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Betoni materiaalina
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Kiviainesta 80 % Sementtiä ja seosaineita 12 % 

Vettä 8 % Lisäaineita 0,01 %



Kiviaines
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• Joko luonnon lajittamaa tai kalliosta murskattua

• Osuus 80 % massasta

• Sisältää pieniä määriä raskasmetalleja, 
liukenemattomassa muodossa

• Kiviaines ei saa sisältää orgaanista ainesta (humusta), 
koska se häiritsee sementin kovettumista



Sementti
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• Sulaksi kuumennettua kiviainesta, pääosin kalkkikiveä

• Syntynyt noin 1500 asteen lämmössä

• Jauhatuksen yhteydessä käytettään apuaineena 
dietyleeniglykolia, joka kuitenkin haihtuu jauhatuksen 
yhteydessä. 

• Sementti ei sisällä typpiyhdisteitä eikä haihtuvia osa-
aineita



Sementin seosaineet
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Masuunikuona:

• Terästeollisuuden sivutuote,                                           
sulanutta kiveä masuunista

Lentotuhka:

• Kivihiilen palamaton osuus,                                          
sulanutta kiveä  voimalaitoksesta

Silika:

• Piirautateollisuuden sivutuote,                                       
sulanutta kiveä

• Puhdasta SiO2:a



Vesi
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Betonin valmistukseen käytetään vain juomakelpoista vettä



Lisäaineet

• Tarjolla on kymmeniä lisäaineita betonin ominaisuuksien
säätelemiseen, käyttö lähinnä erikoisbetoneissa

• Osassa sisätiloihin tulevista betoneista käytetään notkistimena
polykarboksylaattia, annostus luokkaa 0,04 %.

• Aiemmin notkistimena on käytetty myös melamiini- ja 
naftaleenisulfonaattipohjaisia aineita, joista on voinut aiheutua 
havaittavia ammoniakki- ja/tai formaldehydipäästöjä. Näiden 
käytöstä on jo vuosia sitten.

• Vanhoista betoneista haihtuvat                                                       
yhdisteet ovat poistuneet
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VTT:n emissiokokeet, tutkitut betonit 2012

• 12 eri betonilaatua, myös säänkestäviä laatuja

• Viisi sementtityyppiä, joissa osassa masuunikuonaa

• Seosaineena lentotuhkaa

• Lisäaineina notkistinta ja lisähuokostinta

• Tulokset saatavilla: 
elementtisuunnittelu.fi/fi/valmisosarakentaminen/ymparistoom
inaisuudet/paastot
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VTT:n emissiokokeet, tulokset

TVOC: Kaikki betonit alittivat M1-luokitusrajan ja myös 
määritysrajan.

Formaldehydi: Kaikki betonit alittivat M1-luokitusrajan ja 10 
betonia myös määritysrajan 

Ammoniakki: 10 betonia alitti M1-luokitusrajan ja kaksi betonia 
M2-luokitusrajan.

Karsinogeenit: Kaikki betonit alittivat sekä M1-luokitusrajan että 
määritysrajan

Aistinvarainen hyväksyttävyys: Kaikki betonit ylittivät M1-
luokitusrajan
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Betonin sisäilmavaikutukset

• Sisäkäyttöön tarkoitetusta betonista ei haihdu juurikaan 
orgaanisia yhdisteitä sisäilmaan

• Betoni on yksi kaikkein vähimmin haihtuvia yhdisteitä sisältävä 
materiaali teräksen, lasin ja tiilen kanssa

• Sementin korkea emäksisyys (pH 13-14) desinfioi kiviaineksen

• Haitallisia sisäilmavaikutuksia voi esiintyä, jos
• Betoniin on päässyt imeytymään orgaanista materiaalia, esimerkiksi 

hiilivetyliuottimia, polttonesteitä tms

• Betoniin on liitetty hajoavaa orgaanista materiaalia, esimerkiksi 
mattoliimoja, jotka saavat kosteutta
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Lopuksi

• Kosteus ei ole betonille haitallista, päin vastoin

• Sisätiloissa betoni on kuitenkin pidettävä aina kuivana, jotta 
siihen liittyvät materiaalit eivät vaurioidu
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Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen
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