pinnoite estää rakenteeseen päässeen kosteuden kuivumista. Hyppytornin 

tikas- ja kaiderakenteet vaikuttivat ehjiltä ja olevan kiinni alustassaan, mutta alusta on 

paikoin lohkeillut kaiderakenteiden ympäriltä. Paikoin kiinnikkeet ovat korroosiotilassa 

ja betoni kiinnikkeiden ympärillä on lohkeillut irti. Kaiderakenteet ovat paikoin korroo-

siotilassa. Tutkituissa näytteissä ei havaittu asbestia. 

7   SUOSITELLUT TOIMENPITEET / LISÄTUTKIMUKSET JA 

KUSTANNUSARVIO 

7.1   Korjaustoimenpiteet 

Uima-allas – ulkopuoliset rakenteet 

Suositellaan ulkopuolisten betonirakenteiden pinnoitteiden hiekkapuhallusta ja beto-

nikorjauksia.  

• Kaikki betonipinnat hiekkapuhalletaan ja pinnoitteet poistetaan 

• Näkyvissä olevat teräkset piikataan auki, suihkupuhalletaan ja korroosiosuoja-

taan. 

• Pienemmät teräkset poistetaan ja päät korroosiosuojataan.  
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• Betonikorjattavat kohdat paikataan ja tasoitetaan.  

• Kaikki betonipinnat maalataan hengittävällä ja kosteutta läpäisevällä maalilla. 

Uima-allas – sisäpuoliset rakenteet 

• Suositellaan uima-altaan muovipinnoitteen poistoa kauttaaltaan 

• Poiston jälkeen betonirakenteen kunnon arviointi ja tarvittavat lisätutkimukset, 

joiden perusteella arvioidaan korjaustarpeen laajuus ja mahdollisuudet korjata. 

• Nyt tehtyjen tutkimusten ja muovipinnoitteen vuodon takia on syytä olettaa, 

että betonirakenteille, joudutaan tekemään raskaita korjauksia. Todelliset vau-

riot ovat havaittavissa vain muovipinnoitteen poiston ja lisätutkimusten jäl-

keen. 

 

Hyppytorni 

Suositellaan hyppytornin raskasta betonikorjausta ja teräsosien korjauksia 

• Kaikki betonipinnat hiekkapuhalletaan ja pinnoitteet poistetaan 

• Hyppytasojen yläpinnat jyrsitään auki min. 20mm syvyydeltä kloridipitoisen 

betonin poistamiseksi 

• Hyppytasojen yläpintojen näkyvät teräkset korroosiosuojataan ja päälle vale-

taan 50mm paksu uusi betoni 

• Huonokuntoinen betoni piikataan pois rakenteista 

• Näkyvissä olevat teräkset piikataan auki, suihkupuhalletaan ja korroosiosuoja-

taan. 

• Pienemmät teräkset poistetaan ja päät korroosiosuojataan.  

• Betonikorjattavat kohdat paikataan ja tasoitetaan.  

• Tornin betonipielet ylitasoitetaan kauttaaltaan ja maalataan hengittävällä ja 

kosteutta läpäisevällä maalilla 

• Hyppytasojen alapinnat ylitasoitetaan ja maalataan hengittävällä ja kosteutta 

läpäisevällä maalilla 

• Tasojen yläpinnat ja otsapinnat pinnoitetaan polyuretaanelastomeerilla, johon 

lisätään liukastumisen estoksi kvartsihiekkasirote 

Teräsosat 

• Kaiteet ja tikkaat uusitaan 

• Vaihtoehtoisesti kaiteet irrotetaan, suihkupuhalletaan ja korroosionsuojamaala-

taan ja asennetaan takaisin. Alumiinitikkaat puhdistetaan ja asennetaan takai-

sin 
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7.2   Kustannusarvio 

Kustannukset ovat arvioita ja perustuvat toteutuneiden betonikorjauskohteiden 

kustannustietoihin, sekä rakennusliikkeiltä saatuihin kustannustietoihin. Arvioidut 

kustannukset ovat suuntaa-antavia ja todelliset kustannukset selviävät vasta 

kilpailutuksen jälkeen. 

Kustannusarvioissa on otettu kantaa vain hyppytorniin. Uima-allas osuuden kustan-

nuksia ei voida tässä vaiheessa arvioida. 

Taulukko 1. Suositeltujen korjaustoimenpiteiden kustannusarvio 

Hyppytorni Hinta-arvio 

(alv. 0%) 

Korjaussuosituksen mukaiset kustannukset 

riippuen uusitaanko kaiteet vai korjataanko 

 15 000€ - 

18 000 € 

 

 

 

Tommi Kaurila              Janne Luhtamäki 
Laatija, asiantuntijaharjoittelija   Laatija, korjaussuunnittelija 

puh. 050 543 2339    puh. 050 467 7234 

 

 

Ari Timonen                
Tarkastaja, osastopäällikkö 

puh. 040 657 1268 
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Tilaaja:  

Askolan kunta 
Jakelu:  

Contesta Oy, alkuperäinen 

 

Monninkylän maauimala, laboratorioanalyysit 

 

1   TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Contesta Oy toimii Suomen RakMk B4 tarkoittamana hyväksyttynä koestuslaitoksena sekä FINAS 

akkreditointipalveluiden akkreditoimana testauslaboratoriona T195, jonka toiminta täyttää standar-

din SFS-EN ISO/IEC 17025 vaatimukset. Pätevyysalueet on esitetty FINAS www-sivuilla. Akkredi-

toinnin piiriin kuuluvat testaukset on ilmoitettu menetelmäkohtaisesti. Laboratorioanalyysit on suo-

ritettu Contesta Oy Vantaan toimipisteessä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. 

2   TUTKIMUSMENETELMÄT 

 Visuaalinen tarkastelu ja karbonatisoitumissyvyys 

Betonin karbonatisoitumisen määritys on tehty fenoliftaleiini-liuoksella standardia SFS-EN 14630 

soveltaen. Karbonatisoitumissyvyyden määrityksen on suorittanut asiantuntijaharjoittelija Tommi 

Kaurila. Visuaalisen tarkastelun on suorittanut asiantuntijaharjoittelija Tommi Kaurila. 

 Betonipeitemittaus 

Betonipeitteen mittaus on tehty pistokokein käyttäen tallentavaa Profometer 5+ mittaria. Mittaukset 

on suoritettu By 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2019 -ohjeen mukaisesti. Betonipeitteen mittauk-

set on suorittanut asiantuntija Jenina Pitkä. 

 Kloridipitoisuuden määritys 

Betonin kloridipitoisuudet on määritetty Sherwood MK II Analyzer 926 laitteella standardia SFS–

EN 14629 soveltaen. Analyysit on tehty joko porajauheesta tai poralieriöstä murskaamalla ja jauha-

malla.  

By 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2019 -ohjeen mukaan kloridipitoisuuden kriittisenä raja-ar-

vona pidetään 0,03–0,07 p-%, kun määritys on tehty happoliukoisena betonin painosta. Jänneteräkset 

ovat herkimpiä korroosiolle, joten niiden osalta pidetään kriittisenä kloridipitoisuutena 0,03 p-%:a. 

Tavallisille raudoitteille kloridipitoisuuden kriittisenä arvona pidetään 0,05…0,07 p-%. Kloridikor-

roosio voi kuitenkin edetä korkeassa kosteusrasituksessa jo 0,03 p-% kloridipitoisuudellakin. 

Kloridipitoisuuden määrityksen suoritti 27.2.2020 laborantti Juha Lehtonen. 
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 Vetolujuuden testaus 

Vetolujuuden määritys on suoritettu virallisesti kalibroidulla 20 kN:n Seidner HZP 20 D1-C -laitteel-

la standardin SFS 5445 mukaisesti. Koekappaleiden päät on tasoitettu hiomalla tai sahaamalla. Mah-

dolliset poikkeamat koekappaleissa on ilmoitettu tutkimustulosten yhteydessä. 

Murtosyvyys on ilmoitettu koko rakenneosan poralieriön rasituspinnasta mitattuna.  

Vetolujuuden testauksen suoritti 25.2.2020 akkreditoidusti tutkimusavustaja Jussi Siirtomaa.  

 Petrografinen tutkimus 

 Ohuthietutkimus 

Poralieriönäytteistä on valmistettu kooltaan noin 55 x 35 mm2 ja paksuudeltaan noin 25 m kokoiset 

ohuthieet kohtisuoraan tutkittavaa pintaa vasten. Ohuthieitä on tarkasteltu stereo- ja polarisaatiomik-

roskoopeilla myös fluoresoivaa ultraviolettivaloa käyttäen. Säröt ovat leveydeltään  0,01 mm, mik-

rohalkeamat > 0,01 -  0,1 mm ja halkeamat > 0,1 mm.  

Ohuthietutkimuksen suoritti akkreditoidusti geologi Heli Kivisaari standardin ASTM C856-18a mu-

kaisesti. 

