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When crushing aggregate, it creates a lot of fine crushed aggregate. Fine crushed aggre-
gate cannot be used in Finland because of its high fine level and content is the reason why
it frosts easily. In Finland, fine crushed aggregate is used mainly in landscaping however;
the usage rate of this type of aggregate is very low.
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used in roads bearing layers, but laboratory tests revealed its features and those features
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improve the features of the material. However, adding more cement would bring up the
costs of this material and it would not be fiscally reasonable to produce and to use.
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1 Johdanto

Tämä opinnäytetyö tehdään YIT Oyj:lle, joka muodostuu nykyään entisestä Lemmin-

käinen Oyj:stä sekä vanhasta YIT Oyj:stä. YIT on Suomen suurin rakennusyritys, ja se

toimii Suomen lisäksi muun muassa Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Bal-

tian-maissa. Opinnäytetyö tehtiin YIT:lle rakeistetun kivituhkan käyttökohteiden kartoi-

tuksesta. Kivituhkaa alettiin rakeistamaan, koska sitä syntyy murskaamoilla ylijäämäksi

niin paljon, ettei sille löydetä käyttökohteita. Kivituhka on sellaisenaan hyvin routivaa

hienoainespitoisuutensa vuoksi, joten se ei sovellu Suomessa kuin viherrakentami-

seen, ja viherrakentamisessa kivituhkan tarve on vähäistä.

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia sementillä rakeistetun kivituhkan ominaisuuksia ja

kartoittaa sille mahdollisia käyttökohteita. Ominaisuuksien tutkiminen tapahtui YIT:n

keskuslaboratoriossa, jossa rakeistetulle kivituhkalle tehtiin erilaisia standardisoituja

kiviaineksien testejä. Rakeistetusta kivituhkasta testattiin muun muassa sen jäätymis-

ominaisuuksia, lujuutta ja vedenimua. Tehtyjen testien avulla pohdittiin, soveltuuko

tuote Suomessa rakentamiseen ja kannattaako sitä tehdä isompia eriä. Pääajatuksena

oli käyttää rakeistettua kivituhkaa maarakentamisessa kantavana kerroksena, eli sen

tulisi kestää kuormitusta.



2 Kiviaineksen louhinta, murskaus ja jalostus

Kiviainesta käytetään runkoaineena betoniin ja asfalttiin, sekä sellaisenaan sitomatto-

miin rakenteisiin, kuten esimerkiksi tienpohjaan. Kiviaineksesta haetaan kuhunkin tar-

koitukseensa juuri oikeita ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia selvitetään ja valvotaan

laboratoriokokeilla. Kiviaines on lähtöisin pääsääntöisesti joko sora- ja hiekka-alueilta

tai louhittuna ja murskattuna kalliosta. Hiekka-alueilla kiviainekselle ei tarvitse juurikaan

tehdä mitään, sillä niiden ominaisuudet vastaavat sellaisenaan käyttökohteiden vaati-

muksiin. Sora-alueilta otettua kiviainesta yleensä murskataan.

Suomessa luonnon hiekka- ja soraesiintymät ovat huvenneet ja niiden käyttöä on rajoi-

tettu luonnonsuojelullisista syistä, tämän vuoksi on siirrytty enimmäkseen louhintaan.

Louhinnassa kalliota räjäytetään ja sen jälkeen jatkojalostetaan murskaamalla ja seu-

lomalla. Louhimiseen ja murskaamiseen tarvitaan ympäristölupa. [1.]

Kiviaineksen louhinta tapahtuu Suomessa enimmäkseen pengerlouhintamenetelmällä,

jossa kallioon porataan reikiä, ja sen jälkeen reikiin laitetaan räjäytysainetta ja räjäyte-

tään (kuva 1). Räjäytysreikien tiheys ja räjähdysaineen määrä määräytyy räjäytettävän

kallion laadun ja ominaisuuksien mukaan sekä sen mukaan, miten paljon kalliota halu-

taan irrottaa kerrallaan.

Kuva 1. E18-tien räjäytys [12.]

Louhinnan jälkeen kiviainesta voidaan jalostaa murskaamalla (kuva 2) tai seulomalla.

