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SUOMEN KORROOSIOYHDISTYS SKY – 
FINLANDS KORROSIONSFÖRENING ry.

Suomen korroosioyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin keskiviikkona 21.3.2018 VTT Expert 
Services Oy:n tiloissa, Espoossa. Osanottajia oli 9 henkilöä. Ennen vuosikokousta Antero Pehkonen kertoi VTT 
Expert Services Oy:n toiminnasta.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olof Forsén ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Tiina Hakonen. 
Puheenjohtaja Olof Forsén esitteli hallituksen puolesta toimintakertomuksen, tilikertomuksen ja taseen 
sekä tilintarkastajien lausunnon, joka hyväksyttiin yksimielisesti.  
Hallitukselle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

Hyväksyttiin talousarvio tilikaudelle 2018. Päätettiin jäsenmaksun  
suuruudeksi 30 € jäseneltä ja 10 € opiskelijajäseneltä. 
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SKY:n vuosikokous 2018

Kokouksen osallistujat seuraavat vuosikokouksen kulkua.

Kokouksen puheenjohtaja Olof Forsén esittelee vuoden 2018 talousarviota. 
Kuvassa on myös kokouksen sihteeri Tiina Hakonen.
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Kävinpä taas SKY:n vuosikokouksessa – 
pitkästä aikaa. Onkin jo vierähtänyt vuosia 
siitä, kun toimin yhdistyksessä aktiivisesti 
(mm. puheenjohtajana vuosina 1986–89). 
Vuosikokouksessakin ole taitanut käydä 
parin viimeisen vuosikymmenen aikana vain 
kerran. Tuolloin olin kokouksessa ainoa hal-
lituksen ulkopuolinen osallistuja. Nyt meitä 
oli sentään kolme – joista kaksi muuta tosin 
toiminnantarkastajia.

Syyt osallistumiseeni tällä kertaa olivat 
Antero Pehkosen esitelmä ja se, että olen 
yllättäen taas joutunut ajattelemaan kor-
roosioasioita ”asiantuntijana”. Ja olihan toki 
mukavaa tavata taas vanhoja kollegoita. 

Korroosioasia on seuraava: Taloyhtiös-
sämme 10 vuotta sitten putkiremontissa 
uusituissa viemäriputkissa on ilmennyt 
odottamaton korroosiovaara, joka voi 
lyhentää viemärien käyttöikää radikaalisti 
olettamastamme vähintään 50 vuodesta. 
Viemärit ovat sisäpuolelta (tehtaalla) epok-
sipinnoitettua valurautaa. Nyt on havaittu, 
että epoksipinnoite irtoileekin paikoitellen jo 
10 käyttövuoden jälkeen, erityisesti liitosten 
alueella. Ja kuulemma tämä on tällaisissa 
viemäreissä pikemminkin sääntö kuin poik-
keus! Vastaavanlaisia vain noin kymmenen 
vuotta vanhoja viemäreitä on Suomessa 
varmaan sadoissa rakennuksissa. Tämä on 
huolestuttavaa, koska putkien seinämän-
vahvuus on vain 3–3,5 mm ja valuraudan 
korroosionopeuden voidaan olettaa olevan 
suuruusluokkaa 0,1 mm/vuosi!  

Jos joku sattuisi olemaan aiheesta kiin-
nostunut, annan mielelläni lisätietoja ja otan 
vastaan neuvoja. 

Tero Hakkarainen 
(tero.hakkarainen@elisanet.fi)

Ja vanhakin nyt 
nuortui…

Ennen vuosikokousta pidettiin esitys VTT 
Expert Services Oy:n toiminnasta.

VTT Expert Services Oy on Teknologian 
tutkimuskeskus VTT Oy:n tytäryhtiö, joka 
tarjoaa erilaisia asiantuntija-, sertifiointi- ja 
tuotehyväksyntä-, testaus- ja tarkastus- sekä 
kalibrointipalveluja. Yritys tukee asiakkaita 

tuotteiden ja palvelujen elinkaaren kaikissa 
vaiheissa sekä auttaa tuotteiden kehityk-
sessä, markkinoille viennissä sekä niiden 
ylläpidon aikana. 

Esityksessä käytiin läpi myös muutamia 
tyypillisiä korroosio-ongelmia, joita VTT 
Expert Services on viime vuosina selvittänyt. 

Vuosikokousesitelmä

Eläkeläisjäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua, mikäli erikseen hakevat 
maksusta vapautusta. 

Promaint-lehti toimii edelleen SKY:n jäsenlehtenä, ja sen voi tilata jäsenhintaan 33 
€. Yhdessä lehden kanssa maksu on siis 63 €. Promaint-lehteä ilmestyy 4 numeroa 
tänä vuonna. Lisäksi yhdistys panostaa tiedottamiseen yhdistyksen kotisivujen 
kautta.

Ennen hallituksen jäsenten vaaleja, Olof Forsén esitteli toiminta suunnitelman ja 
talousarvion vuodelle 2018. 

SKY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 2+10. 