 Asbestianalyysi 

Asbestianalyysit on suoritettu Contesta Oy:n Paraisten laboratoriossa akkreditoidusti standardia ISO 

22262-1 soveltaen. Standardista ISO 22262-1 poiketen näytteiden esikäsittelyssä voidaan käyttää 

muita liuottimia materiaalista riippuen. Analyysit on toteutettu pyyhkäisyelektronimikroskooppisesti 

(SEM) ja mahdollisten asbestikuitujen koostumus on määritetty laitteeseen integroidulla energiadis-

persiivisellä spektrometrillä (EDS).  

Asbestianalyysin suoritti 25.2.2020 akkreditoidusti tutkija Jonas Wahrman. 

 Käytettävät lyhenteet 

Laboratorioanalyysien tuloksissa käytetään yleisesti seuraavia lyhenteitä: 

up = ulkopinta 

sp = sisäpinta 

yp = yläpinta 

ap = alapinta 

rp = rasituspinta 

mp = murtopinta 

k-m = keskimäärin  
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3   TUTKIMUSTULOKSET  

 Visuaalinen tarkastelu ja karbonatisoitumissyvyys  

 

Taulukko 1. Poranäytteiden visuaalisen tarkastelun tulokset. 

Näyte-          

tunnus                                     

  
Laboratoriokokeet ja          

testaussyvyydet  

Näytteen    

Ø mm 

Näytteen 

pituus          

mm 

Teräksen  

sijainti 

mm           

(Ø mm) 

Karbonatisoitumissyvyys mm 

Lisähuomioita Rakenneosa ulko-/yläpinnasta sisä-/alapinnasta 

  min max k-m min max k-m 

US1 
Uima-altaan 

seinä 

Veto 50-160 mm up,         

OH 160-230 mm up 
75 235 38 (8) 3 24 5 - - - 

Katkaistu näyte. Harvavalua läpi näytteen. 
Karbonatisoitunut pistemäisesti  

harvavalualueelta.  

Ulkopinnassa pinnoite osittain rikki. 

US2 
Uima-altaan 

seinä 
OH 0-55 mm up,              

Veto 80-275 mm up 
75 285 68 (8) 0 3 0 - - - 

Katkaistu näyte.  
Vaippapinnalla tiivistyshuokoisia. 

UP3 
Uima-altaan 

lattia 

Asbesti pinnoitteesta,        

OH 0-55 mm Yp,             

Veto 60-175 mm yp 

75 180 142 (12) 0 2 1 - - - 
Katkaistu näyte. Pintabetoni 40 mm.  

Yläpinnassa pinnoite, pinnoite hilseillyt. 

UP4 
Uima-altaan 

lattia 

CL 0-20 mm, 20-40 mm yp,                     

OH 110-165 mm yp,       
Veto 165-260 mm yp 

75 
270 

(104+166) 
89 (6) 89 89 89 - - - 

Katkaistu näyte. Näyte kahdessa osassa. 
Näyte poikki valusauman kohdalta. 
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Näyte-          

tunnus                                     

  
Laboratoriokokeet ja          

testaussyvyydet  

Näytteen    

Ø mm 

Näytteen 

pituus          

mm 

Teräksen  

sijainti 

mm           

(Ø mm) 

Karbonatisoitumissyvyys mm 

Lisähuomioita Rakenneosa ulko-/yläpinnasta sisä-/alapinnasta 

  min max k-m min max k-m 

HT1 
Ylempi      

hyppytaso 

OH 0-55 mm yp,              

Veto 60-225 mm yp 
75 225 Ei teräksiä 0 1 0 0 4 2 

Porattu läpi rakenteen.  

Molemmissa pinnoissa pinnoite, yläpinnan 

pinnoite osittain rikki, alapinnan pinnoite 

ehjä. Pintavalu noin 30 mm. 

HT2 
Ylempi      

hyppytaso 

CL 0-20 mm, 20-40 mm yp, 

Veto 40-225 mm yp 
75 240 

76 (8)     

232 (8) 
0 1 0 0 25 0 

Porattu läpi rakenteen.  

Molemmissa pinnoissa pinnoite, yläpinnan 

pinnoite osittain rikki, alapinnan pinnoite 

ehjä. Pintavalu noin 20 mm. 

HT3 
Alempi      

hyppytaso 

CL 0-20 mm, 20-40 mm yp, 

Veto 60-215 mm yp 
75 215 36 (16) 0 0 0 0 5 3 

Porattu läpi rakenteen.  

Molemmissa pinnoissa pinnoite, Yläpinnan 

pinnoite osittain rikki, alapinnan pinnoite 

ehjä. Pintavalu noin 20 mm. 

HT4 
Alempi      

hyppytaso 

Asbesti pinnoitteesta (yp), 

Veto 25-175 mm yp,         

OH 0-80 mm ap 

75 250 78 (8) 0 3 3 0 1 0 

Porattu läpi rakenteen. Molemmissa pin-

noissa pinnoite, yläpinnan pinnoite osittain 

rikki, alapinnan pinnoite ehjä. Pintavalu 

noin 25 mm. 



 Tutkimusselostus 21201172   6 (28) 

 24.3.2020   

 Liite 1. Laboratorioanalyysit  

 

 

 
© Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.  

Tutkimustulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Mahdolliset mittausepävarmuudet saa laboratoriolta pyydettäessä. 

Näyte-          

tunnus                                     

  
Laboratoriokokeet ja          

testaussyvyydet  

Näytteen    

Ø mm 

Näytteen 

pituus          

mm 

Teräksen  

sijainti 

mm           

(Ø mm) 

Karbonatisoitumissyvyys mm 

Lisähuomioita Rakenneosa ulko-/yläpinnasta sisä-/alapinnasta 

  min max k-m min max k-m 

HT5 

Hyppytornin 

suorakaide- 

pilari 

Kloridi 0-20, 20-40 mm up, 

OH 0-55 mm up 
75 210 

73 (10)    

182 (10) 
0 10 3 0 5 2 

Porattu läpi rakenteen.  

Up =altaan puoleinen rasituspinta,  

Sp= altaasta poispäin oleva rasituspinta. 

Molemmissa pinnoissa ehjä pinnoite.  

Läpivientiputki näytteen keskellä. 

HT6 

Hyppytornin 

suorakaide- 

pilari 

Asbesti pinnoitteesta,      

Veto 20-225 mm up 
75 225 65 (10) 0 9 3 0 7 2 

Porattu läpi rakenteen.  

Up =altaan puoleinen rasituspinta,  

Sp= altaasta poispäin oleva rasituspinta. 

Molemmissa pinnoissa ehjä pinnoite. 

Näyte kahdessa osassa,  
irronnut pintabetonin saumasta 

HT7 

Hyppytasojen 

kannatin-
palkki 

OH 0-55 mm UP,  
     Veto 60-190 mm up 

75 190 Ei teräksiä 0 10 3 0 20 3 

Porattu läpi rakenteen.  

Up =altaan puoleinen rasituspinta,  
Sp= altaasta poispäin oleva rasituspinta. 

Molemmissa pinnoissa ehjä pinnoite. 

HT8 

Hyppytasojen 

kannatin-

palkki 

OH 0-55 mm UP,          

Veto 60-170 mm up,        

CL 0-20 mm, 20-40 mm up 

75 210 

20 (6)       

25 (16)     

155 (16) 

180 (6) 

0 20 5 0 15 3 

Porattu läpi rakenteen.               

Up =altaan puoleinen rasituspinta,  

Sp= altaasta poispäin oleva rasituspinta. 

Molemmissa pinnoissa ehjä pinnoite. 
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 Uima-allas 

 Betonipeitemittaus 

Taulukko 2. Peitepaksuus- ja karbonatisoitumishavainnot (uima-altaan seinä, US1). 

Syvyysalue (mm) < 6 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 > 45 YHT 

Osuus                                            
peitepaksuus-                                
havainnoista  0,0 % 1,0 % 1,0 % 7,7 % 9,6 % 11,5 % 18,3 % 27,9 % 18,3 % 4,8 % 100,0 % 

Osuus                                   
karbonatisoitumis-                         
syvyyshavainnoista 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Korroosiotilassa           

olevan raudoituksen                
kokonaismäärä  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

             

Betonipeitemittaukset KA 34,1   MIN 6   MAX 66   KHAJ 9,4 

Karbonatisoitumis- 
mittaukset 

KA 5,0   MIN 5   MAX 5   KHAJ - 

 

 
 

Kuva 1. Mitattujen terästen peitepaksuudet ja betonin karbonatisoitumissyvyyden vaihteluväli (uima-altaan seinä, US1).  
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Taulukko 3. Peitepaksuus- ja karbonatisoitumishavainnot (uima-altaan seinä, US2). 

Syvyysalue (mm) < 6 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 > 45 YHT 

Osuus                                            

peitepaksuus-                                
havainnoista  0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 8,3 % 6,0 % 14,3 % 31,0 % 14,3 % 19,0 % 100,0 % 

Osuus                                   
karbonatisoitumis-                         
syvyyshavainnoista 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Korroosiotilassa           
olevan raudoituksen                

kokonaismäärä  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

             

Betonipeitemittaukset KA 37,0   MIN 17   MAX 55   KHAJ 9,1 

Karbonatisoitumis- 
mittaukset 

KA 0,0   MIN 0   MAX 0   KHAJ - 

 

 
 

Kuva 2. Mitattujen terästen peitepaksuudet ja betonin karbonatisoitumissyvyyden vaihteluväli (uima-altaan seinä, US2). 
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 Vetolujuus 

Taulukko 4. Tutkittujen näytteiden vetolujuudet. 