Jos louhetta ruvetaan murskaamaan, ei haluttua lopputulosta yleensä saavuteta yhdel-



lä murskauksella, joten silloin suoritetaan yleensä esimurskaus, välimurskaus sekä

hienomurskaus, jotta päästään haluttuun lopputulokseen raekoon suhteen. Mikäli

murskauksen tuloksena tahdotaan karkeita kiviaineksia, niin murskausteho voi olla jopa

noin 500 tonnia tunnissa. Kun kiviaineksista tahdotaan pienempi rakeisia, teho vaihte-

lee 150 tonnista 400 tonniin tunnissa. Suomessa murskauskalusto on pääasiassa liiku-

teltavaa, sillä yleensä Suomessa louhitaan vain lyhyitä aikoja kerrallaan yhdessä pai-

kassa.

Kuva 2. Lemminkäisen (nykyisin YIT) murskaamo Ampiaiskallio [13.]

Kun louhinta, murskaus ja seulonta on saatu valmiiksi, lopullinen tuote siirretään varas-

tointiin. Varastointi pyritään tekemään niin, ettei materiaali pääsisi lajittumaan ja olisi

käyttövaiheessa mahdollisimman tasalaatuista. [9, s. 4.]



3 Kivituhka

Kivituhka on pienirakeista ja paljon hienoainesta sisältävää kiviainesta (kuva 3). Korke-

an hienoainespitoisuutensa vuoksi kivituhka routii herkästi eikä näin ollen sovellu suo-

messa rakentamiseen. Pääasiassa Suomessa kivituhkaa käytetään viherrakentami-

sessa, mutta menekki on silti vähäistä. Kivituhkaa syntyy, kun kalliota räjäytetään,

murskataan ja käsitellään. Kivituhka on pääsääntöisesti kiviainestuotannon sivutuote.

Yleisimmin kivituhkan raekoko on 0/3mm, mutta kivituhkaksi kutsutaan myös esimer-

kiksi 0/8mm raekooltaan olevaa kiviainesta. Kivituhkaa syntyy merkittävästi varsinkin,

kun tuotetaan kiviaineksia asfaltin tai betonin valmistukseen. Asfalttia varten kiviainek-

set murskataan eri lajikkeisiin, esimerkiksi 3/8 tai 8/16, jotta voidaan valmistaa eri as-

falttilaatuja. Varsinkin SMA-massojen valmistukseen kiviaineksia murskatessa syntyy

paljon ylijäämä kivituhkaa, sillä yli 60% SMA massoihin tarvittavasta kiviaineksesta on

raekooltaan yli 8mm. Tällöin siis suurin osa kiviaineksesta, jonka raekoko on pienempi

kuin 8mm jää yli. Raekooltaan 3/8 olevaa kiviainesta käytetään kuitenkin esimerkiksi

hiekoitussepelinä, joten ylijäämän raekoko on pääasiassa 0/3. [9, s. 15.]

Kuva 3. 0/3 kivituhkaa [14.]

Kivituhkaa on yksistään YIT:n yhdellä pääkaupunkiseudun murskaamolla satoja tuhan-

sia tonneja ylimääräistä läjitettynä. Kivituhkaa siis syntyy niin paljon, ettei sitä pystytä

kaikkea käyttämään, ja tämän vuoksi sitä yritetään jatkojalostaa ja kehittää uusia tuot-

teita. Sementillä rakeistettu kivituhka on yksi näistä jatkojalostetuista tuotteista.



4 Kiviainesten kierrätys

Kiviainesta käytetään suomessa rakentamiseen ja olemassa olevien rakenteiden ylläpi-

toon vuosittain noin 100 miljoonaa tonnia.

Kierrätetyllä kiviaineksella tarkoitetaan jo kertaalleen käytettyä kiviainesta. Se voi olla

asfalttia, betonia tai kiviainesta sellaisenaan. Kierrätetyllä kiviaineella pyritään korvaa-

maan luonnonvarainen kiviaines. Kiviaineksia on ruvettu kierrättämään sen takia, että

ne ovat lähes uusiutumattomia luonnonvaroja. Kiviaineksille pyritään myös saamaan

mahdollisimman pitkä käyttöikä ja elinkaari. Työmailla pyritään käyttämään kaikki kai-

vuista, ynnä muista, tuleva kiviaines mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Tämä tar-

koittaa sitä, että työmailla pyritään siihen, ettei sinne tarvitse tuoda kiviainesta muualta,

vaan käytetään jo työmaalla olevaa kiviainesta.