Hallituksen erovuorossa olivat Jan Sjöberg, Kauko Jyrkäs, Janne Lumme, 
Esa Virolainen ja Tiina Hakonen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin 
2-vuotiskaudelle 2018–2019 Jan Sjöberg, Kauko Jyrkäs, Janne Lumme, Esa 
Virolainen ja Tiina Hakonen.  Muut hallituksen jäsenet ovat Mika Mäkinen, Antero 
Pehkonen, Petri Hirvensalo, Mari Lundström, Kalevi Panka ja Kari Kärkkäinen. 
Varapuheenjohtajana hallituksessa toimii Jan Sjöberg ja sihteerinä Tiina Hakonen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Tuija Kaunisto ja Leena Carpén. 
Varatoiminnantarkastajat ovat Kai Laitinen ja Lauri Lohtari.

Opiskelijajäsenet saavat osallistua ilmaiseksi koulutustilaisuuksiin, mikäli tilaa on. 
Koulutusmateriaalia ja ruokaa he eivät kuitenkaan saa ilman osanottomaksun 
suorittamista.

Olof Forsén 
Puheenjohtaja

Tero Hakkarainen ja Antero Pehkonen keskustelevat viemäriputkien korroosiosta.

Tällaisia ongelmia on mm. piin aiheuttama 
kupariputkiston syöpyminen. Ongelman 
selvittämistä vaikeuttaa se, ettei korroosio-
mekanismia ja juomavedessä tapahtuvia 
reaktioita tunneta riittävän tarkasti. 

Toinen, suhteellisen uusi korroosio-ongel-
ma on pinnoitetut valurautaiset viemäriput-
ket, joiden vuotoja esiintyy jonkin verran jo 
10 vuoden käytön jälkeen. Syynä vuotoihin 
on toisaalta ohut ja joskus huokoinen epok-
sipinnoite putkien sisäpinnoilla ja toisaalta 
putkien pieni seinämäpaksuus verrattuna 
ennen käytettyihin putkiin. Suurimmat 
ongelmat liittyvät kuitenkin putkiliitoksiin. 

Kolmantena keskustelua herätti myös 
ruostumattomien terästen hitsiliitosten 
korroosio luonnonvesissä. Todettiin, että 
mikrobiologinen korroosio on usein perus-
syynä, mutta sen osoittaminen on hankalaa.

Antero Pehkonen
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Sähkökemialliset korroosiomittaukset 
kunnossapidon apuvälineenä
Kunnossapito on varsin merkittävää liike-
toimintaa maailmanlaajuisesti. Amerikka-
laisten tilastojen mukaan ”länsimaisessa” 
yhteiskunnassa noin 9 % bruttokansantuot-
teesta syntyy kunnossapidosta. Suomessa 
arvioidaan kansantalouden infrastruktuuriin 
sisältyvän noin 11,7 miljardin euron arvos-
ta. Tämä sisältää mm. teiden ja ratojen, 
rakennusten, vesijohtojen ja viemäreiden, 
energian siirron ja jakelun, sekä tiedonsiirron 
kunnossapidon. 

Kunnossapito on merkittävä työllistäjä, 
koska kunnossapitoon liittyvien työpaik-
kojen kokonaismäärä arvioidaan olevan yli 
200 000 henkilötyövuotta. Teollisuuden 
palveluksessa edellisistä on noin neljännes 
eli 50 000 henkilöä. Kunnossapito on talou-
dellisesti erittäin merkittävää liiketoimintaa, 
koska teollisuus sijoittaa koneiden ja laittei-
den kunnossapitoon Suomessa vuosittain 3,5 
miljardia euroa. (Laine H.S. 2010. Tehokas 
kunnossapito. Tuottavuutta käynnissäpidol-
la. 275 s. ISBN 978-952-99458-7-0.)

Materiaalien korroosionopeuden ja eri-
laisten korroosiomuotojen tutkimiseen 
tar koitettuja sähkökemiallisia laboratorio-
laitteistoja on ollut saatavilla ainakin 1970 
luvulta lähtien. Kenttämittauksiin tarkoitetut 
korroosionmittauslaitteistot alkoivat yleistyä 
erityisesti 90-luvulla. Nykyään on saatavilla 
erittäin pienikokoisia korroosionopeuden 
seurantaan tarkoitettuja prosessoripohjaisia 
mittauslaitteita, joissa on monipuoliset tie-
donsiirto-ominaisuudet. Silti ne ovat yleisty-
neet varsin hitaasti laajempaan käyttöön ja 
niitä ei mielletä kuuluvaksi osana ennakoivaa 
kunnossapitoa ja harvoin ne ovat mukana 
alaa koskevassa kirjallisuudessa.

Kaikkia sähkökemiallisia mittausmenetel-
miä ei voida suoraan hyödyntää esimerkiksi 
jatkuvatoimisissa kenttälaitteistoissa, vaan 
tarvitaan niistä tehtyjä mahdollisesti typiste-
tympiä teollisiin ympäristöihin muunneltuja 
sovelluksia. Varsin usein kenttämittauksissa 
käytetään sovellusta, joka on yhdistelmä 
useasta eri mittausmenetelmistä. Tärkeim-
pänä päämääränä on tietysti aina luotet-
tava lopputulos, jota voidaan hyödyntää 
niin prosessin aikaisessa valvonnassa kuin 
myös kunnossapidon suunnittelussa. On 
myös tärkeää, että mittauksia sovelletaan 
nimenomaan jatkuvatoimiseen seurantaa 
ainakin prosesseissa, jotka muuttuvat tai 
joissa muutokset ovat mahdollisia. Usein 

jatkuvatoimisista kenttämittauslaitteista 
puhuttaessa käytetään termejä, on line tai in 
line. Laitteistot toimivat erilaisten prosessien 
liikennevaloina hälyttäen häiriöistä ja tuotta-
en tietoa, jota voidaan käyttää ennakoivassa 
kunnossapidon suunnittelussa.