Koe- Kappaleen 

halkaisija 

Testaus- Veto- Murtosyvyys ja -tapa 

Lisähuomiot kappaleen syvyys lujuus up = ulkopinta, sp = sisäpinta                          

ap = alapinta, yp = yläpinta tunnus mm mm / pinta MN/m² 

US1 74 50 - 160 / up 2,8 
1 - 14 mm UP:sta 

- 
Osittain runkoainesta leikaten.  

US2 74 80 - 275 / up 3,5 
33 - 65 mm UP:sta 

- 
Pääosin runkoainesta myötäillen. 

UP3 74 60 - 175 / yp 3,6 
28 - 52 mm YP:sta 

- 
Pääosin runkoainesta leikaten. 

UP4 74 165 - 260 / yp 3,3 
37 - 54 mm YP:sta 

Viitteitä ASR:sta 
Pääosin runkoainesta leikaten. 

 

 

 Kloridipitoisuus 

Taulukko 5. Tutkittujen näytteiden kloridipitoisuudet. 

Näyte-         

tunnus 

Näytesyvyys 

(mm)/pinta 

Kloridipitoisuus betonin painosta 

(paino -%) 
Merkittävyys korroosioriskiin 

UP4 0-20 / yp 0,04 kriittinen 

  20-40 / yp 0,04 kriittinen 

 

 Petrografinen tutkimus 

 

3.2.4.1   Näyte US1, 160 – 210 mm ulkopinnasta (ohuthie)  

Yleistä  Ohuthie on valmistettu noin 160 mm syvyydeltä ulkopinnasta alkaen ja näytteen mo-

lemmat pinnat ovat sahattuja.  

Karb.  Tutkittavan ohuthienäytteen pinnat ovat sahattuja, karbonatisoitumattomia pintoja.  

Runkoaines Karkea runkoaines ( 2,0 – 12,0 mm, poranäytteessä 24,0 mm) on pääosin pyöreäsär-

mäistä – pyöristynyttä, ehjää ja rapautumatonta liusketta, gneissiä/graniittia, amfiboliit-

tia ja liusketta. Runkoaineksessa esiintyy yleisesti pienirakeista, uudelleenkiteytynyttä 

ja paikoitellen hiertynyttä kvartsia. Pienemmät lajitteet ( 0,064 – 2,0 mm) ovat muo-

doltaan kulmikkaita – pyöreäsärmäisiä ja pääosin kvartsia, maasälpiä, kiillettä ja amfi-

bolia. Raekokojakauma vaikuttaa olevan pääosin tasainen. Tartunnat sideaineeseen 

ovat pääosin hyvät ja tiiviit. 

Sideaine Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena runsaasti masuunikuonaa. Li-

säksi on havaittavissa vähän kalkkikiveä seosaineena / fillerinä. Hydrataatioaste vaikut-

taa olevan melko tasainen, ollen pääosin korkeahko; sideaineessa on nähtävissä 



 Tutkimusselostus 21201172   10 (28) 

 24.3.2020   

 Liite 1. Laboratorioanalyysit  

 

 

 

© Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.  
Tutkimustulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Mahdolliset mittausepävarmuudet saa laboratoriolta pyydettäessä. 

kohtalaisen paljon (paikoin karkeita  < 0,2 mm) osittain hydratoitumattomia sement-

tipartikkeleita. Sideaineen mikrorakenne on hyvin tasainen ja hyvin tiivis. Sideaineen 

portlandiitti on pääosin pieni-/keskirakeista ja melko tasaisesti jakautunutta. 

 Huokoisuus Betonissa esiintyy vähän huokoisuutta hieman epätasaisesti jakautuneena. Huokoisuus 

on muodoltaan pääosin pyöreää – pyöreähköä ja täyttää kooltaan suojahuokosen mää-

ritelmän ( 0,02 – 0,8 mm). Tiivistyshuokoisuutta ( 0,8 – 5,0 mm) esiintyy vähän. 

Huokoset ovat osittain tai kokonaan sekundääristen ettringiitti- ja portlandiittikiteymien 

täyttämiä.  

Halkeilu Noin 50 mm syvyydellä ohuthienäytteen ulkopinnasta alkaen on havaittavissa paikoin 

epäjatkuvaa, pinnansuuntaista ja pääosin runkoaineksen tartuntapintoja myötäilevää 

halkeilua (leveys < 0,03 mm). Halkeamat ovat pääosin sekundääristen portlandiittiki-

teymien täyttämiä ja ulottuvat paikoin tutkittavaa näytesyvyyttä syvemmälle. Lisäksi 

sideaineessa esiintyy yleisesti läpi koko tutkittavan näytesyvyyden verkkomaista säröi-

lyä (leveys < 0,01 mm, pituus pääosin < 2,0 mm). Säröjen yhteydessä on satunnaisesti 

havaittavissa portlandiitista köyhiä kapeita vyöhykkeitä.  

 

3.2.4.2   Näyte US2, 0 – 55 mm ulkopinnasta (ohuthie)  

Yleistä  Ohuthie on valmistettu poranäytteen ulkopinnasta alkaen enimmillään noin 55 mm sy-

vyydelle. Betonin ulkopinta on hyvin epätasainen, sisältäen satunnaisesti runkoainesta 

paljaana.   

Karb.  Betonin sideaine on karbonatisoitunut ulkopinnasta alkaen noin 1,5 – 3,0 mm syvyy-

delle ja enimmillään, kielekemäisesti, noin 9,0 mm syvyydelle pintaa vasten kohtisuo-

raa säröilyä myötäillen.   

Runkoaines Karkea runkoaines ( 2,0 – 16,0 mm, poranäytteessä 24,0 mm) on pääosin pyöreäsär-

mäistä – pyöristynyttä, ehjää ja rapautumatonta liusketta, gneissiä/graniittia, amfiboliit-

tia ja liusketta. Runkoaineksessa esiintyy yleisesti pienirakeista, uudelleenkiteytynyttä 

ja paikoitellen hiertynyttä kvartsia. Pienemmät lajitteet ( 0,064 – 2,0 mm) ovat muo-

doltaan kulmikkaita – pyöreäsärmäisiä ja pääosin kvartsia, maasälpiä, kiillettä ja amfi-

bolia. Raekokojakauma vaikuttaa olevan pääosin tasainen. Tartunnat sideaineeseen 

ovat pääosin hyvät ja tiiviit. 

Sideaine Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena runsaasti masuunikuonaa. Li-

säksi on havaittavissa vähän kalkkikiveä seosaineena / fillerinä. Hydrataatioaste vaikut-

taa olevan melko tasainen, ollen pääosin korkeahko; sideaineessa on nähtävissä kohta-

laisen paljon (paikoin karkeita  < 0,2 mm) osittain hydratoitumattomia sementtipar-

tikkeleita. Sideaineen mikrorakenne on hyvin tasainen ja hyvin tiivis. Sideaineen port-

landiitti on pääosin pieni-/keskirakeista ja melko tasaisesti jakautunutta. 

 Huokoisuus Betonissa esiintyy todella vähän huokoisuutta hieman epätasaisesti jakautuneena. Huo-

koisuus on muodoltaan pääosin pyöreää – pyöreähköä ja täyttää kooltaan suojahuoko-

sen määritelmän ( 0,02 – 0,8 mm). Tiivistyshuokoisuutta ( > 0,8 mm) ei tutkitussa 

näytteessä havaittu. Huokosten reunoilla on havaittavissa vain vähäisiä sekundäärisiä 

ettringiitti- ja portlandiittikiteymiä.  
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Halkeilu Betonin ulkopinnalta kulkeutuu yksittäisiä, pintaa vasten kohtisuoria ja pääosin runko-

aineksen tartuntapintoja myötäileviä säröjä (leveys < 0,04 mm), jotka ulottuvat enim-

millään noin 9,0 mm syvyydelle. Lisäksi sideaineessa esiintyy satunnaisesti läpi koko 

tutkittavan näytesyvyyden verkkomaista säröilyä (leveys < 0,01 mm, pituus pääosin < 

2,0 mm). Säröjen yhteydessä on satunnaisesti havaittavissa portlandiitista köyhiä ka-

peita vyöhykkeitä.  

 

3.2.4.3   Näyte UP3, 0 – 55 mm, yläpinnasta (ohuthie)  

Yleistä  Ohuthie on valmistettu poranäytteen yläpinnasta alkaen noin 55 mm syvyydelle ja se 

koostuu pääosin pinta- ja pohjabetonista. Näytteen yläpintaa peittää paikoin hieman 

epäjatkuva, kaksikerroksinen, maalimainen pinnoite, jonka tartunta pintabetoniin on 

pääosin osittain avoin. Pinnoitteessa esiintyy yleisesti pintaa vasten kohtisuoraa säröi-

lyä, joka ulottuu läpi koko tutkittavan pinnoitekerroksen.  

