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Betoniparvekkeiden vaurioituminen

T

yypillisimmin betonielementtiparvekkeet on
tuettu kantavien pieliseinien, pilarien tai ulkoseinän
kantavan ulkokuoren välityksellä perustuksilleen. Näin
muodostuva parveketorni voi
olla rakennuksen rungosta ulkoneva tai sisäänvedetty. Tällaiset rakennuksen ulkopuoliset
parveketornit ovat olleet yleisin
parvekerakenne 1960-luvun lopulta alkaen aina näihin päiviin
saakka.
Elementtiparvekkeissa kaikki rakenneosat on tyypillisesti
toteutettu betonielementeistä.
Elementtirakenteinen parveke
voi muodostua erillisistä laattaja kaide-elementeistä tai laatta
ja kaide on voitu valmistaa yhteenvalettuina.
Parvekelaatat on tyypillisesti tuettu pieliseinien päältä ja
liitokseen kohdistuvat voimat
välitetään tyypillisesti joko har-

Suomalaisten asuinkerrostalojen parvekkeet ovat tyypillisesti olleet betonirakenteisia. Eniten betoniparvekkeita on
rakennettu 1960-luvun lopulta lähtien ns. elementtirakentamiskauden aikana, jolloin betoniparvekkeita on rakennettu
kaikkiaan vajaa miljoona kappaletta.
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Kuva 1: Suojahuokossuhdeja
kaumat kaikissa BeKo-tieto
kannan parvekerakenteissa
(Weijo 2008).

jaterästartuntojen ja -lenkkien
avulla tai hitsausliitoksin.
Parvekelaattojen päät ovat
joko pieliseinien ulkopinnan
tasalla tai tukeutuvat alapuolisen pielielementin yläpäähän
muodostettuun hyllyyn, jolloin
laattaelementtien päät eivät
näy ulospäin. Parveketornit on
sidottu sivusuunnassa kaatumisen estämiseksi kerroksittain
pieliseinistään teräsosin poikittaisiin väliseiniin tai parvekelaatoista välipohjalaattoihin.
Elementtiparvekkeet on yleen
sä tehty ilman varsinaista vedeneristystä. Kallistukset on
tavallisesti muotoiltu laattaan
muotin avulla (valu ylösalaisin).
Erillistä kallistusbetonia on käytetty harvoin. Vedenpoisto voi
olla järjestetty suoraan laatan ja
kaiteen välistä alas, ns. ulosheittoputken välityksellä yleensä
kaiteen läpi tai syöksytorven
avulla parvekelaatan nurkasta.
Hallitsematon tai huonosti toi➺ JATKUU

Omilla perustuksilla olevia parvekkeita.
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miva vedenpoisto on voinut
nopeuttaa vaurioiden syntymistä.
Betonijulkisivuista poiketen
parvekkeet ovat kantavia rakenneosia, jolloin rakenteiden
turvallisuus on otettava huomioon myös vaurioiden etenemisessä ja korjausajankohdan valinnassa. Ihmisten turvallisuus
ja terveys eivät saa vaarantua
missään vaiheessa.

Betonin
pakkasrapautuminen
Pakkasrapautuminen aiheutuu betonin huokosverkostossa
olevan veden jäätymislaajenemisen aiheuttamasta hydraulisesta paineesta. Huokosverkostoon pääsee vettä esimerkiksi
viistosateen ja sulavan lumen
vaikutuksesta. Talvikautena
rakenteen kuivuminen on hidasta alhaisesta lämpötilasta,
korkeasta ilman suhteellisesta
kosteudesta ja vähäisestä auringon säteilystä johtuen.Yleisesti
veden poistuminen haihtumalla kylmien betonirakenteiden
huokosverkostosta on huomattavan hidasta kastumiseen verrattuna.
BeKo-tietokannan mukaan
silmämääräisesti havaittavia rapautumavaurioita on kuntotutkimushetkellä esiintynyt lähes
30 prosentissa tutkituista 925
rakennuksessa. Pääosin rapautumavauriot ovat paikallisia,
noin 20 prosenttia, laaja-alaista
pitkälle edennyttä rapautumaa
esiintyy alle 6 prosentissa kohteista. Noin 70 prosentissa tutkituista parvekkeista ei esiinny
ollenkaan silmämääräisesti havaittavia rapautumavaurioita.
Tyypillisimmin pakkasrapau
tumaa on havaittu parvekkeiden
pielielementtien etureunoissa,
jotka saavat eniten viistosaderasitusta sekä usein myös paikallisesti korkeaa kosteusrasitusta
huonosti toimivan vedenpoiston seurauksena.
Koko tietokannan kaikista
parvekerakenteista (pielielementit, laatat ja kaiteet) 59
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Kuva 2: BeKo-tietokannan parvekerakenteiden suojahuokossuhteet jaoteltuna nelivuotiskausittain
(Weijo 2008). Ohjeistus betonin lisähuokostuksesta annettiin 1976 ja testausmenetelmät 1980.