Vaikka kivituhkaa ei luokitella jätteeksi, sitä syntyy liikaa. Jätteille ja muille materiaaleil-

le, joita on liikaa, tulisi keksiä uusiokäyttökohteita, jotta niiden käyttöä voitaisiin tehos-

taa. Kivituhkan kanssa ongelmana on, ettei sitä voida jalostaa järkevästi pidemmälle

niin, että sille löytyisi käyttökohteita.

4.1 Asfaltin kierrätys

Asfalttia käytetään pääsääntöisesti liikennealueiden päällystykseen. Ajan myötä alem-

man luokan tieverkkojen asfalttiin syntyy roudan seurauksena painumia, kuoppia ja

repeämiä (kuva 4).



Kuva 4. Vaurioitunut asfaltti. [15.]

Suomessa talvella käytössä olevat nastarenkaat kuluttavat asfalttia voimakkaasti ja

urauttavat tien (kuva 5) Urautuminen on pääteiden asfaltin uusimisen yleisin syy.

Kuva 5. Urautunut asfalttitie [16.]

Asfalttiteitä täytyykin kunnossapitää ja asfaltoida uudestaan. Yleensä tiet pyritään kor-

jaamaan paikkaamalla pahimpia kohtia asfaltista, mutta joskus koko asfaltti täytyy uu-

sia.

Kun asfalttia aletaan uusia, voidaan vanha asfaltti kierrättää, ja käyttää käytännössä

kokonaan uuden asfaltin tekemisessä. Vanha asfaltti rouhitaan pois, ja asfalttirouhe

käytetään uudestaan. Asfaltti onkin 100-prosenttisesti kierrätettävä materiaali ja sen

kierrätys vähentää päästöjä ja laskee energian kulutusta. Täten asfaltti on ympäristöys-

tävällinen tuote ja se takaa uusiutumattomalle kiviainekselle pitkän elinkaaren. Asfaltis-

ta suurin osa eli noin 95 prosenttia on kiviainesta ja loput bitumia. Asfalttiala on kierrä-



tyksen ja uusiokäytön edelläkävijä sen suuren kierrätettävyysprosentin takia. Asfaltin

kierrätyksen saaminen tähän pisteeseen on kuitenkin vaatinut investointeja, sillä se on

vaatinut kokonaan uutta konekantaa.

Vanha asfaltti rouhitaan työmaalla ja kuljetetaan sitten asfalttiasemalle. Vanhalle asfal-

tille tehdään asemalla vastaanottotarkastus. Asfalttiasemalla vanha asfaltti murskataan

ja syntynyt rouhe tai murske käytetään uudestaan, uuden asfaltin raaka-aineena. Lä-

hestulkoon kaikilla asfalttiasemilla on valmius käyttää vanhaa asfalttirouhetta tai -

mursketta uuden asfaltin raaka-aineena. Parhaimmillaan jopa yli puolet uuden asfaltin

raaka-aineesta on kierrätettyä asfalttia. Osa jo kerran käytetystä asfaltista menee esi-

merkiksi tien kantaviin rakenteisiin, mutta ideaalisinta ympäristöystävällisyyden kannal-

ta olisi, että kaikki vanha asfaltti käytettäisiin uuden raaka-aineena. Tällöin myös van-

han asfaltin bitumi, eikä vain kiviaines, menisi hyötykäyttöön.

