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Betonin tie – sementistä ja kiviaineksesta 
kierrätysmateriaaliksi 

Esityksen runko 

• Betonin osa-aineet lyhyesti 
• sementti, kiviaines, vesi, lisäaineet 

• Betoni 

• Murskattu betoni 

• Betonin käyttömäärät ja tulevaisuus 

• Keinot vähentää betonin aiheuttamaa ympäristökuormaa 

 



Betonin tie – sementistä ja kiviaineksesta 
kierrätysmateriaaliksi 

Betoni koostuu: 
 

• Sementistä (sen hydrataatiotuotteista): 
• sementti on lukemattomien yhdisteiden  

 kokonaisuus  

•  C3S, C2S, C3A, C4AF ja CaSO4 

•  C = CaO, S = SiO2, A = Al2O3, F = Fe2O3 

 

• Kiviaineksesta: 
• kiviaines saadaan joko luonnon kiviainesesiintymistä 

tai 

• murskataan kalliosta -> kalliomurske 

 



Betonin tie – sementistä ja kiviaineksesta 
kierrätysmateriaaliksi 

Vedestä: 

• puhdas vesi on edellytys lujalle ja säilyvälle betonille. –  
• Juomavesikelpoinen vesi on ok. 

 

Lisäaineista: 

• notkistin, huokostin, hidastin, kiihdytin, stabilisaattorit 
 

”Energiasta”: 

• sementin poltto ja jauhatus, kuljetus 

• kiviaines 1. murskaus ja seulonta, kuljetus,   

• murskattu betoni 2. murskaus, kuljetus 

 

 

 



Sementti 

Sementti on luonnon tuote, se ei itsessään 

saastuta eikä aiheuta luontoon päästöjä. 
 

Perusprosessi on raaka-aineen poltto, jossa   

kalkkikivi hajoaa korkeassa lämpötilassa  

  

 CaCO3 -> CaO + CO2 

 

Sementti on CaO - SiO2 - Al2O3 - Fe2O3 –
yhdistelmä, joka sisältää kalsiumsilikaatteja 
ja kalsiumaluminaatteja ja 
kalsiumaluminaattiferriitejä. Nämä ovat 
hydraulisia yhdisteitä, jotka reagoivat ja 
kovettuvat kosketuksissa veden kanssa.  

Suomessa on kaksi 
sementtitehdasta 
(Finnsementti Oy)  
yksi Paraisilla toinen 
Lappeenrannassa 

Karen L. Scrivener K. 2016 



Sementti 

Sementin polton hallinta on tärkeää, jotta poltossa 
muodostuvat yhdisteet ovat betonin  kannalta oleellisia, 
näitä ovat mm. lujuudenkehitys ja säilyvyys. Lisäksi oikealla 
poltolla säästetään energiaa ja vähennetään päästöjä. 



Sementti 
Sementin valmistuksessa vapautuu kalkkikivestä 
n. 500 kg hiilidioksidia CO2, loput CO2-päästöt 
tulevat polttoaineista. Sillä mitä poltetaan on 
merkitystä:  mikä on energialähde ja onko se  
muun teollisuuden sivutuote. 

CO2 





Kiviaines 

Kiviaines on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali.  
 

Kiviaines betoniin saadaan  joko luonnosta suoraan, tai se 
murskataan kalliokiviaineksesta. 

 

 

 

 

 

 
 

Kiviaines vaatii käytännössä aina seulonnan, jotta betonille 
voidaan muokata optimaalinen rakeisuuskäyrä. 
 

Kiviaines on yhä enemmän murskattua, koska uusiin 
luonnonsora-alueisiin ei enää saa yhtä helposti ottolupia. 

 

  



Betoni 
Betoni on maailman toiseksi käytetyin materiaali ~ 10 000 M-m3.  

Betonin painosta  

- 10 – 15 % on sementtiä 

- 70-75 % on kiviainesta ja 

- loput on vettä ja ilmaa. 
 

Betonin valmistukseen  

kuuluvat sekoitus, kuljetuk- 

set, purku, pumppaus,  

valutyöt ja jälkihoito.  
 