Kuva 3: Betonin keskimääräinen karbonatisoituminen vaihtelee huomattavasti parvekkeen rakenneosan mukaan. Merkittävimpiä tekijöitä vaihtelulle ovat betonin laatu, betonin pintakäsittely sekä
rakenteen saama saderasitus.

prosentissa suojahuokossuhde
pr on alle 0,10, eli niissä ei ole
ollenkaan toimivaa suojahuokostusta. Betonin pakkasenkestävyys täyttää betoninormien
vaatimuksen vain 10 prosentissa parvekkeista (pr ≥ 0,20).
Pakkasenkestävyyden suhteen
tilanne on huonoin parvekkeen
pielielementeissä, joista 69 pro
sentissa suojahuokossuhde pr
on alle 0,10. Vastaavasti laatassa 57 prosenttia ja kaiteessa
47 prosenttia alittaa suojahuokossuhteen 0,10. Tämä tukee

havaintoa pakkasrapautumisen
esiintymisestä tyypillisimmin
juuri pielielementeissä.
Niissä näytteissä, joissa suojahuokossuhde on ollut hyvin alhainen, on suurella todennäköisyydellä havaittu myös pitkälle
edennyttä pakkasrapautumaa
tarkemmilla tutkimusmenetelmillä tarkasteltuna. Tapauksissa, joissa suojahuokossuhde pr
on ollut ≥ 0,20 ei rapautumaa
ole esiintynyt. Betoninormien
vaatimuksen täyttävä betoni
on siten ollut riittävän hyvin

pakkasenkestävää.
Betoniparvekkeiden huonosta pakkasenkestävyydestä
huolimatta pitkälle edennyttä
silmin havaittavaa pakkasrapautumista on kuntotutkimushetkellä esiintynyt tilanteeseen
nähden melko vähän. Ehjällä
maalipinnalla on ollut merkittävä sadeveden imeytymistä
betonin huokosverkostoon hidastava vaikutus.
Tämä vahvistaa aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan
laastipaikkauskorjauksilla ja

sadeveden imeytymistä hidastavilla ns. suojaavilla maalipinnoitteilla on mahdollista
saavuttaa huomattavasti lisää
käyttöikää olemassa oleville
betoniparvekkeille.

Raudoitteiden
korroosio
Silmämääräisesti havaittavia
raudoitteiden korroosiovaurioita on kuntotutkimushetkellä
esiintynyt yli 65 prosentissa tutkituista parveke-elementeistä.
Pääosin korroosiovauriot ovat
paikallisia, noin 50 prosenttia,
laaja-alaista korroosiota esiintyy
kuitenkin reilussa 15 prosentissa kohteista.Vajaassa 35 prosentissa tutkituista parvekkeista ei
ole esiintynyt silmämääräisesti
havaittavia korroosiovaurioita
kuntotutkimushetkellä.
Parvekerakenteissa korroosiovauriot ovat aiheutuneet
lähes yksinomaan betonin karbonatisoitumisen seurauksena,
korroosion kannalta kriittinen
määrä klorideja ylittyi vain neljässä kohteessa. Betonin karbonatisoituessa korroosio alkaa
ensin lähimpänä ulkopintaa
olevissa raudoitteissa. Raudoitteiden korroosio on yleisintä
pielielementtien pieliteräksissä,
jotka saavat tyypillisesti myös
eniten saderasitusta.
Parvekerakenteiden betonin
keskimääräinen karbonatisoitumisnopeuden vaihtelu on
pienempää kuin julkisivujen
tapauksessa. Keskimääräinen
karbonatisoitumisnopeus on
1980-luvun parvekkeissa vain
hieman hitaampaa kuin 1960ja 1970 –lukujen parvekkeissa.
Parvekelaatoissa on käytetty korkeamman lujuusluokan
betonia kuin esimerkiksi julkisivuissa elementtirakentamisen
alusta lähtien. Tällä on haettu
rakenteelle vesitiiviyttä. Parvek
keiden betonipinnat ovat yleisesti maalipintaisia, joka ollessaan ehjä vastustaa tehokkaasti
hiilidioksidin tunkeutumista
betoniin ja siten hidastaa karbonatisoitumista.