Erilaisten teknologisten laitteiden ja pro-
sessien käynnissä pidon tehostamiseen 
tar vitaan jatkuvasti uusia menetelmiä. 
Erityisesti muuttuvissa prosesseissa, kuten 
sellu-, paperi- ja kemianteollisuudessa sekä 
kriittisissä prosesseissa, kuten energiate-
ollisuudessa, on tehokas kunnonvalvonta 
erityisen suuressa merkityksessä. Kriittisissä 
prosesseissa tuotantokatkoksia ei sallita, 
koska ne voivat tarkoittaa jopa suoranaisia 
vaaratilanteita esimerkiksi ympäristölle. 
Tuotantokatkoksista aiheutuu yleensä aina 
taloudellisia menetyksiä.  Kunnossapidon 
tulisikin aina olla ennaltaehkäisevää, jolloin 
arvaamattomat seisokit voitaisiin välttää. 
On eritäin tärkeää, että kunnossapitoon 
liittyvään koulutukseen sisällytetään aina 
mukaan alalle kehitetyt uudet käyttökelpoi-
set mittausteknologiat.

Esimerkiksi voimalaitoksissa erilais-
ten kierrätyspolttoaineiden (SRF, REF) ja 
biopolttoaineiden käyttö voimalaitosten 
energianlähteenä lisääntyy jatkuvasti. Myös 
jätteiden poltto on kasvanut merkittävästi. 
Esimerkiksi Läntisessä Euroopassa oli jo 
vuonna 2003 yhteensä 403 toiminnas-
sa olevaa jätteenpolttolaitosta (Vesanto 
2006). Jätteiden energiakäyttö on suomessa 
kuitenkin vähäistä esimerkiksi Ruotsiin ja 
muihin Euroopan maihin verrattuna. Myös 
puun ja erityisesti kierrätyspuun käyttö on 
lisääntynyt. Alkuperästä riippuen kierrä-
tyspuu voi sisältää epäpuhtauksia, joilla ei 
ole erityistä vaikutusta puun palamiseen, 
mutta ne voivat lisätä kattilan likaantumista 
ja korroosioriskiä. 

Biopolttoaineet ja kierrätyspolttoaineet ja 
niiden tuhkat ovat kalsium- ja alkalipitoisia. 
Kierrätyspolttoaineissa on myös vaihtelevia 
määriä klooria. Nämä polttoaineet ovat 
selvästi kattilaa likaavampia kuin fossiiliset 
polttoaineet ja turve. Bio- ja kierrätyspolt-
toaineita polttavissa leijupolttokattiloissa 
yleisin korroosiotyyppi on tulistimien kuu-
makorroosio, jonka aiheuttaa polttoaineen 
kloori yhdessä alkalien kanssa. Likaavat 
polttoaineet ovat usein myös korrodoivia 
polttoaineita. Poltettaessa klooripitoisia 

kierrätyspolttoaineita korkeahyötysuh-
teisessa voimalaitoskattilassa tulistimien 
kloorikorroosio on syytä ottaa huomioon. 
Kalliimmilla seostetuilla materiaaleilla 
voidaan tulistinten korroosionkestävyyttä 
parantaa, mutta täydellistä kestävyyttä 
tuskin saavutetaan. Kyseessä on aina talou-
dellinen optimointi halvemman polttoaineen 
ja lisääntyvien ylläpitokustannusten välillä. 
(Hiltunen et al. 2007)

Materiaalien korroosiota (kuumakor-
roosio) voidaan mitata sähkökemiallisesti 
erikoislaitteilla myös savukaasuista. Edelliset 
tähdentävät esim. voimakattiloiden tulis-
tinalueen putkistojen korroosiomittausten 
tärkeyttä jatkuvatoimisessa kunnonval-
vonnassa. Edellä mainitusti käytettävien 
polttoaineiden laatu ja määrät vaihtelevat, 
joka vaikuttaa rakenteisiin kohdistuviin 
korroosiorasituksiin. Ilman jatkuvatoimista 
valvontaa korroosiota voidaan arvioida 
vain teoreettisilla laskelmilla ja todellisuus 
havainnoidaan vasta seisokkitarkastuksien 
yhteydessä. Tämä voi olla paitsi riittämätön-
tä, valitettavan usein liian myöhäistä. 

Korroosiota tapahtuu myös kattilan ns. 
kylmäpäässä (T < 200 °C). Polttoaineen 
rikistä muodostunut SO3 aiheuttaa rikkihap-
pokastepistekorroosiota esimerkiksi pala-
misilman esilämmittimellä tai sen jälkeen, 
jos metallin pintalämpötila on liian alhainen, 
ts. happokastepisteen alapuolella. 