Varsin pitkä palveluketju, joka tuo työtä suomalaisille 
 

Betonin käyttöikä +100 vuotta. Lähes huoltovapaa, kestää  

monenlaiset ”vahingot” elinkaarensa aikana. 

Laitaatsalmen silta, 
Savonlinna, 2016 



Murskattu betoni - Betoroc 

Murskattu betoni saadaan purettavista rakenteista 

Tuotannon ylijäämäbetoneista 
 

Täydellinen kierrätysmateriaali, kestävä helppokäyttöinen 

Käytetään esimerkiksi Infrarakenteisiin, - tienpohjat 

Käytetään myös uusiomateriaalina betonissa 

Erityisesti infrarakentamisen kerrosrakenteissa  

Murskatussa betonissa tapahtuu suuressa mittakaavassa 
hiilidioksidin sitoutumista takaisin kalkkikiveksi CO2 -> CaCO3 
 

Murskatulla betonilla ei ole käyttöikärajoituksia. Kalkkikiven ikähän 
maaperässä on satoja miljoonia vuosia. 



Betonin käyttömäärät maailmalla 

Betonin käyttö vuodessa yli 10 000 M-m3  

Puun käyttö Suomessa on 80 M-m3vuodessa.  

-> 10 000 000 000/80 000 000 = maailman betonin käyttö 125 x 
Suomen puun käyttö 

Karen L. Scrivener 2016 
Eco-efficient cements: Potential economically 
viable solutions for a low-CO2 cement-based 
materials industry 



Betonin käyttömäärät maailmalla 
Vaihtoehdot betonille, niitä ei käytännössä ole. 

Betonin käytön ennustetaan kasvavan exponentiaalisesti  

Erityisesti Kiina ja Intia jatkavat kasvuaan ja niillä ei ole 
vaihtoehtoisia materiaaleja. Myös muut ns. kolmannet maat 

                                                                          lisäävät betonin käyttöä 

Karen L. Scrivener . 2016 



Keinot vähentää ympäristökuormaa - sementti 

Kierrätyspolttoaineet 
Syntypaikkalajiteltuja 

Erilliskerättyjä 

Prosessoituja  

Tasalaatuisia 

Uudelleen käyttöön kelpaamattomia 

 

Kierrätyspolttoaineiden osuus  sementin 
polttoenergiassa on n. 40 % 

 



Mitä voidaan tehdä ympäristökuormituksen 
vähentämiseksi, sementti 



Tiekartta hiilidioksidipäästöjen 
vähennykseen - sementti 

Lähde: Building carbon neutrality in the European Construction Sector (Cembureau) 



(Alkaliaktivoitu) kalsinoitu metakaoliini eli savi,  joka on kalsinoitu 
n. 500 – 600 ⁰C. Käytännössä ei Suomessa.  

 

Masuunikuona. Suomessa riittävästi. 

 

Maailmanlaajuisesti kuonasta käytetään jo 90%, eli tästä ei ole 
apua, varsinkin kun sitä jatkossa muodostuu vähemmän 
suhteessa sementtiin. 

Mitä muita keinoja on vähentää CO2 päästöjä? 
Piilevästi hydrauliset aineet 



Lentotuhka Lt 

Vähenee kehittyneissä maissa, mutta keskipitkällä aikavälillä 
energiaa tuotetaan edelleen hiilellä, joten missä energia 
tarvitaan siellä on myös lentotuhkaa, vertaa Saksan 
tuulivoimakompensaatio. 

 

Suomessa Lt:tä on sijoitettu eri loppusijoituspaikkoihin ennen 
kuin alettiin hyödyntää. Nyt voitaisiin alkaa käyttää jos vain 
löytyy. 

Voidaan myös jatkojalostaa, jolloin sen tehokkuus nousee lähes 
silikan tasolle. 

 

Mitä muita keinoja on vähentää CO2 päästöjä? 
Pozzolaaniset aineet  



Mitä muita keinoja on vähentää CO2-päästöjä? 