 

Pintabetoni: 

Yleistä Pintabetonikerroksen paksuus on keskimäärin noin 43 mm (vaihtelee 40 – 46 mm vä-

lillä) ja tartuntapinta pohjabetoniin on hyvin aaltoileva ja vaikuttaa olevan pääosin hyvä 

ja tiivis, tosin pintabetonikerroksen puolella esiintyy runsaasti huokoisuutta tartunta-

pinnan läheisyydessä (Kuva 3).  
 
Karb.  Betonin sideaine on karbonatisoitunut yläpinnalta alkaen melko tasaisesti keskimäärin 

noin 3,0 mm syvyydelle. Lisäksi betonin sideaine on karbonatisoitunut paikoin hieman 

epätasaisesti noin 1,0 – 4,0 mm syvyydelle pinta- ja pohjabetonin tartuntapinnasta al-

kaen (Kuva 2).  
 
Runkoaines Karkea runkoaines ( 2,0 – 4,5 mm, poranäytteessä 7,0 mm) on pääosin kulmikasta – 

pyöreäsärmäistä, ehjää ja rapautumatonta liusketta, gneissiä/graniittia, amfiboliittia ja 

liusketta. Runkoaineksessa esiintyy yleisesti pienirakeista, uudelleenkiteytynyttä ja pai-

koitellen hiertynyttä kvartsia. Pienemmät lajitteet ( 0,064 – 2,0 mm) ovat muodoltaan 

kulmikkaita – pyöreäsärmäisiä ja pääosin kvartsia, maasälpiä, kiillettä ja amfibolia. 

Raekokojakauma vaikuttaa olevan pääosin tasainen. Tartunnat sideaineeseen ovat pää-

osin hyvät ja tiiviit. 

Sideaine Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena vähän masuunikuonaa. Lisäksi 

on havaittavissa vähän kalkkikiveä seosaineena / fillerinä. Hydrataatioaste vaikuttaa 

olevan melko tasainen, ollen pääosin korkeahko; sideaineessa on nähtävissä kohtalaisen 

paljon (paikoin karkeita  < 0,2 mm) osittain hydratoitumattomia sementtipartikke-

leita. Sideaineen mikrorakenne on hyvin epätasainen; yleisesti on havaittavissa portlan-

diitista köyhiä alueita etenkin huokosten ympärillä.   

 Huokoisuus Betonissa esiintyy kohtalaisen runsaasti huokoisuutta hieman epätasaisesti jakautu-

neena. Suurin osa huokoisuudesta on muodoltaan hieman epäsäännöllistä – pyöreähköä 

ja täyttää kooltaan suojahuokosen määritelmän ( 0,02 – 0,8 mm). Tiivistyshuokoi-

suutta ( 0,8 – 5,0 mm) esiintyy vain melko satunnaisesti suhteessa suojahuokosiin. 

Huokoset ovat osittain tai kokonaan sekundääristen ettringiitti- ja portlandiittikiteymien 

täyttämiä. 
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Halkeilu Yläpinnalta kulkeutuu kohtisuoraan pintaa vasten yksittäinen särö (leveys < 0,01 mm) 

ulottuen enimmillään noin 1,0 mm syvyydelle. Pakkasrapautumiseen viittaavaa tai 

muuten merkittävää halkeilua ei ole havaittavissa.  

 

Pohjabetoni: 

Yleistä Pohjabetonikerroksen paksuus on keskimäärin noin 10 mm (vaihtelee 7 – 11 mm vä-

lillä).  
 

Karb.  Betonin sideaine on karbonatisoitunut hyvin heikosti enimmillään noin 0,5 mm syvyy-

delle pinta- ja pohjabetonin tartuntapinnalta alkaen.  
 
Runkoaines Karkea runkoaines ( 2,0 – 7,0 mm, poranäytteessä 22,0 mm) on pääosin pyöreäsär-

mäistä – pyöristynyttä, ehjää ja rapautumatonta liusketta, gneissiä/graniittia ja amfi-

boliittia ja liusketta. Runkoaineksessa esiintyy yleisesti pienirakeista, uudelleenkiteyty-

nyttä ja paikoitellen hiertynyttä kvartsia. Pienemmät lajitteet ( 0,064 – 2,0 mm) ovat 

muodoltaan kulmikkaita – pyöreäsärmäisiä ja pääosin kvartsia, maasälpiä, kiillettä ja 

amfibolia. Raekokojakauma vaikuttaa olevan pääosin tasainen. Tartunnat sideaineeseen 

ovat pääosin hyvät ja tiiviit.  

Sideaine Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena vähän masuunikuonaa. Lisäksi 

on havaittavissa vähän kalkkikiveä seosaineena / fillerinä. Hydrataatioaste vaikuttaa 

olevan melko tasainen, ollen pääosin korkeahko; sideaineessa on nähtävissä kohtalaisen 

paljon (paikoin karkeita  < 0,2 mm) osittain hydratoitumattomia sementtipartikke-

leita. Sideaineen mikrorakenne on pääosin tasainen ja hyvin tiivis. Sideaineen portlan-

diitti on pääosin pieni-/keskirakeista ja melko tasaisesti jakautunutta. Satunnaisten run-

koaineskappaleiden tartuntapintojen yhteydessä on havaittavissa kapeita, portlandiitti-

köyhiä vyöhykkeitä.  

 Huokoisuus Betonissa esiintyy todella vähän huokoisuutta hieman epätasaisesti jakautuneena. Huo-

koisuus on muodoltaan pyöreää ja täyttää kooltaan suojahuokosen määritelmän ( 0,02 

– 0,8 mm). Tiivistyshuokoisuutta ( > 0,8) ei ole havaittavissa. Huokoset ovat pääosin 

kokonaan sekundääristen ettringiitti- ja portlandiittikiteymien täyttämiä.  

Halkeilu Yläpinnalta kulkeutuu kohtisuoraan pintaa vasten yksittäinen särö (leveys < 0,01 mm) 

ulottuen enimmillään noin 0,5 mm syvyydelle. Pakkasrapautumiseen viittaavaa tai 

muuten merkittävää halkeilua ei ole havaittavissa. 
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Kuva 3. Näyte UP3, pinta- ja pohjabetonin tartuntapinta. Tartuntapinta on hyvin aaltoileva ja pintabeto-

nin sideaine on karbonatisoitunut hyvin epätasaisesti enimmillään noin 4,0 mm syvyydelle tartuntapin-

nalta alkaen. Kuva on otettu polarisaatiomikroskoopilla tasopolaroitua valoa käyttäen. Huokoisuus erot-

tuu kuvassa keltaisena, betonin sideaine rusehtavana ja runkoaines vaaleana. Punainen nuoli osoittaa 

näytteen yläpinnan suunnan.  

 

3.2.4.4   Näyte UP4, 110 – 165 mm yläpinnasta (ohuthie)  

Yleistä  Ohuthie on valmistettu pohjabetonikerroksen yläpinnasta alkaen noin 55 mm syvyy-

delle. Ohuthienäytteen yläpinnalla on paikoin havaittavissa epäjatkuva kerros (paksuus 

< 1,5 mm), jonka sideaine on karbonatisoitunut läpikotaisin.  

Runkoaines Karkea runkoaines ( 2,0 – 14,0 mm, poranäytteessä 16,0 mm) on pääosin pyöreäsär-

mäistä – pyöristynyttä, ehjää ja rapautumatonta liusketta, gneissiä/graniittia ja amfi-

boliittia ja liusketta. Runkoaineksessa esiintyy yleisesti pienirakeista, uudelleenkiteyty-

nyttä ja paikoitellen hiertynyttä kvartsia. Pienemmät lajitteet ( 0,064 – 2,0 mm) ovat 

muodoltaan kulmikkaita – pyöreäsärmäisiä ja pääosin kvartsia, maasälpiä, kiillettä ja 

amfibolia. Raekokojakauma vaikuttaa olevan pääosin tasainen. Tartunnat sideaineeseen 

ovat pääosin hyvät ja tiiviit.  

Sideaine Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena vähän masuunikuonaa. Lisäksi 

on havaittavissa vähän kalkkikiveä seosaineena / fillerinä. Hydrataatioaste vaikuttaa 

olevan melko tasainen, ollen pääosin korkeahko; sideaineessa on nähtävissä kohtalaisen 



 Tutkimusselostus 21201172   14 (28) 

 24.3.2020   

 Liite 1. Laboratorioanalyysit  

 

 

 

© Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.  
Tutkimustulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Mahdolliset mittausepävarmuudet saa laboratoriolta pyydettäessä. 

paljon (paikoin karkeita  < 0,2 mm) osittain hydratoitumattomia sementtipartikke-

leita. Sideaineen mikrorakenne on pääosin tasainen ja hyvin tiivis. Sideaineen portlan-

diitti on pääosin pieni-/keskirakeista ja melko tasaisesti jakautunutta. Kuitenkin alle 3,0 

mm syvyydellä betonin yläpinnasta esiintyy runsaasti portlandiitista köyhiä alueita, joi-

den yhteydessä betonin mikrorakenne on harvaa (Kuva 4).   