Toisaalta kattilan kylmäpäässä menete-
tään usealla laitoksella suuri määrä energiaa 
taivaalle. Laitoksia ajetaan ”varman päälle” 
liian korkeassa kylmäpään lämpötilassa. 
Tämä on erittäin ymmärrettävää, koska 
liian alhainen lämpötila aiheuttaa erittäin 
nopeasti ongelmia ja tehokkaita ratkaisuja 
savukaasujen kastepisteen jatkuvaan seu-
rantaan ei ole ollut saatavilla.

Rakennemateriaalien korroosion mittaa-
minen sekä uusien mahdollisten materiaali-
en tutkiminen erilaisissa vaativissa teollisissa 
prosessiympäristöissä on nykyään mahdol-
lista. Erilaisia jatkuvaan seurantakäyttöön 
tarkoitettuja mittausjärjestelmiä on saatavil-
la myös edellä mainitun mukaisesti sooda- ja 
voimalaitosten mittaamiseen. Näin voidaan 
välttää ennalta arvaamattomien korroosio-
vaurioiden aiheuttamia tuotantokatkoksia 
sekä säästää kunnossapitokustannuksissa, 
kun mahdolliset korjaustoimenpiteet voi-
daan ennakoida ja korjaukset tehdä suun-
nitellusti. 

Kari Kärkkäinen
CEO, Coresto Oy
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Mikrobiologista korroosiota tutkitaan VTT:llä
Metallien korroosioon vaikuttavat useat eri 
tekijät; itse materiaali, käyttöympäristö ja 
käyttöolosuhteet. Mikrobiologinen toimin-
ta on yksi näistä ympäristötekijöistä, jota 
ei aina osata tai tiedetä ottaa huomioon. 
Puhutaan mikrobiologista korroosiosta, 
mikrobikorroosiosta tai bakteerikorroosi-
osta. Mitä mikrobiologisella korroosiolla 
tarkoitetaan? Syövätkö mikrobit metalleja? 
Eivät suoranaisesti syö, mutta ne voivat 
muuttaa olosuhteita joko fysikaalisesti tai 
kemiallisesti metallin pinnalla sellaiseksi, 
että korroosio voi alkaa.

Prosessiteollisuudessa, kuten esimerkiksi 
puunjalostusteollisuudessa, mikrobien 
haitalliset vaikutukset ilmenevät usein yh-
dessä biofilmien muodostumisen kanssa, 
jolloin ne voivat aiheuttaa korroosion lisäksi 

mm. ratakatkoja. Elintarvikeprosesseissa 
mikrobiologinen toiminta ja korroosio aihe-
uttavat paitsi laitteiden kestävyysongelmia 
myös ongelmia valmistettavien tuottei-
den kontaminoitumisen ja pilaantumisen 
kautta. Jäähdytysvesijärjestelmissä, joissa 
käytetään luonnonvesiä (meri-, järvi-, myös 
vesijohtovesi) on myös aina olemassa riski 
mikrobiologisen korroosion esiintymiseen. 
Luonnonvedet sisältävät lukuisan joukon 
erilaisia mikrobeja ja ravinteita ja useinmiten 
vesien käyttölämpötilatkin ovat mikrobien 
kasvulle ja lisääntymiselle otollisella alueel-
la. Laaja mikrobilajisto löytyy myös syvältä 
kallioperästä. 

VTT:llä on useiden vuosien ajan tutkittu 
mikrobien vaikutuksia ydinjätteen loppu-
sijoitusympäristöissä. Tuloksia käytetään 

Satakunnan ammattikorkeakoulun tutki-
musyksikkö Vesi-Instituutti WANDER on 
törmännyt viime vuosina ongelmaan, joka 
on periaatteessa ratkaistu jo aikaa sitten, 
nimittäin messingin sinkinkatoon. Sinkinkato 
on aiheuttanut vuotoja kiinteistöjen vesijär-
jestelmien messinkiosissa pahimmillaan jo 

kolmen vuoden käytön jälkeen. 
Näyttää siltä, että messinkiosien sinkinka-

donkestävyyden vaatimus on joissakin tapa-
uksissa unohtunut eli käytetty messinkilaatu 
ei ole ollut sinkinkadonkestävää. Toisaalta 
myöskään sinkinkadonkestäväksi luokiteltu 
materiaali ei ilmeisesti ole riittävän kestävä 

arvioitaessa mahdollisesta mikrobiologi-
sesta korroosiosta johtuvaa radioaktiivisten 
aineiden vapautumista. Matala- ja keski-
aktiivisen jätteen tutkimustuloksista on v. 
2017 valmistunut Pauliina Rajalan väitöskirja: 
"Microbially-induced corrosion of carbon 
steel in a geologic repository environment" 
(http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2017/
S155.pdf) 

Hitsatuissa putkistoissa vauriot keskitty-
vät usein hitseihin tai niiden lähialueisiin, 
joille alueille bakteerit mielellään tarttuvat. 
Bakteerien läsnä ollessa muodostuvat 
syöpymät, varsinkin austeniittisessa ruos-
tumattomassa teräksessä, ovat usein on-
kalomaisia, laajalle pinnan alle levittyneitä, 
ja pinnalla näkyvänä on usein vain hyvin 
pieni reikä.