Kun vanha asfaltti kuljetetaan asfalttiasemalle, syntyy kuljetuksesta päästöjä. Pitkillä

tien pätkillä maantiellä onkin joskus parempi käyttää itse paikanpäällä tapahtuvaa rou-

hintaa tai jyrsintää ja uuden ja vanhan asfaltin sekoitusta. Tätä menetelmää kutsutaan

Remix-menetelmäksi. Taajamiin tämä tekniikka ei sovellu, sillä paikanpäällä tapahtu-

vaan rouhintaan tarvittava kalusto on todella suurta. Tällöin tien vanha asfaltti kuumen-

netaan ja jyrsitään suurella siihen tarkoituksen mukaisella kalustolla. Tämän jälkeen

uusi asfaltti sekoitetaan vanhaan jyrsittyyn kuumaan asfalttiin ja levitetään takaisin tien

pintaan. Tällaisilla työmailla asfaltin kuljetuksenkin päästöt pienenevät, ja asfaltista

tulee vieläkin ympäristöystävällisempää. On myös todettu, ettei asfalttirouheesta liuke-

ne maaperään ainakaan haittaavia määriä aineita sen varastoinnin aikana. [2.]

Kierrätysasfaltin käyttö ei alenna asfaltin laatuvaatimuksia. Tämän takia kierrätysasfaltti

on aivan yhtä hyvää ja kestävää, kuin uusista materiaaleista valmistettu asfaltti. Asfalt-

ti-alan normit ja määrittelyt myös suosivat kierrätysasfaltin käyttöä. Kierrätys on myös

taloudellista, eikä vain ympäristöystävällistä. Kierrätysasfalttia käytettäessä, uuteen

asfalttiin tarvittavan uuden bitumin määrä pienenee. Bitumi on kallein raaka-aine asfal-

tin valmistuksessa.

Rouhittu vanha asfaltti määritellään kuitenkin laissa jätteeksi, mikä asettaa sen käytölle

joitakin ehtoja. Kierrätysasfaltti tulee esimerkiksi käyttää kolmen vuoden aikana, siitä

kun se on tuotu varastoon.  Kierrätysasfaltiksi sopii lähestulkoon 100-prosenttisesti

kaikki vanha asfaltti, mutta jotkut vanhat asfaltit ovat poikkeus. Näissä vanhoissa asfal-



teissa esiintyy epäpuhtauksia, tai tervaa, jotka aiheuttavat sen uudelleen käytölle estei-

tä esimerkiksi työturvallisuuden puitteissa. Vanhasta asfaltista tutkitaan muun muassa

sideaineen määrä ja laatu, kiviaineksen määrä ja laatu sekä puhtaus, ennen kuin sitä

voidaan käyttää uuden asfaltin raaka-aineena. Uusioasfaltissa saa käyttää melko pal-

jon vanhasta asfaltista tehtyä asfalttirouhetta. Esimerkiksi Suomen asfalttinormien mu-

kaan kulutuskerroksissa asfaltista maksimissaan 50 prosenttia saa olla kierrätysasfalt-

tia, ja muissa sidotuissa kerroksissa jopa 70 prosenttia.

Vanhaa asfalttia on myös uusiokäytetty murskeena maarakentamisessa. Esimerkiksi

tienpohjaan kantavaksi rakenteeksi vanhasta asfaltista tehty murske soveltuu hyvin,

sillä ajan kanssa murske sitoutuu asfaltin kaltaiseksi. Tienpohjaan asfalttia on syytä

uusiokäyttää silloin, kun kuljetuskustannukset asfalttiasemalle tulisivat olemaan koh-

tuuttomat. Eli näin toimitaan useimmin maaseudulla, ei niinkään kaupungeissa. Vanhan

asfaltin käyttö murskeena tienpohjassa vähentää kiviaineksen käyttöä rakenteessa.

Tällaisissa rakenteissa asfaltti on periaatteessa puolisidottu. Sitomattomana asfaltti-

mursketta ei saa kuitenkaan käyttää maarakentamisessa ilman ympäristölupaa. [3.]

4.2 Betonin kierrätys

Esimerkiksi Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupungit ovat tehneet yhdessä ohjeen be-

tonimurskeen hyödyntämisestä infrarakentamisessa pääkaupunkiseudulla. Ohje pitää

sisällään ohjeita betonimurskeella rakentamiseen, suunnitteluun sekä ylläpitoon.