 Huokoisuus Betonissa esiintyy todella vähän huokoisuutta hieman epätasaisesti jakautuneena. Huo-

koisuus on muodoltaan pyöreää - pyöreähköä ja täyttää kooltaan suojahuokosen määri-

telmän ( 0,02 – 0,8 mm). Tiivistyshuokoisuutta ( > 0,8) ei ole havaittavissa. Huo-

koset ovat pääosin kokonaan tai osittain sekundääristen ettringiitti- ja portlandiittikitey-

mien täyttämiä.  

Halkeilu Sideaineessa esiintyy yleisesti läpi koko tutkittavan näytesyvyyden verkkomaista säröi-

lyä (leveys < 0,01 mm, pituus pääosin < 2,0 mm). Säröjen yhteydessä on satunnaisesti 

havaittavissa portlandiitista köyhiä kapeita vyöhykkeitä. 

 

Kuva 4. Näyte UP4, pohjabetonin yläpinta. Alle 3,0 mm syvyydellä betonin yläpinnasta esiintyy runsaasti 

portlandiitista köyhiä alueita, joiden yhteydessä betonin mikrorakenne on harvaa. Kuva on otettu polari-

saatiomikroskoopilla tasopolaroitua valoa käyttäen. Huokoisuus erottuu kuvassa keltaisena, betonin si-

deaine rusehtavana ja runkoaines vaaleana. 
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3.2.4.5   Uima-altaan petrografisten tulosten yhteenveto ja tarkastelu 

Tutkitut ohuthienäytteet US1 ja US2 edustavat uima-altaan seinän betonia ja näytteet UP3 ja UP4 

vastaavasti uima-altaan pohjan betonia. Tutkittujen ohuthienäytteiden betonit eivät vaikuta olevan 

riittävästi lisähuokostettuja, joten niiden ei voida arvioida olevan pakkasenkestäviä kosteusrasite-

tuissa olosuhteissa. 

Tutkituissa ohuthienäytteissä on havaittavissa viitteitä merkittävästä kosteusrasituksesta. Huokos-

täytteitä esiintyy yleisesti ja lisäksi näytteissä esiintyy viitteitä sideaineen portlandiitin liukenemisesta 

(erityisesti näyte UP4).  Selkeästä, runkoainesta aggressiivisesti leikkaavasta pakkasrapautumisesta 

ei ole nähtävissä viitteitä.  

Näytteessä US2 on havaittavissa pintaa vasten kohtisuoraa säröilyä alle 10 mm syvyydellä ulkopin-

nasta, joka vaikuttaa syntyneen varhaisessa vaiheessa.  

Näytteen UP3 yläpinnan pinnoite on säröillyt läpi koko kerrossyvyyden ja tartunta betoniin vaikuttaa 

olevan heikentynyt. Näyte koostuu pinta- ja pohjabetonista, joiden välinen tartuntapinta on hyvin 

aaltoileva, mutta on pääosin hyvä ja tiivis. Pintabetonikerros on karbonatisoitunut kerroksen ja ylä- 

ja alapinnasta alkaen hieman epätasaisesti.  
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 Hyppytorni 

 Betonipeitemittaus 

Taulukko 6. Peitepaksuus- ja karbonatisoitumishavainnot (hyppytaso, ylempi). 

Syvyysalue (mm) < 6 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 > 45 YHT 

Osuus                                            
peitepaksuus-                                
havainnoista  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 6,1 % 9,1 % 27,3 % 18,2 % 36,4 % 

100,0 

% 

Osuus                                   
karbonatisoitumis-                         
syvyyshavainnoista 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

100,0 

% 

Korroosiotilassa           

olevan raudoituksen                
kokonaismäärä  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

             

Betonipeitemittaukset KA 43,2   MIN 21   MAX 63   KHAJ 10,1 

Karbonatisoitumis- 
mittaukset 

KA 0,0   MIN 0   MAX 0   KHAJ 0,0 

 
 

Kuva 5. Mitattujen terästen peitepaksuudet ja betonin karbonatisoitumissyvyyden vaihteluväli (hyppytaso, ylempi). 
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Taulukko 7. Peitepaksuus- ja karbonatisoitumishavainnot (hyppytaso, alempi). 

Syvyysalue (mm) < 6 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 > 45 YHT 

Osuus                                            

peitepaksuus-                                
havainnoista  0,0 % 3,3 % 10,0 % 13,3 % 10,0 % 13,3 % 10,0 % 15,0 % 10,0 % 15,0 % 

100,0 

% 

Osuus                                   
karbonatisoitumis-                         
syvyyshavainnoista 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

100,0 

% 

Korroosiotilassa           
olevan raudoituksen                

kokonaismäärä  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

             

Betonipeitemittaukset KA 31,4   MIN 6   MAX 60   KHAJ 13,7 

Karbonatisoitumis- 
mittaukset 

KA 1,5   MIN 0   MAX 3   KHAJ 2,1 

 

 

Kuva 6. Mitattujen terästen peitepaksuudet ja betonin karbonatisoitumissyvyyden vaihteluväli (hyppytaso, alempi). 
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Taulukko 8. Peitepaksuus- ja karbonatisoitumishavainnot (hyppytaso, pilari). 

Syvyysalue (mm) < 6 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 > 45 YHT 

Osuus                                            

peitepaksuus-                                
havainnoista  0,0 % 1,5 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % 4,5 % 4,5 % 17,9 % 13,4 % 55,2 % 

100,0 

% 

Osuus                                   
karbonatisoitumis-                         
syvyyshavainnoista 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

100,0 

% 

Korroosiotilassa           
olevan raudoituksen                

kokonaismäärä  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

             

Betonipeitemittaukset KA 46,2   MIN 8   MAX 67   KHAJ 11,6 

Karbonatisoitumis- 
mittaukset 

KA 2,5   MIN 2   MAX 3   KHAJ 0,6 

 

 

Kuva 7. Mitattujen terästen peitepaksuudet ja betonin karbonatisoitumissyvyyden vaihteluväli (hyppytaso, pilari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

E
tä

is
yy

s 
[m

m
]

Mittausten lukumäärä [kpl]

Peitepaksuus

Karb. max

Karb. ka

Karb. min



 Tutkimusselostus 21201172   19 (28) 

 24.3.2020   

 Liite 1. Laboratorioanalyysit  

 

 

 

© Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.  
Tutkimustulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Mahdolliset mittausepävarmuudet saa laboratoriolta pyydettäessä. 

 

  Vetolujuus 

Taulukko 9. Tutkittujen näytteiden vetolujuudet. 

Koe- Kappaleen 

halkaisija 

Testaus- Veto- Murtosyvyys ja -tapa 

Lisähuomiot kappaleen syvyys lujuus up = ulkopinta, sp = sisäpinta                          

ap = alapinta, yp = yläpinta tunnus mm mm / pinta MN/m² 

HT1 74 60 - 225 / yp 3,2 
75 - 84 mm AP:sta 

  
Pääosin runkoainesta myötäillen. 

HT2 74 40 - 225 / yp 2,7 
1 - 22 mm YP:sta 

  
Pääosin runkoainesta myötäillen. 

HT3 74 60 - 215 / yp 1,8 
10 - 30 mm AP:sta 

Iso kivi murtopinnalla 
Pääosin runkoainesta myötäillen. 

HT4 74 25 - 175 / yp 1,2 
2 - 28 mm YP:sta 

Viitteitä ASR:sta 
Pääosin runkoainesta myötäillen. 

HT6 74 20 - 225 / up 0,4 
4 - 9 mm SP:sta 

Murtopinnalla puunsäleitä 
Pääosin runkoainesta myötäillen. 

HT6      

uusinta 
74 20 - 182 / up 3,6 

0 - 11 mm SP:sta   

Pääosin runkoainesta myötäillen.   

HT7 74 60 - 190 / up 2,0 
74 - 99 mm SP:sta 

  
Pääosin runkoainesta myötäillen. 

HT8 74 60 - 170 / up 1,7 

0 - 20 mm SP:sta 

teräs Ø 16 mm Osittain runkoainesta leikaten.                        

Teräs murtopinnalla. 

 

 

 Kloridipitoisuus 

Taulukko 10. Tutkittujen näytteiden kloridipitoisuudet. 

Näyte-         

tunnus 

Näytesyvyys 

(mm)/pinta 

Kloridipitoisuus betonin painosta 

(paino -%) 
Merkittävyys korroosioriskiin 

HT2 0-20 / yp 0,02 vähäinen 

  20-40 / yp 0,01 vähäinen 

HT3 0-20 / yp  0,03 kriittinen 

  20-40 / yp 0,01 vähäinen 

HT5 0-20 / up 0,01 vähäinen 

  20-40 / up 0,01 vähäinen 

HT8 0-20 / up 0,01 vähäinen 

  20-40 / up 0,01 vähäinen 
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 Petrografinen tutkimus 

 

3.3.4.1   Näyte HT1, 0 – 55 mm yläpinnasta (ohuthie)  

Yleistä  Ohuthie on valmistettu rakenteen yläpinnasta alkaen ja se koostuu pinta- ja pohjabeto-

nista. Pintabetonikerroksen yläpinnalla on havaittavissa enimmillään noin 0,7 mm pak-

suinen, paikoin epäjatkuva, monikerroksinen maalipinnoite, jonka tartunta betoniin on 

pääosin osittain avoin.  