Leena Carpén | Johtava tutkija, VTT 

Yhdistyksen kotisivut

Tilastoa SKY:n internetsivuilla vuoden 2018 alkupuolella käyneistä.

Kaikki korroosioon liittyvä materiaali, kor-
roosiouutiset ja tiedot korroosioon liittyvistä 
tapahtumista ovat tervetulleita yhdistyksen 
kotisivuille. Tilastojen perusteella sivuilla on 
edelleen runsaasti kävijöitä. Tammikuussa 
käyjiä on ollut poikkeuksellisen paljon. Edel-
lisenä vuonna kävijöitä oli 8931. Toivonkin, 
että jäsenet ja hallitus toimittavat materiaa-
lia julkaistavaksi Korroosioyhdistyksen sivuil-
la, jotta niistä olisi hyötyä korroosioasioiden 
kanssa työskenteleville.

Yhdistyksen jäsensivut sisältävät edel-
leenkin pääsyn EUROCORR-kongressien 
proceedings-julkaisuihin. Jos vanhat tun-
nukset eivät enää toimi tai ovat kadonneet, 
voitte pyytää tunnuksia allekirjoittaneelta.

Kauko Jyrkäs

Vesilaitteistojen messinkiosien laatu? kaikissa suomalaisissa talousvesissä. 
Kestävyyden lisäksi viime vuosina on 

kiinnitetty huomiota myös messingistä talo-
usveteen liukenevan lyijyn aiheuttamiin ter-
veyshaittoihin, ja Suomessakin otettaneen 
näiltä osin käyttöön tiukentuvat kansalliset 
vaatimukset vesilaitteistojen messinkiosille.

Tuija Kaunisto
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Diplomityö maalien uusiutuvista ja sekundäärisistä raaka-aineista

Uutisia Hämeen ammattikorkeakoulun Ohutlevykeskuksesta

Teknos on suomalainen maa-
linvalmistaja, joka pyrkii aktiivi-
sesti löytämään uusia kestäviä 
pinnoiteratkaisuja kiertotalout-
ta ja sekundäärisiä raaka-aineita 
hyödyntämällä. Laura Kosonen 
teki Teknos Oy:lle diplomityön, 
jossa selvitettiin maaliteollisuu-
den keinoja parantaa ympäris-
tötehokkuuttaan sekä edistää 
teollisia symbiooseja Suomessa. 
Työssä etsittiin uusia vaihtoeh-
toisia raaka-aineita maaleille 
teollisuuden sivuvirroista. 

Diplomityössä tutkittiin muun 
muassa pasutteen eli rautaoksi-
din käyttöä punaisena pigment-
tinä sekä kasakipsin käyttöä 
täyteaineena. Kyseisten sivuvir-
tojen jatkokehittäminen maali-
en raaka-aineiksi vaatisi vielä 
huomattavaa tutkimusta ja työ-

tä, mutta näiden lisäksi tutkitun 
kierrätyslasijauheen potentiaali 
maalin täyteaineena pystyttiin 
työssä varmentamaan. Maalien 
raaka-aineiden kriteerit ovat 
korkeita eikä niistä, kuten esim. 
tasalaatuisuudesta, pystytä tin-
kimään edes uusiomateriaaleja 
käytettäessä. Sivuvirtojen tut-
kimusta jatketaan Teknoksella, 
sekä uusia raaka-aine vaihto-
ehtoja kestäville pinnoiteratkai-
suille etsitään jatkuvasti.

Laura Kosonen
Aalto-yliopisto,  
Hydro metallurgian  
ja korroosion  
tutkimusryhmä

Ohutlevykeskus on pitkään tarjonnut asian-
tuntijapalveluita materiaalien pitkäaikais-
kestävyyden ja korroosionkestävyyden 
selvittämisessä. Ohutlevykeskuksella on 
monipuoliset testilaitteistot materiaalien 
kestävyyden tutkimiseen (korroosio, kos-
teus, rikkidioksidi, UV-valon kestävyys, me-
kaaninen kestävyys, hankauksenkestävyys). 
Olemme tehneet useiden yritysten kanssa 
yhteistyötä heidän käyttämiensä materiaa-
lien kestävyyden selvittämisessä.

HAMK:n tavoitteena on tehdä työelämä-
läheistä tutkimusta. Jotta tehty tutkimus 
hyödyttäisi useampia yrityksiä, pyritään 
lisäämään mukanaoloa laajemmissa julkisra-
hoitteisissa tutkimushankkeissa, joissa tuo-
tetaan uutta tietoa hyödyttämään yrityksiä 
ja opetusta. 

Ammattikorkeakoulujen tehtävämäärit-
telyn mukaisesti rajoitutaan niin sanottuun 
soveltavaan tutkimukseen. Jotta tutkimus 
hyödyntäisi parhaalla tavalla yrityksiä toi-
vomme, että meihin otettaisiin yhteyttä 
osaamisalueeseemme liittyvissä tutkimus-
aiheissa. Autamme mielellään hankkimaan 
tutkimushankkeeseen kumppaneita muista 
tutkimuksesta kiinnostuneista yrityksistä ja 
tutkimuslaitoksista ja avustamme tarvitta-
essa myös rahoituksen hakemisessa sekä 
kansallisiin että kansainvälisiin tutkimus-
hankkeisiin.