MARA-asetuksessa määritellään perusteet, joiden täyttyessä betonin kierrätykseen ei

tarvita maarakentamisessa ympäristölupaa. Näitä perusteita ovat muun muassa, onko

sijoituspaikka pohjavesialueella, pitoisuus ja liukoisuusrajat eivät ylity ja että betoni-

murske kerroksen maksimipaksuus on 1,5 metriä. Betonimursketta käytettäessä tulee

aina kuitenkin tehdä ilmoitus ympäristöviranomaiselle

Betonijätteen kierrättämiselle tulee aina hakea hankekohtainen ympäristölupa, mikäli

se ei täytä MARA-asetusta. Ympäristöluvassa määritellään hankekohtaisesti eri ainei-

den sallitut pitoisuus ja liukenemisrajat. Kuitenkin joka kerta, kun käytetään beto-

nimursketta uudestaan, siitä otetaan näytteitä ja todetaan sen kelpoisuus rakenteen

purkuvaiheessa. Näytteenotto tulee dokumentoida tarkasti ja siinä sovelletaan stand-



ardia prEN 14899 (Characterization of waste - Sampling of waste materials: Frame-

work for the preparation and application of a sampling plan).

Näytteiden valmistus tapahtuu samojen standardien mukaisesti, kuin normaalin kiviai-

neksenkin (SFS-EN 932-1 sekä SFS-EN 932-2). Purkujätteet täytyy tutkia jokainen erä

erikseen ja näytteenotto tulee tehdä tarpeeksi ajoissa. Ajoissa tehdyllä näytteen otolla

varmistutaan siitä, että keretään tutkia näytteet ja arvioida niiden kelpoisuus sekä tule-

va loppusijoituspaikka. Näytteen ottaminen tapahtuu esimerkiksi iskuvasaran avulla,

joka kiinnitetään kaivinkoneeseen tai jonkin murskaimen avulla. Yleensä itse betoni

soveltuu uusiokäyttöön hyvin, mutta sen pinnalla saattaa olla haitta-aineita, kuten maa-

lia tai vesieristettä.

Betonia uusiokäyttäessä siitä tulee tehdä MARA-asetuksen mukaiset perustutkimukset.

Mikäli murskauspaikalla syntyvän jätteen määrä on alle 10 000 tonnia vuodessa, siitä

otetaan 3 rinnakkaisnäytettä jokaisesta alkavasta 2500 tonnista mursketta. Jos jätteen

määrä on yli 10 000 tonnia vuodessa, siitä otetaan 10 000 tonniin asti joka 2500 tonnin

välein yksi näyte ja sen jälkeen jokaisen alkavan 5000 tonnin välein. [10.]



Kuva 6. Betonimurskeen jalostamisen periaatekaavio. [10.]

Betonia käytetään Suomessa kaikkeen rakentamiseen. Betonista 65-80 prosenttia

koostuu kiviaineksista, riippuen betonilaadusta. Suomessa betonista kierrätetään nyky-

ään jo yli 80 prosenttia. Kierrätetty betonimurske soveltuu käytettäväksi maarakentami-

seen esimerkiksi teissä, pysäköintialueilla, urheilukentillä ja ratapihoilla. Nykyisen MA-

RA-asetuksen mukaan betonimursketta ei saa käyttää maarakentamiseen rakennusten

alla. Muun muassa pohjavesialueilla betonimurskeen käyttö vaatii ympäristöluvan, ja

yleensä tällöin päädytän luonnon kiviaineksen käyttöön. [4.]



Betonin kierrättämisen ympäristöystävällisyyttä lisää sen karbonatisoituminen. Kar-

bonatisoituessaan betoni sitoo hiilidioksidia, ja mitä enemmän pinta-alaa sitä enemmän

se sitoo hiilidioksidia. Eli kierrätettäessä ja murskatessa betonin pinta-ala kasvaa ja

tällöin myös karbonatisoituminen lisääntyy.

Kun betonirakenteen elinkaari päättyy, betoni yleisimmin murskataan. Murskauksen

yhteydessä betonista lajitellaan raudat pois ja nekin sulatetaan ja käytetään uudelleen.

Betonimurskeesta jalostetaan uusiokiviainesta. Tämä betonimurske soveltuu oivallises-

ti teiden kantaviin ja jakaviin kerroksiin, sillä sen sisältämä sementti lujittuu vielä käy-

tössä. Lujittuvuuden vuoksi betonimurskeella on parempi kantavuus kuin luonnonkivi-

aineella, ja betonimurskeella kantavuus saavutetaan ohuemmalla rakennekerroksella.