Keinoja joilla voi vaikuttaa välittömästi: 
 

Suunnittelemalla rakenteiden lujuudet niin, että 
rakennesuunnitelmissa ei ole ylilujuusvaatimuksia. Nykyisin 
suunnittelulujuudet kasvavat ja ovat lujuusluokkaa korkeampia 
kuin aiemmin. (Potentiaali CO2 vähennyksessä suluissa 3 %) 
 

Betonin arvosteluikää myöhennetään eli käytännössä betonin 
lujuutta lasketaan. Massiivisissa rakenteissa usein arvosteluikä 91 
vrk. (5 %) 
 

Betonin lujuus kehittyy vielä tavanomaisen arvosteluiän 28 vrk:n 
jälkeen, erityisesti, jos käytetään seosaineita. Arvosteluikä esim. 
91 vrk. 



Mitä muita keinoja on vähentää CO2-päästöjä? 

Keinoja joilla voi vaikuttaa välittömästi: 
 

Seosaineiden käytön lisääminen rutiiniksi ja niiden osuuden   
kasvattaminen betonissa. 
 

Suunta on tämä molemmissa tapauksissa. 

Hidastaa lujuudenkehittymistä. (10 %) 
 

Lentotuhkan tehokkuuden nostaminen,  mikrosuhteitus ja 
mikrojauhanta ja  puhdistus (ei hiiltä). (1 %) 
 

HOKS: määrien kasvattaminen vaatii lisää tutkimusta ja 
standardien ja virallisten ohjeiden muutosta. 

 



Mitä muita keinoja on vähentää CO2-päästöjä? 
Sementin lujuuden lasku eri menetelmillä. 
 

Inerttejä tai lähes inerttejä seosaineita (kalkkikivi, kiviaines) 

Polttoprosessin muutos enemmän C3S/C2S suhde pienemmäksi. 
 

Rakenteiden lujuusvaatimusten nosto (hoikennetaan rakenteita) 
-> vaatii betonin lujuuden nostoa, mutta säästetään raaka-
aineissa ja CO2/MPa laskee. (5 %) 
 

Suhteituksessa entistä optimoidumpi rakeisuus, säästetään 
sementtiä. (2 %) 

Hyvät lisäaineet -> karkeampi betoni, vähemmän sementtiä silti 
toimiva (pumpattava) betoni (1 %) 

Yhteensä (edellä mainitut prosentit soveltuvin osin) 20 – 23 %  

 



Mitä muita keinoja on vähentää CO2-päästöjä? 

Murskattu Betoroc-betoni 

Karen L. Scrivener K. 2016 



Laskuesimerkki CO2 päästöjen merkitys 
käytännössä  

Tuulivoimala, teho 3 MW, ei tuota CO2:ta käytännössä valmistumisen jälkeen. 

Hyötysuhde 20 – 30 % so. 25 % tässä laskussa 

Tuotto 6 570 MWh vuodessa. 
 

Tuulimyllyn jalustaan käytetään betonia 800-900 m3.  

Sementtiä käytetään n. 400 kg/m3, joten sem. on jalustassa 900x400 kg = 360 000 kg. 

Yhden sementtitonnin tuotanto tuottaa n. 700 kg CO2:ta eli CO2:ta syntyy 360 000x0,7 
=  252 000 kg jalustaa kohden. 
 

-> jotta syntyisi 252 000 kg hiilidioksidia täytyy polttaa 252 000/10 = 25 200 kg hiiltä, 
tästä määrästä syntyy  25200kg /120MWh/kg energiaa = 210 MWh. Tämän energian 
tuottamiseen 3 MW:n tuulimyllyltä kuluu aikaa (kun tehokkuus/hyötysude on 
huomioitu)  
 

210MWh/6570MWh/vuosi = 0,032 vuotta ->  11,7 päivää  (vertailukohta tuulimyllyä 
käytetään 25 vuotta). 
 

Näin sementin ja betonin käyttö ei ole ympäristörasitus, jos rakenteen käyttöikä 
huomioidaan. Betonin huoltovapaus kompensoi, koska jokainen ylimääräinen 
huolto/korjaus lisää ympäristökuormaa.  

 