Ohutlevykeskukseen on hankittu kaksi 
uutta laitetta materiaalien ominaisuuksien 
tutkimukseen: Taber-hankauskulutuslaite 
sekä kannettava värimittari.

Taberilla voidaan tutkia materiaalien 
kestävyyttä hankauksessa. Siitä on tullut 
kulutustestauksen standardi, jota käy- Hankaustesti Taber-abraasiotestilaitteella.

tetään maailmanlaajuisesti esimerkiksi 
laadunhallinnassa, tuotekehityksessä sekä 
materiaalien ja pinnoitteiden ominaisuuksi-
en tutkimisessa. Tulokset saadaan nopeasti 
ja testaus on yksinkertaista. Laite soveltuu 
hyvin laajan materiaalikirjon tutkimiseen 
tekstiileistä metalleihin. 

Testattava näyte on halkaisijaltaan 100 
mm ja pyöreä tai neliskulmainen. Se kiinnite-
tään pyörivälle alustalle ja sitä kuormitetaan 
kahdella kulutuspyörällä. Näytteen pinnalle 
syntyy hankausjälki, niin sanottu ristikaariku-

vio. Kulutuspyörät kulkevat täyden ympyrän 
näytteen pinnalla, joten kulumiskestävyys 
saadaan tutkittua kaikissa kulmissa suhtees-
sa materiaalin kudokseen tai rakenteeseen. 

Kulutuspyöriä on laaja valikoima erilaisten 
materiaalien tutkimiseen. Calibrase-pyörät 
ovat kimmoisia ja niitä käytetään yleensä 
jäykkien näytteiden kanssa. Lasitetusta 
sideaineesta koostuvia Calibrade-luokan 
pyöriä käytetään joustavien näytteiden 
kanssa. Molemmissa kulutuspyörissä hioma-
partikkeleina käytetään joko piikarbidia tai 
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alumiinioksidia. Näiden lisäksi on olemassa 
erikoislaikkoja (esim. alumiini tai kumi) sekä 
mahdollisuus laikan koostumuksen räätä-
löintiin. Pyörien tuomaa rasitusta voidaan 
säädellä myös painojen ja vastapainojen 
avulla. Testin rasitusta on mahdollista muut-
taa lisäksi kierrosmäärällä, kierrosnopeudel-
la tai abrasiivisilla aineilla. 

Tuloksia voidaan tulkita monin eri tavoin, 
kuten paino- tai tilavuushäviön perus-
teella, visuaalisella arvioinnilla, pinnan tai 
pinnoitteen kulumisen perusteella tai yksi-
tyiskohtaisemmin käyttäen Taberin omaa 
TaberWear-ohjelmistoa. Tulokset voidaan 
pinnoitteiden osalta tulkita myös esimerkiksi 
yhden pinnoitekerroksen kulumiseen tarvit-
tavalla kierrosmäärällä. 

Toinen uusi laite on kannettava spekt-
rofotometri eli värimittari. Laitteella voi 
mitata samanaikaisesti myös kiillon. Väri- ja 
kiiltomittareita käytetään laajasti laadun-
valvonnassa värien ja kiillon seuraamisessa. 
Lisäksi niillä voidaan seurata materiaalien 
värin- ja kiillonmuutoksia materiaalien 
vanhetessa, muutoksia mitataan erityisesti 
nopeutettujen olosuhdetestien sekä ulkotes-
tien yhteydessä. Visuaalinen tarkastus värin 
määrittelyssä on tärkeää, mutta mittareilla 
saadaan tulokseksi numeerinen arvo, joka 
ei vaihtele katsojasta riippuen. 

Väri- ja kiiltomittarilla voidaan mitata 
hyvin erilaisia materiaaleja ja tuotteita: 
metalleja, muovia, kankaita, puuta, maalia, 
paperia, pigmenttejä – vain mielikuvitus on 

rajana. Luotettavin tulos saadaan pinnasta, 
joka on mittauskohdalta suora, mutta koska 
mittausala on pieni, on erimuotoisten tuot-
teiden mittaus mahdollista. 

Ohutlevykeskuksella on jo ennestään 
erinomainen spektrofotometri, mutta sitä 
ei ole voinut ottaa mukaan esimerkiksi 
ulkotestikentille, asiakkaiden tiloihin tai to-
dellisiin kohteisiin vaikkapa katolle. Uudella 
kannettavalla värimittarilla tämä onnistuu!

Pyydämme ottamaan yhteyttä korroosi-
oon ja pitkäaikaiskestävyyteen liittyvissä 
tutkimushankkeissa ja testaustarpeissa:
Laboratoriopäällikkö Kauko Jyrkäs,  
puh. 040 763 1323, kauko.jyrkas@hamk.fi 
tai tutkimusinsinööri Tiina Vuorio  
puh. 0400 536 612, tiina.vuorio@hamk.fi.