 
Pintabetoni: 

Yleistä Pintabetonikerroksen paksuus on keskimäärin noin 26 mm. Tartuntapinta pohjabetoniin 

on hieman aaltoileva, mutta pääosin hyvä ja tiivis, paikoin jopa vaihettuva.   
 
Karb.  Betonin sideaine on karbonatisoitunut yläpinnalta alkaen melko tasaisesti keskimäärin 

noin 2 mm syvyydelle. Lisäksi betonin sideaine on karbonatisoitunut enimmillään hie-

man epätasaisesti noin 4,0 mm syvyydelle.  
 
Runkoaines Karkea runkoaines ( 2,0 – 4,0 mm, poranäytteessä 6,0 mm) on pääosin pyöreäsär-

mäistä – kulmikasta, ehjää ja rapautumatonta amfiboliittia, gneissiä/graniittia ja lius-

ketta. Runkoaineksessa esiintyy yleisesti pienirakeista, uudelleenkiteytynyttä ja paikoi-

tellen hiertynyttä kvartsia. Pienemmät lajitteet ( 0,064 – 2,0 mm) ovat muodoltaan 

kulmikkaita – pyöreäsärmäisiä ja pääosin kvartsia, maasälpiä, kiillettä ja amfibolia. 

Raekokojakauma vaikuttaa olevan pääosin tasainen. Tartunnat sideaineeseen ovat pää-

osin hyvät ja tiiviit. 

Sideaine Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena vähän masuunikuonaa. Lisäksi 

on havaittavissa runsaasti kalkkikiveä seosaineena / fillerinä. Hydrataatioaste vaikuttaa 

olevan melko tasainen, ollen pääosin korkeahko; sideaineessa on nähtävissä kohtalaisen 

paljon (paikoin karkeita  < 0,2 mm) osittain hydratoitumattomia sementtipartikke-

leita. Sideaineen mikrorakenne on hyvin tasainen ja hyvin tiivis. Sideaineen portlan-

diitti vaikuttaa olevan pääosin pienirakeista ja melko tasaisesti jakautunutta.  

 Huokoisuus Betonissa esiintyy kohtalaisen vähän huokoisuutta hieman epätasaisesti jakautuneena. 

Huokoisuus on muodoltaan hieman epäsäännöllistä – pyöreähköä ja täyttää kooltaan 

suojahuokosen määritelmän ( 0,02 – 0,8 mm). Tiivistyshuokoisuutta ( 0,8 –1,3 mm) 

esiintyy vain hyvin satunnaisesti suhteessa suojahuokosiin. Huokosten reunoilla esiin-

tyy yleisesti vähäisiä ettringiitti- ja portlandiittikiteymiä.  

Halkeilu Yläpinnalta kulkeutuu kohtisuoraan pintaa vasten yksittäinen särö (leveys < 0,02 mm), 

joka runkoaineksen tartuntapintoja myötäillen ulottuu enimmillään noin 10,0 mm sy-

vyydelle. Pakkasrapautumiseen viittaavaa tai muuten merkittävää halkeilua ei ole ha-

vaittavissa.  

 

Pohjabetoni: 

Yleistä Pohjabetonikerroksen paksuus on keskimäärin noin 21 mm.  
 
Runkoaines Karkea runkoaines ( 2,0 – 5,0 mm, poranäytteessä 9,0 mm) on pääosin pyöreäsär-

mäistä – pyöristynyttä, ehjää ja rapautumatonta gneissiä/graniittia, liusketta ja 
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amfiboliittia. Runkoaineksessa esiintyy yleisesti pienirakeista, uudelleenkiteytynyttä ja 

paikoitellen hiertynyttä kvartsia. Pienemmät lajitteet ( 0,064 – 2,0 mm) ovat muodol-

taan kulmikkaita – pyöreäsärmäisiä ja pääosin kvartsia, maasälpiä, kiillettä ja amfibolia. 

Raekokojakauma vaikuttaa olevan pääosin tasainen. Tartunnat sideaineeseen ovat pää-

osin hyvät ja tiiviit.  

Sideaine Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena vähän masuunikuonaa. Lisäksi 

on havaittavissa vähän kalkkikiveä seosaineena / fillerinä. Hydrataatioaste vaikuttaa 

olevan melko tasainen, ollen pääosin korkeahko; sideaineessa on nähtävissä kohtalaisen 

paljon (paikoin karkeita  < 0,2 mm) osittain hydratoitumattomia sementtipartikke-

leita. Sideaineen mikrorakenne on hyvin epätasainen – sideaineessa esiintyy runsaasti 

portlandiitista köyhiä alueita, joiden mikrorakenne on harvaa.   

 Huokoisuus Betonissa esiintyy todella vähän huokoisuutta hyvin epätasaisesti jakautuneena. Huo-

koisuus on muodoltaan pääosin epäsäännöllistä, paikoin pitkänomaista ja täyttää kool-

taan suojahuokosen määritelmän ( 0,02 – 0,8 mm). Tiivistyshuokoisuutta ( > 0,8) 

ei ole havaittavissa. Huokosten reunoilla esiintyy yleisesti vähäisiä ettringiitti- ja port-

landiittikiteymiä.  

Halkeilu Pohjabetonikerroksessa esiintyy satunnaisesti pääosin suuntautumatonta ja paikoin 

verkkomaista säröilyä (leveys < 0,01 mm, pituus < 0,5 mm). Pakkasrapautumiseen viit-

taavaa tai muuten merkittävää halkeilua ei ole havaittavissa. 

 

3.3.4.2   Näyte HT4, 0 – 75 mm alapinnasta (ohuthie)  

Yleistä  Ohuthie on valmistettu poranäytteen alapinnasta alkaen enimmillään noin 75 mm sy-

vyydelle. Betonin alapintaa peittää monikerroksinen, valkoinen, maalipinnoite, jonka 

tartunta betoniin on pääosin osittain avoin.  

Karb.  Betonin sideaine on karbonatisoitunut alapinnalta alkaen keskimäärin noin 2 mm sy-

vyydelle ja enimmillään, kielekemäisesti, noin 10 mm syvyydelle.  

Runkoaines Karkea runkoaines ( 2,0 – 8,0 mm, poranäytteessä 17,0 mm) on pääosin pyöreäsär-

mäistä – pyöristynyttä, ehjää ja rapautumatonta gneissiä/graniittia, liusketta ja amfi-

boliittia. Runkoaineksessa esiintyy yleisesti pienirakeista, uudelleenkiteytynyttä ja pai-

koitellen hiertynyttä kvartsia. Pienemmät lajitteet ( 0,064 – 2,0 mm) ovat muodoltaan 

kulmikkaita – pyöreäsärmäisiä ja pääosin kvartsia, maasälpiä, kiillettä ja amfibolia. 

Raekokojakauma vaikuttaa olevan pääosin tasainen. Tartunnat sideaineeseen ovat pää-

osin hyvät ja tiiviit.  

Sideaine Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena vähän masuunikuonaa. Lisäksi 

on havaittavissa vähän kalkkikiveä seosaineena / fillerinä. Hydrataatioaste vaikuttaa 

olevan melko tasainen, ollen pääosin korkeahko; sideaineessa on nähtävissä kohtalaisen 

paljon (paikoin karkeita  < 0,2 mm) osittain hydratoitumattomia sementtipartikke-

leita. Sideaineen mikrorakenne on pääosin tasainen ja hyvin tiivis – sideaineen portlan-

diitti on pienirakeista ja vaikuttaa olevan melko tasaisesti jakautunutta. Yli 50 mm sy-

vyydellä näytteen alapinnasta on paikoin havaittavissa portlandiittista köyhiä kapeita 

vyöhykkeitä etenkin runkoainesten tartuntapintojen yhteydessä.   
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 Huokoisuus Betonissa esiintyy todella vähän huokoisuutta hyvin epätasaisesti jakautuneena. Huo-

koisuus on muodoltaan pääosin pyöreää – pyöreähköä ja täyttää kooltaan suojahuoko-

sen määritelmän ( 0,02 – 0,8 mm). Tiivistyshuokoisuutta (  0,8 – 3,5 mm) ei ole 

havaittavissa. Huokosten reunoilla esiintyy yleisesti vähäisiä ettringiitti- ja portlandiit-

tikiteymiä.  