1990-luvun parvekkeiden
karbonatisoitumisnopeus on
selvästi pienempi kuin aikaisempien vuosikymmenten rakenteissa. Syynä tähän on betonin lujuusluokkatason yleinen
nostaminen kaikissa elementtityypeissä, jolloin betonit ovat
tiiviimpiä ja karbonatisoituvaa
ainetta eli sementtiä on käytetty enemmän. Myös parvekkeiden maalipinnat ovat olleet
yleisesti vielä ehjiä ja hyväkuntoisia kuntotutkimushetkellä.
Keskimääräisellä karbonatisoitumisnopeudella on huomattavan suurta vaihtelua
parveke-elementtityypin mukaan. Tämän lisäksi vaihtelu on
suurta myös elementtityyppien
sisällä.
Betoni karbonatisoituu selvästi nopeimmin laatan alapinnasta. Karbonatisoituminen
on saavuttanut laattojen alapintojen teräksiä laajalti koko
BeKo-tietokannan parvekkeissa. Karbonatisoituminen on
laattojen alapinnassa edennyt
nopeasti, koska alapinnan maali on yleisesti hyvin huokoista
ja läpäisevää, eikä betonin huokosverkosto ole voinut täyttyä
sadevedestä, jolla on karbonatisoitumista hidastava vaikutus.
Betonilaatan alhaisesta kosteudesta johtuen raudoitteiden
korroosio on ollut kuitenkin
hidasta.
Laatan yläpinta on tyypillisesti maalattu tiiviillä maalilla,
joten karbonatisoituminen
yläpinnassa on ollut vastaavas
ti hidasta. Laatan yläpinnan
maalikalvon ehjänä pysyminen
on ensiarvoisen tärkeää laatan
kosteuspitoisuuden pitämisek
si alhaisena. Parvekelaatan kos
teuspitoisuus ja erityisesti vesivuodot laatan läpi vaikuttavat
oleellisesti laatan alapinnan
raudoitteiden korroosionopeu
teen. Tästä syystä parvekelaattojen yläpinta usein vedeneristetään parvekekorjausten
yhteydessä.
Teräskorroosio voi käynnis-
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tyä vasta, kun teräksiä korroosiolta suojaava passivointi on
tuhoutunut joko kloridien tai
betonin karbonatisoitumisen
vaikutuksesta.
Korroosio voi edetä huomattavankin pitkään ennen kuin
se näkyy suojabetonipeitteen
rikkoutumisena. Korroosiotuot
teet eivät ole vesiliukoisia, jo
ten ne kerääntyvät teräksen
pinnalle anodisen alueen läheisyyteen. Tästä aiheutuu betonin sisään painetta, koska korroosiotuotteiden tilavuus on
4 - 6 kertaa alkuperäistä terästä
suurempi.
Näkyviä korroosiovaurioita
esiintyy ensimmäisenä alueilla,
joissa raudoitteiden peitepaksuus on pienin ja kyseiset julkisivut altistuvat saderasitukselle.
Tyypillisimmin korroosiovauriot tulevat ensimmäisinä näky-
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viin pieliterästen kohdilla.

Muu vaurioituminen
Todellisella kosteusrasitustasolla sekä rakenteiden kosteusteknisellä toiminnalla on
suuri merkitys sekä pakkasvaurioiden esiintymiseen että
raudoitteiden korroosion etenemiseen. Parvekerakenteiden
saaman kosteusrasitustason
arvioimiseksi kuntotutkimuksessa kiinnitetään huomiota
erilaisten liitosten ja saumojen
sekä erityisesti vedenpoiston ja
toimivuuteen.
Tyypillisin toimivuuspuute
liittyy parvekkeen vedenpoistojärjestelmään, joka valuttaa
tai on aiemmin valuttanut pitkään vettä parvekepielen etureunaan aiheuttaen paikallisesti korkeaa kosteusrasitusta.Tästä syystä pielien etureunojen

pieliteräksissä esiintyy yleisesti
korroosiovaurioita sekä paikallista pakkasrapautumaa.
Parvekkeiden pieli- ja laattaelementtien välisiä laastisaumoja rikkovat yleisesti elementtien
asennuksessa käytetyt vaneriset
tai metalliset korkolaput. Sekä
laasti- että elastisten saumojen
eheys ja korjaukset ovat tärkeitä rakenteiden kuivana pysymisen ja vaurioitumisnopeuden
hidastamisessa. Parvekkeiden
laastisaumojen pinnat tulee
korjausten yhteydessä muuttaa
ulkopinnoiltaan elastisiksi.
Parvekelaattojen yläpinnan
tiivis maalipinta toimii usein
ainoana parvekkeen vedeneristyksenä. Vesivuodot laatan läpi
sekä veden valuminen laatan
reunan yli laatan alapintaan tulee estää esimerkiksi yläpinnan
vedeneristyksellä ja toimival-

la vedenpoistojärjestelmällä,
sillä laatan alapinnassa oleva
parvekkeen kantavuuden kannalta oleellinen raudoitus on
tyypillisessä 1970-luvun ja sitä
vanhemmassa parvekkeessa jo
nyt korroosiotilassa. Korroosio
on kuitenkin huomattavan hidasta, mikäli betonin kosteuspitoisuus on ja myös tulevaisuudessa pysyy alhaisena.