Korroosio-ongelmia Pohjois-Savossa

ISO 12944 (2018) -standardin päivitykset

Korroosio on ongelma Pohjois-Savossakin, 
milloin se johtuu erittäin aggressiivisista 
olosuhteista, kuten Yaran lannoitetehtaalla 
voi helposti arvattavan olevan. Mutta hyvin 
usein kyseessä on väärä materiaalin valinta 
käyttökohteeseensa. Savonia ammattikor-
keakoulun tekniikan yksikössä ovat sekä 
kemian että materiaalitekniikan lehtorit 
Suomen Korroosio Yhdistyksen jäseniä ja 
molemmilla on yhteinen kiinnostus korroo-
siotekniseen opetukseen. 

Olemme Kemian lehtorin kanssa yhdessä 
lisänneet korroosioon liittyvää opetusta ja 
alueella tehtävää tutkimustoimintaa asian 
eteen. Kemian opetus on aina sisältänyt 
korroosioilmiöiden kemiallisen perustan 
opetusta mutta siihen lisätty myös käytän-
nönläheisiä korroosiotutkimustöitä, joissa 
opiskelijat eri koulutussuuntauksissa toteut-
tavat omaan alaan sopivia tutkimuksia. 

Korroosioon liittyvät käytännönläheiset 
ilmiöt käsitellään erilaisten esimerkkien 

avulla ja pohditaan siihen liittyvää mate-
riaalin valintaa. Perinteisten kuvien lisäksi 
opiskelijat saavat käsin kosketeltavia tut-
kimuskappaleita, joista hyviä esimerkkejä 
ovat ”läpipaistavat” täysausteniittiset ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetut putket 
(904L) sekä vuotavat ”haponkestävät” put-
ket (316L). Melko erikoiselta tuntuu saada 
käsiinsä samaa ”hapokasta” terästä, josta 
on tullut kuumassa typpihapossa melkoisen 
huokoista ja joustavaa.

Mika Mäkinen

ISO 12944-1 Kestävyysluokkien muutokset. Uutena luokkana VH (very high):
 • alhainen L 0-7v (aiemmin 2-5v)
 • kohtalainen M 7-15v (aiemmin 5-15v)
 • korkea H 15-25v (aiemmin yli 15v)
 • hyvin korkea VH yli 25v (-)

 • ISO 12944-2  Uudet rasitusluokat CX (extreme, lähinnä off-shore), Im2 meri- tai murtovesiupotukseen ilman katodista  
  suojaa ja Im4 sen kanssa.

ISO 12944-5 Maalityyppien luettelo:
 • Kloorikautsu- (CR) ja vinyylikloridimaali (PVC) poistuneet
 • Uudet: Polyaspartaami (PAS) ja Polysiloksaani (PS)

 Uusia maalausjärjestelmiä uusiin kestävyys- ja rasitusluokkiin. Joitakin 1-kerrosmaalijärjestelmiä (dtm=direct-to-metal)  
 alhaisiin ilmastorasitusluokkiin.

 Kalvonpaksuuksia ja maalikerrosten lukumääriä muutettu.

 Liite C (Tyypillisten maalityyppien yleisominaisuudet) poistettu.

ISO 12944-6 Koestusmenetelmät pääosin samat kuin aiemmin eli neutraali suolasumutesti sekä kondenssitesti. Rasitusluokissa C4- 
 VH ja C5-H vaatimuksena myös syklinen koestus (ISO 12944-9) sekä C5-VH vain syklinen koestus.
 
 Samat testausvaatimukset teräsalustalle, kuumasinkitylle alustalle sekä termisesti ruiskutetulle sinkkialustalle.

ISO 12944-9 Kuvaa syklisen testin rasitusluokkaan CX sekä C4-VH, C5-H ja C5-VH. Testi on standardin ISO 20340 mukainen ja tullee  
 jatkossa korvaamaan tämän.

Kalevi Panka
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JÄSENMAKSULASKU  
LÄHETETÄÄN ERIKSEEN.

MUISTAKAA MAKSAA MAHDOLLISIMMAN  
PIAN JA KÄYTTÄKÄÄ VIITETTÄ!

Puheenjohtaja
Olof Forsén
Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan 
korkeakoulu
PL 12200, 00076 AALTO
gsm 050 514 8398
olof.forsen@aalto.fi
Jan Sjöberg
puh. 040 558 8377
jansjoberg54@gmail.com
Sihteeri
Tiina Hakonen
Neste Oyj
PL 310, 06101 PORVOO
gsm 050 458 3419
tiina.hakonen@neste.com
Petri Hirvensalo
Nor-Maali Oy
Vanhatie 20, 15240 LAHTI
gsm 040 582 7800
petri.hirvensalo@nor-maali.fi
Kauko Jyrkäs
HAMK Ohutlevykeskus
Visakaarre 9 
13100 HÄMEENLINNA 
gsm 040 763 1323  
kauko.jyrkas@hamk.fi
Kari Kärkkäinen
Coresto Oy
Ratamestarinkuja 3
57100 Savonlinna
gsm 044 525 5999
kari.karkkainen@coresto.fi