Mikäli betonia jää yli jo asemalla, tai betoniauto ei tyhjenekään työmaalle, niin sanottu

tuorebetonijäte voidaan pestä, ja siinä oleva kiviaines voidaan käyttää uudestaan.

Udelleen käyttöön kiviaines soveltuu joko betoniin tai sellaisenaan maarakentamiseen.

[5.]

Kuva 7. Betonijätteen määrät 1994-2011 [5.]

Kierrätetty betoni ei sovellu uudelleenkäyttöön maarakennukseen mikäli se sisältää

epäpuhtauksia. Näitä epäpuhtauksia voivat olla muun muassa öljyt, metallit sekä as-



besti. Epäpuhtauksia sisältävää betonia ei saa käyttää maarakentamisessa lain mu-

kaan, sillä se saattaa aiheuttaa vaaraa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Betoni-

murske voi aiheuttaa myös korroosiota, joten se ei sovellu esimerkiksi putkikaivantoi-

hin, joissa on alumiinia. [6.]



5 Kivituhkan rakeistus sementillä

5.1 Rakeistus Oy

Rakeistus Oy on vuonna 2012 perustettu yritys, joka pääasiassa rakeistaa lentotuhkaa

metsälannoitteeksi. Yrityksen tarkoitus oli kehittää lentotuhkalle muuta käyttöä, kuin

maatäyttö. Lannoitteena rakeistettu lentotuhka on parempaa, kuin pelkkä lentotuhka,

sillä se ei pölise. Tarvittaessa reseptiin voidaan lisätä rakeistuksen aikana kunkin met-

sätyypin tarvitsemia lisäaineita. [11.]

Kivituhkan rakeistamisen idea tuli Rakeistus Oy:ltä, ja he suorittivat rakeistuksen. Ra-

keistus tehtiin kokeilumielessä. Tulevaisuudessa mahdollisesti kokeillaan rakeistamista

uudestaan erilaisella reseptiikalla.

5.2 Kivituhkan rakeistaminen ja resepti

Rakeistettu kivituhka tuli alun perin Haukiputaan Vittakankaalta, ja sen raekoko oli 0/3.

Rakeistettaessa kivituhka oli hieman kosteaa ja sen irtotiheys oli noin 1250 kg/m3. Se-

menttinä toimi Finnsementin Plussementti. Rakeistumisen mahdollistamiseksi kuivien

aineiden sekaan lisättiin vettä. Kokonaismassasta 8% oli sementtiä ja 4% vettä. Ra-

keistus tehtiin 16 samansuuruisessa näyte-erässä. Yhteensä käytettiin 192 kg kivituh-

kaa, 16 kg sementtiä, sekä 8 kg vettä.

Rakeistamisen jälkeen materiaalin annettiin kuivua viikon ajan, jonka jälkeen tehtiin

silmämääräinen tarkistus. Rakeet olivat kovettuneet sekä kuivuneet. Osa rakeista oli

tarttunut toisiinsa kiinni, mutta ne irtosivat vähäisellä ravistuksella.

Rakeistuksen lopputuloksena syntyi rakeeltaan melko pyöreää ja raekooltaan 4/22 ole-

vaa materiaalia (kuva 8).



Kuva 8. Sementillä rakeistettua kivituhkaa.

5.3 Rakeistus laitteisto

Rakeistaminen tapahtuu sille suunnitellussa laitteistossa (kuva 9), ja tässä luvussa

rakeistus on kerrottu yksinkertaisesti ja pääpiirteittäin.

Ensin kivituhka ja sementti ohjataan pyörivään rumpuun, jossa rakeistaminen tapahtuu.

Tämän jälkeen seokseen lisätään vettä ja annetaan materiaalin rakeistua. Kun rakeis-

tus on tapahtunut, materiaali siirretään liukuhihnalla kasaan. Tarpeen vaatiessa mate-

riaali laitetaan esimerkiksi konttiin, jossa se ei ole alttiina säälle ja sen vaihteluille.



Kuva 9. Rakeistamiseen käytetty laitteisto.