Halkeilu Alle 1 mm syvyydellä näytteen alapinnasta on havaittavissa paikoin epäjatkuvaa, pin-

nansuuntaista säröilyä / mikrohalkeilua, joka myötäilee osittain pinnoitteen ja betonin 

tartuntapintaa. Betonissa esiintyy satunnaisesti pääosin suuntautumatonta ja paikoin 

verkkomaista säröilyä (leveys < 0,01 mm, pituus < 0,5 mm), joka vaikuttaa yleistyvän 

noin 50 mm syvyydeltä näytteen alapinnasta alkaen. Yksittäisen runkoaineskappaleen 

yhteydessä on havaittavissa halkeilua, joka tunkeutuu runkoaineksesta ympäröivään si-

deaineeseen ja halkeaman täytteenä on havaittavissa alkalisilikageeliä (Kuva 8).  

 

 

Kuva 8. Näyte HT4, alkalisilikageeliä tunkeutuu runkoaineskappaleesta sideaineeseen. Kuva on otettu 

polarisaatiomikroskoopilla tasopolaroitua valoa käyttäen. Sideaine erottuu kuvassa harmaan rusehtavana 

ja runkoaines pääosin vaaleana.  
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3.3.4.3   HT5, 0 – 55 mm ulkopinnasta (ohuthie)  

Yleistä  Ohuthie on valmistettu poranäytteen ulkopinnasta alkaen noin 55 mm syvyydelle ja se 

vaikuttaa koostuvan pinta- ja pohjabetonista. Pintabetonikerroksen paksuus on noin 16 

mm. Näytteen ulkopintaa peittää valkoinen, monikerroksinen maalipinnoite (paksuus < 

0,8 mm), jonka tartunta pintabetoniin on pääosin hyvä.  

 
Pintabetoni: 

Yleistä Pintabetonikerroksen paksuus on keskimäärin noin 16 mm. Pintabetonissa esiintyy sa-

tunnaisesti puunkappaleita ( < 1,3 mm) alle 4 mm syvyydellä ulkopinnasta. Tartunta-

pinta pohjabetoniin on hieman aaltoileva ja tartuntapinnalla esiintyy satunnaisesti huo-

koisuutta, mutta tartunta on pääosin hyvä.  
 
Karb.  Betonin sideaine on karbonatisoitunut ulkopinnalta alkaen keskimäärin noin 4 mm sy-

vyydelle. Lisäksi betonin sideaine on karbonatisoitunut enimmillään hieman epätasai-

sesti noin 8,0 mm syvyydelle.  
 
Runkoaines Karkea runkoaines ( 2,0 – 4,0 mm, poranäytteessä 4,0 mm) on pääosin pyöreäsär-

mäistä – kulmikasta, ehjää ja rapautumatonta gneissiä/graniittia, amfiboliittia ja lius-

ketta. Runkoaineksessa esiintyy yleisesti pienirakeista, uudelleenkiteytynyttä ja paikoi-

tellen hiertynyttä kvartsia. Pienemmät lajitteet ( 0,064 – 2,0 mm) ovat muodoltaan 

kulmikkaita – pyöreäsärmäisiä ja pääosin kvartsia, maasälpiä, kiillettä ja amfibolia. 

Raekokojakauma vaikuttaa olevan pääosin tasainen. Tartunnat sideaineeseen ovat pää-

osin hyvät ja tiiviit. 

Sideaine Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena vähän masuunikuonaa. Lisäksi 

on havaittavissa runsaasti kalkkikiveä seosaineena / fillerinä. Hydrataatioaste vaikuttaa 

olevan melko tasainen, ollen pääosin korkeahko; sideaineessa on nähtävissä kohtalaisen 

paljon (paikoin karkeita  < 0,3 mm) osittain hydratoitumattomia sementtipartikke-

leita. Sideaineen mikrorakenne on pääosin hyvin tasainen ja hyvin tiivis. Sideaineen 

portlandiitti on pääosin pienirakeista ja melko tasaisesti jakautunutta.  

 Huokoisuus Betonissa esiintyy kohtalaisen vähän huokoisuutta hieman epätasaisesti jakautuneena. 

Huokoisuus on muodoltaan hieman epäsäännöllistä – pyöreähköä ja täyttää kooltaan 

suojahuokosen määritelmän ( 0,02 – 0,8 mm). Tiivistyshuokoisuutta ei havaittu. Huo-

kosten reunoilla esiintyy satunnaisesti vähäisiä ettringiitti- ja portlandiittikiteymiä.  

Halkeilu Yläpinnalta kulkeutuu kohtisuoraan pintaa vasten yksittäisiä säröjä (leveys < 0,02 mm), 

jotka ulottuvat enimmillään läpi koko tutkittavan kerrossyvyyden. Pakkasrapautumi-

seen viittaavaa tai muuten merkittävää halkeilua ei ole havaittavissa.  

 

Pohjabetoni: 

Yleistä Tarkasteltavissa olevan pohjabetonikerroksen paksuus on keskimäärin noin 32 mm. 

Pohjabetonikerroksessa on havaittavissa keskimäärin noin 15 mm levyinen vyöhyke, 

jossa betonimassa vaikuttaa olevan hyvin epähomogeenistä verrattuna ympäröivään be-

tonimassaan (Kuva 9).  
 
Runkoaines Karkea runkoaines ( 2,0 – 9,0 mm, poranäytteessä 16,0 mm) on pääosin pyöreäsär-

mäistä – pyöristynyttä, ehjää ja rapautumatonta gneissiä/graniittia, amfiboliittia ja 
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liusketta. Runkoaineksessa esiintyy yleisesti pienirakeista, uudelleenkiteytynyttä ja pai-

koitellen hiertynyttä kvartsia. Pienemmät lajitteet ( 0,064 – 2,0 mm) ovat muodoltaan 

kulmikkaita – pyöreäsärmäisiä ja pääosin kvartsia, maasälpiä, kiillettä ja amfibolia. 

Raekokojakauma vaikuttaa olevan pääosin tasainen. Tartunnat sideaineeseen ovat pää-

osin hyvät ja tiiviit.  

Sideaine Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena masuunikuonaa. Lisäksi on ha-

vaittavissa vähän kalkkikiveä seosaineena / fillerinä. Hydrataatioaste vaikuttaa olevan 

melko tasainen, ollen pääosin korkeahko; sideaineessa on nähtävissä kohtalaisen paljon 

(paikoin karkeita  < 0,2 mm) osittain hydratoitumattomia sementtipartikkeleita. Näyt-

teessä havaittavassa epähomogeenisessa vyöhykkeessä sideaineen hydrataatioaste ja 

portlandiitin raekoko vaikuttavat olevan keskimääräistä korkeampia.   

 Huokoisuus Betonissa esiintyy pääosin vähän huokoisuutta hyvin epätasaisesti jakautuneena. Huo-

koisuus on muodoltaan pääosin epäsäännöllistä, paikoin pitkänomaista ja täyttää kool-

taan suojahuokosen määritelmän ( 0,02 – 0,8 mm). Tiivistyshuokoisuutta ( 0,8 – 

3,0 mm) esiintyy vain hyvin satunnaisesti. Huokosten reunoilla esiintyy satunnaisesti 

vähäisiä ettringiitti- ja portlandiittikiteymiä.  

Halkeilu Pohjabetonikerroksessa esiintyy satunnaisesti pääosin pintaa vasten kohtisuoraa säröi-

lyä (leveys < 0,01 mm, pituus < 3,0 mm), joka on erityisen yleistä epähomogeenisessa 

vyöhykkeessä. Pakkasrapautumiseen viittaavaa tai muuten merkittävää halkeilua ei ole 

havaittavissa. 
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Kuva 9. Näyte HT5. Pinta- ja pohjabetonin saumakohdasta (hahmoteltu kuvaan punaisella katkoviivalla) 

alkaen on havaittavissa keskimäärin noin 15 mm levyinen vyöhyke, jossa betoni ei vaikuta olevan koos-
tumukseltaan homogeenistä. Pohjabetonin (kuvassa oikealla) ja epähomogeenisen betonimassan (ku-

vassa vasemmalla) välinen raja on hahmoteltu kuvaan oranssilla katkoviivalla. Kuva on otettu polarisaa-

tiomikroskoopilla tasopolaroitua valoa käyttäen. Betonin sideaine erottuu kuvassa harmaan ruskeana ja 

runkoaines pääosin vaaleana.  

 

 

3.3.4.4   Näyte HT7, 0 – 55 mm ulkopinnasta (ohuthie)  

Yleistä  Ohuthie on valmistettu poranäytteen ulkopinnasta alkaen noin 55 mm syvyydelle. Be-

tonin ulkopintaa peittää monikerroksinen, valkoinen maalipinnoite (paksuus < 0,7 mm), 

jonka tartunta betoniin on pääosin hyvä.  

Karb.  Betonin sideaine on karbonatisoitunut ulkopinnalta alkaen keskimäärin noin 4 mm sy-

vyydelle ja enimmillään, hieman epätasaisesti noin 12 mm syvyydelle.    

Runkoaines Karkea runkoaines ( 2,0 – 10,0 mm, poranäytteessä 21 mm) on pääosin pyöreäsär-

mäistä – pyöristynyttä, ehjää ja rapautumatonta liusketta, amfiboliittia, sekä gneis-

siä/graniittia. Runkoaineksessa esiintyy yleisesti pienirakeista, uudelleenkiteytynyttä ja 

paikoitellen hiertynyttä kvartsia. Pienemmät lajitteet ( 0,064 – 2,0 mm) ovat muodol-

taan kulmikkaita – pyöreäsärmäisiä ja pääosin kvartsia, maasälpiä, kiillettä ja amfibolia. 