Janne Lumme
Gasum Oy
Kiehuvantie 189, 45100 Kouvola
gsm 040 573 2107
janne.lumme@gasum.fi
Mari Lundström
Aalto-yliopisto,  
Kemian tekniikan korkeakoulu
PL 12200
00076 AALTO
gsm 040 487 3434
mari.lundstrom@aalto.fi
Mika Mäkinen
Savonia-ammattikorkeakoulu
PL 88, 70101 KUOPIO
gsm 044 785 6377
mika.makinen@savonia.fi
Kalevi Panka       
Teknos Oy
PL 107
00371 Helsinki
gsm 046 850 3536
kalevi.panka@teknos.fi
Antero Pehkonen
VTT Expert Services Oy
PL 1001, 02044 VTT
gsm 040 180 5108
antero.pehkonen@vtt.fi
Esa Virolainen
SSAB Europe Oy
PL 93, 92101 RAAHE
gsm 050 314 2906
esa.virolainen@ssab.com

Kansainvälisiä tapahtumia

Jäseniä SKY:ssä on tällä hetkellä 84 varsinaista jäsentä, 13 eläkeläis-
jäsentä ja 3 opiskelijajäsentä, eli yhteensä 99 jäsentä. Yhdistyksen 
jäsenmäärä on laskusuunnassa. Suurimmat syyt eroamiseen ovat 
eläkkeelle jäänti sekä muutokset yritysten organisaatioissa, jolloin 
uudet yritykset eivät välttämättä enää maksa jäsenmaksuja.

Hallitus yrittää ylläpitää laadukasta ja tehokasta toimintaa. 
Hallituksen jäsenet seuraavat aktiivisesti korroosiotapahtumia 
sekä koti- että ulkomailla. Haluamme olla korroosiotiedon ja 
-kokemuksen levittäjä. Tähän tarkoitukseen tarvitsemme tiivistä 
vuorovaikutusta yhdistyksen jäsenten kanssa.  

Toivomme teiltä kaikilta nyt vanhaa kunnon talkoohenkeä! 
Odotamme innolla teidän kommenttejanne ja ehdotuksianne 
yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa. Ottakaa siis yhteyttä 
hallitukseen ja antakaa palautetta, kertokaa toiveita!! Viestinne 
tule parhaiten perille sähköpostitse, toki yhteyttä voi ottaa myös 
puhelimitse tai kirjeitse. Kaikki viesti käsitellään, eli ole siis aktii-
vinen. 

Vapaaehtoiset voivat ilmoittaa halukkuutensa puheenjohtajalle. 
Otan myös mielelläni vastaan ideoita ja mielipiteitä yhdistyksen 
kehittämiseksi. Sähköpostisoitteeni on olof.forsen@aalto.fi

Hallituksen yhteystiedot

SKY:n hallitus 2018

SKY:n toimisto Pasilassa Helsingissä

Korroosiokäsikirja

Osoitteenmuutokset ja muut jäsenasiat 
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry 

Messuaukio 1, 00520 HELSINKI 
toimisto@kunnossapito.fi

Korroosiokäsikirjan hinta on 94 euroa  
ja opiskelijahinta 65,80 euroa. Hintoihin lisätään alv 10 %.  

Tilaukset Promaint ry:n kautta: www.promaint.net/kauppa

Promaint-lehti

Nro 3-2018   ilmestyy 5.10.| ilmoitusaineistot 12.9. 
Teemoina mm. voimalaitokset, energia, ympäristö- ja 
yhdyskuntatekniikka, pumppaus, teollisuusputkistot, 
kyberturvallisuus
Lisäjakelu: Energia 23.–25.10. Tampere
Cyber Security Nordic 10.–11.10.2018 Helsinki

Nro 4-2018   ilmestyy 7.12. | ilmoitusaineistot 14.11.
Teemoina mm. tutkimus & tuotekehitys, koulutus,
tarkastus & testaus, tietojärjestelmät, IoT, 3D-tulostus

CORROSION 2018 / NACE 
Conference and Exhibition
Phoenix, AZ, USA
Apr 15–19, 2018
www.nace.org

17th NORDIC CORROSION 
CONGRESS 
May 23–25, 2018
Denmark 

ACHEMA 2018 
32nd International Exhibition-
Congress on Chemical Enginee-
ring, Environmental Protection 
and Biotechnology
Frankfurt am Main, Germany 
Jun 11–15, 2018
www.achema.de/en.html

12th EMCR 2018
Electrochemical Methods in Cor-
rosion 
Robinson College, Cambridge, UK
22–27 July 2018 
www.emcrconference.org

EUROCORR 2018 
Krakow, Poland
Sep 09–13, 2018
http://www.eurocorr2018.org/

CORROSION 2019 / NACE 
Conference and Exhibition
Nashville, TN, U.S.
March 24–28, 2019
www.nace.org

EUROCORR 2019
Seville, Spain 
Sep 8–13, 2019
www.eurocorr2019.org

CORROSION 2020 / NACE 
Conference and Exhibition 
Houston, TX, U.S
March 15–19, 2020
www.nace.org

EUROCORR 2020
Brussels, Belgium
Sep 6–10, 2020 
www.eurocorr2020.org