6 Rakeistetun kivituhkan laboratoriotutkimukset

Kaikki laboratoriokokeet jotka suoritettiin rakeistetulle kivituhkalle, tehtiin kokeneen

laborantin valvonnassa ja avustuksella, sekä hyväksytyillä laitteilla. Kokeet tehtiin niin,

että edellinen koe antoi osviittaa siihen, mitä kokeita kannattaisi tehdä seuraavaksi.

Varsinkin Los Angeles -kokeen tuloksen määrittivät tulevia kokeita.

6.1 Laboratorionäytteiden jakaminen

Laboratorionäytteitä ei voida ottaa niin sanotusti suoraan kasasta, joka on tuotu testat-

tavaksi. Näyte ei ole enää tasalaatuista kuljetuksen, läjityksen ynnä muun sellaisen

jälkeen. Esimerkiksi hienoaines valuu läjityksessä alas, sillä esimerkiksi vesi ja maan

tärinä kuljettavat sitä. Jotta näyte saataisiin mahdollisimman lähelle luonnollista tilaan-

sa, se jaetaan (kuva 10). Jako voidaan tehdä esimerkiksi neliöimällä, lapioinnin avulla

tai jakolaatikon avulla. Tässä työssä tutkittu rakeistettu kivituhka jaettiin jakolaatikon

avulla. Jakaminen jakolaatikon avulla tapahtuu niin, että näyte kaadetaan jakolaatik-

koon tasaisesti, jonka jälkeen näyte jaetaan yhdestä jakolaatikosta kahteen jakolaatik-

koon. Näin näytteen kaikki raekoot sekoittuvat tasaisesti ja tulevien testien tulokset

ovat totuuden mukaisia.

Kuva 10. Näytteen jako.

Rakeistetun kivituhkan laboratorionäytteiden jakaminen tapahtui standardin SFS-EN

932-2: 1999 mukaisesti.



6.2 Rakeisuuden määrittäminen seulontamenetelmällä

Rakeisuuden määrittäminen voidaan tehdä kuivaseulonnalla tai pesuseulonnalla. Pe-

suseulonta aloitetaan pesemällä näyte (kuva 11). Näyte pestään käyttäen apuna 0.063

seulaa ja sen päällä niin sanottua apuseulaa, esimerkiksi 1 mm tai 2 mm seulaa. Pe-

sussa liete ja kaikkein hienoin aine pääsee valumaan viemäriin. Pesu on valmis, kun

huuhtelussa käytettävä vesi on kirkasta (kuva 12).

Kuva 11. Näytteen pesu.

Kuva 12. Näytteen pesu valmis.

Pesun jälkeen materiaali kuivataan ja punnitaan. Kuivaus tapahtuu pitämällä materiaali

110ºC:ssa uunissa yön yli (kuva 13). Myöhemmissä kokeissa käytetty Vittakankaan

kivituhkan rakeisuuden määrittäminen tehtiin pesuseulonnalla. Rakeistetun kivituhkan

rakeisuuden määrittäminen tehtiin kuivaseulonnalla. Kuiva- ja pesuseulonta ovat käy-

tännössä samanlaisia pesuseulonnassa tehdyn pesun ja kuivatuksen jälkeen.



Kun materiaali on kuivaa pesuseulonnan jälkeen, tai kosteuspitoisuus on määritetty

kuivaseulonnassa, materiaali laitetaan seulontaan. Suurin seulakoko rakeistetun kivi-

tuhkan rakeisuuden määrittämisessä oli 22.4 mm ja pienin 0.063 mm. Materiaali kaa-

detaan suurimpaan seulaan niin, että kaikki muut seulat ovat kokojärjestyksessä suu-

rimman alla. Tämän jälkeen laitetaan kansi päälle ja laitetaan seulontakone käyntiin.

Seulontakone tärisyttää seuloja niin, että materiaali menee kaikkien seulojen läpi. Seu-

lominen kestää noin 10 minuuttia. Kun seulonta on valmis, punnitaan jokaisen seulan

kiviainesmäärä ja kirjataan massa ylös. Kun kaikki massat on punnittu, on hyvä punnita

myös loppu massa. Tällöin selviää, onko materiaalia mennyt punnituksien ja seulonnan

aikana hukkaan. Massat merkitään niille tarkoitetulle kiviaineslomakkeelle (kuva 14).