Raekokojakauma vaikuttaa olevan pääosin tasainen. Tartunnat sideaineeseen ovat pää-

osin hyvät ja tiiviit sisältäen kuitenkin paikoitellen rakomaista huokoisuutta. 
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Sideaine Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena masuunikuonaa. Lisäksi on ha-

vaittavissa runsaasti kalkkikiveä seosaineena / fillerinä. Hydrataatioaste vaikuttaa ole-

van melko tasainen, ollen pääosin korkeahko; sideaineessa on nähtävissä kohtalaisen 

paljon (paikoin karkeita  < 0,2 mm) osittain hydratoitumattomia sementtipartikke-

leita. Sideaineen mikrorakenne on melko epätasainen; sideaineen portlandiitin koko 

vaihtelee paikoin, raekoon kasvaessa korkeamman mikrohuokoisuuden alueella.   

 Huokoisuus Betonissa esiintyy todella vähän huokoisuutta hieman epätasaisesti jakautuneena. Huo-

koisuus on muodoltaan pääosin pyöreää – pyöreähköä ja täyttää kooltaan tiivistyshuo-

kosen määritelmän ( 0,8 –5,0 mm). Suojahuokosia ( 0,02 – 0,8 mm) vaikuttaa esiin-

tyvän vain hyvin satunnaisesti. Huokosten reunoilla ei ole havaittavissa merkittäviä täy-

tekiteymiä.  

Halkeilu Sideaineessa esiintyy satunnaisesti läpi koko näytesyvyyden pääosin epäjatkuvaa, 

mutta paikoitellen verkkomaista säröilyä (leveys < 0,01 mm, pituus pääosin < 1,0 mm). 

Pakkasrapautumiseen viittaavaa tai muuten merkittävää halkeilua ei havaittu.  

 

3.3.4.5   Näyte HT8, 0 – 55 mm ulkopinnasta (ohuthie)  

Yleistä  Ohuthie on valmistettu poranäytteen ulkopinnasta alkaen noin 55 mm syvyydelle. Be-

tonin ulkopintaa peittää monikerroksinen, valkoinen maalipinnoite, jonka tartunta be-

toniin on pääosin hyvä. Näytteessä on teräs ( 6 mm) noin 14 mm syvyydellä ulkopin-

nasta. Teräksen tartuntapinnoilla ei ole havaittavissa viitteitä teräskorroosiosta.  

Karb.  Betonin sideaine on karbonatisoitunut ulkopinnalta alkaen melko tasaisesti keskimäärin 

noin 8 mm syvyydelle ja enimmillään noin 10 mm syvyydelle.    

Runkoaines Karkea runkoaines ( 2,0 – 7,0 mm, poranäytteessä 12 mm) on pääosin pyöreäsär-

mäistä – pyöristynyttä, ehjää ja rapautumatonta liusketta, amfiboliittia, sekä gneis-

siä/graniittia. Runkoaineksessa esiintyy yleisesti pienirakeista, uudelleenkiteytynyttä ja 

paikoitellen hiertynyttä kvartsia. Pienemmät lajitteet ( 0,064 – 2,0 mm) ovat muodol-

taan kulmikkaita – pyöreäsärmäisiä ja pääosin kvartsia, maasälpiä, kiillettä ja amfibolia. 

Raekokojakauma vaikuttaa olevan pääosin tasainen. Tartunnat sideaineeseen ovat pää-

osin hyvät ja tiiviit sisältäen kuitenkin paikoitellen rakomaista huokoisuutta. 

Sideaine Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena masuunikuonaa. Lisäksi on ha-

vaittavissa runsaasti kalkkikiveä seosaineena / fillerinä. Hydrataatioaste vaikuttaa ole-

van melko tasainen, ollen pääosin korkeahko; sideaineessa on nähtävissä kohtalaisen 

paljon (paikoin karkeita  < 0,2 mm) osittain hydratoitumattomia sementtipartikke-

leita. Sideaineen mikrorakenne on melko epätasainen; sideaineen portlandiitin koko 

vaihtelee paikoin, raekoon kasvaessa korkeamman mikrohuokoisuuden alueella.   

 Huokoisuus Betonissa esiintyy todella vähän huokoisuutta hieman epätasaisesti jakautuneena. Huo-

koisuus on muodoltaan pääosin pyöreää – pyöreähköä ja täyttää kooltaan suojahuoko-

sen määritelmän ( 0,02 – 0,8 mm). Tiivistyshuokoisuutta ( 0,8 – 4,0 mm) vaikuttaa 

esiintyvän vain melko satunnaisesti. Huokosten reunoilla ei ole havaittavissa merkittä-

viä täytekiteymiä.  
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Halkeilu Alle 1,5 mm syvyydellä betonin ulkopinnasta alkaen on havaittavissa paikoin epäjatku-

vaa ja pääosin pinnansuuntaista säröilyä, joka satunnaisesti rikkoo runkoainesta. Li-

säksi sideaineessa esiintyy satunnaisesti läpi koko näytesyvyyden pääosin epäjatkuvaa, 

mutta paikoitellen verkkomaista säröilyä (leveys < 0,01 mm, pituus pääosin < 2,0 mm).  

 

 

3.3.4.6   Hyppytornin petrografisten tulosten yhteenveto ja tarkastelu 

Näytteet HT1 ja HT2 edustavat hyppytornin hyppytasojen betonia. Näytteet HT5 ja HT7 edustavat 

hyppytornin pilareiden betonia ja näyte HT8 edustaa kannatinpalkin betonia. Tutkittujen ohuthienäyt-

teiden betonit eivät vaikuta olevan riittävästi lisähuokostettuja, joten niiden ei voida arvioida olevan 

pakkasenkestäviä kosteusrasitetuissa olosuhteissa.  

Näytteissä HT1 ja HT2 esiintyy viitteitä kohtalaisen voimakkaasta kosteusrasituksesta; huokosten 

reunoilla esiintyy yleisesti vähäisiä huokostäytteitä ja sideaineen portlandiitti vaikuttaa olevan pai-

kallisesti liuennutta. Näytteen HT1 yläpinnan pinnoitteen tartunta vaikuttaa olevan heikentynyt.  

Näytteen HT2 alapinnan pinnoitteen tartunta vaikuttaa olevan heikentynyt ja alle 1 mm syvyydellä 

näytteen alapinnasta on havaittavissa paikoin epäjatkuvaa pinnansuuntaista säröilyä, joka myötäilee 

osittain pinnoitteen tartuntapintaa ja on mahdollisesti pakkasrapautumisen aiheuttamaa. Näytteessä 

esiintyy lisäksi heikkoja viitteitä alkalisilikareaktiosta; yksittäisen runkoaineskappaleen yhteydessä 

esiintyy halkeilua, joka tunkeutuu ympäröivään sideaineeseen ja halkeamassa on havaittavissa alka-

lisilikageeliä.  

Näytteissä HT5 ja HT7 ei esiinny viitteitä merkittävästä kosteusrasituksesta. Huokosten reunoilla 

esiintyy satunnaisia täytekiteymiä, eikä sideaineen portlandiitti vaikuta olevan erityisen liuennutta. 

Pakkasrapautumiseen viittaavaa halkeilua ei havaittu.  

Näytteiden HT5 ja HT7 ulkopintoja peittää valkoinen maalipinnoite, jonka tartunta betoniin on pää-

osin hyvä. Näyte HT5 koostuu pinta- ja pohjabetonista. Pintabetonikerroksessa esiintyy pintaa vasten 

kohtisuoraa säröilyä, joka vaikuttaa syntyneen varhaisessa vaiheessa. Kerrosten välinen tartunta on 

hieman aaltoileva, mutta pääosin tiivis. Pohjabetonikerroksessa esiintyy viitteitä massan heikosta se-

koittumisesta.  

Näytteen HT8 ulkopinnalla on havaittavissa valkoinen maalipinnoite, jonka tartunta on pääosin hyvä. 

Alle 1,5 mm syvyydellä ulkopinnasta on havaittavissa paikoin epäjatkuvaa pinnansuuntaista säröilyä, 

joka on mahdollisesti pakkasrapautumisen aiheuttamaa. Näytteessä on teräs noin 14 mm syvyydellä 

ulkopinnasta. Teräksessä ei havaittu viitteitä teräskorroosiosta. Betonissa ei havaittu viitteitä merkit-

tävästä kosteusrasituksesta.  
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 Asbestianalyysi 

Taulukko 11. Tutkitut asbestinäytteet. 

Tunnus Selite Luokitus Asbestilaji Muut kuidut 

HT6 Hyppytornin pinnoite Ei asbestia - - 

HT4 Hyppytason pinnoite Ei asbestia - - 

UP3 Uima-altaan lattian pinnoite Ei asbestia - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTA OY, Vantaa 

Akkreditoitu testauslaitos T195 (EN ISO/IEC 17025) 
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