Kun lomake on täytetty, voidaan tulokset siirtää tietokoneella käytettävään ohjelmaan,

josta saa esimerkiksi rakeisuuskäyrän.

Kuva 13. Kuivaus uuni



Kuva 14. Kiviaineslomake

Rakeistetun kivituhkan rakeisuuden määrittäminen tapahtui standardin SFS-EN 933-1

mukaisesti.

Rakeistetun kivituhkan rakeisuudeksi määritettiin 4/22 (kuva 15).

Kuva 15. Rakeistetun kivituhkan rakeisuuskäyrä



6.3 Iskunkestävyyden määrittäminen – Los Angeles -koe

Iskunkestävyyden määrittäminen Los Angeles -kokeella (kuva 16) aloitetaan seulomal-

la kokeeseen tarkoitetut raekoot. Kokeeseen tarvitaan 1,5 kilogrammaa raekooltaan 10

-11.2 mm olevaa materiaalia, sekä 3,5 kilogrammaa raekooltaan 11.2 -14 mm olevaa

materiaalia.

Kuva 16. Los Angeles -koelaite.

 Kun materiaali on seulottu, laitetaan kaikki 5 kg seulottua materiaalia Los Angeles-

koelaitteeseen. Materiaalin lisäksi laitteeseen laitetaan yksitoista teräskuulaa, joiden

halkaisijan tulee olla 45 -49 mm, ja painon 400 -445 grammaa. Laitteen sisällä on hylly,

jolle materiaali ja kuulat kerääntyvät rummun pyöriessä (kuva 17). Kun rumpu pyörii,

kuulat ja materiaali tippuvat alas. Kuulien tarkoituksena on murskata materiaalia. Rum-

pu pyörii ympäri 500 kierrosta. Kun rumpu on pyörinyt, määritetään materiaalin määrä,

joka jää 1,6 mm seulalle. Siitä prosentuaalisesta määrästä, joka menee 1,6 mm seulan

läpi, saadaan LA-luku. Jos seulasta menee läpi 20%, on LA-luku 20.

Rakeistettu kivituhka on kevyempää kuin normaali kiviaines, jota testataan Los Angeles

-koelaitteella, joten sen kuutiomäärä on suurempi kuin normaalisti. Koe ei ota tätä

huomioon, ja tämän vuoksi prosentuaalisesti suurempi osa materiaalista murskaantuu.



Rakeistetun kivituhkan LA-luku on siis mahdollisesti huonompi, mitä se todellisuudessa

olisi, jos kuutiomäärä otettaisiin huomioon painon lisäksi.

Kuva 17. Los Angeles-testilaite sisäpuolelta.

Rakeistetun kivituhkan iskunkestävyyden määrittäminen Los Angeles-kokeella tapahtui

standardin SFS-EN 1097-2 mukaisesti.

Rakeistetun kivituhkan LA-luvuksi saatiin kokeella 69. Tämä tarkoittaa, ettei materiaalin

iskunkestävyys ole järin hyvä ja se murenee melko helposti (kuva 18). Tämän vuoksi

materiaali ei sovellu esimerkiksi tienpohjaan kantavaan kerrokseen, sillä tien liikenne-

kuormat tulisivat murtamaan rakeet, ja materiaali muuttuisi käytännössä sementtipölyk-

si.



Kuva 18. Rakeistettu kivituhka Los Angeles -kokeen jälkeen.

6.4 Kiintotiheyden ja vedenimeytymisen määrittäminen

Koe aloitetaan seulomalla rakeistetusta kivituhkasta pois alle 4 mm raekoot, jonka jäl-

keen materiaalista pestään pöly pois. Tämän jälkeen materiaali laitetaan astiaan, joka

täytetään vedellä niin, että kaikki materiaali peittyy veteen. Sen jälkeen veden anne-

taan imeytyä (kuva 19). Tässä tapauksessa rakeistettu kivituhka oli yön yli vedessä ja

seuraavana päivänä se laitettiin tyhjiöön (kuva 20).

Kuva 19. Rakeistettu kivituhka yön yli vedessä olon jälkeen.



Kuva 20. Tyhjiö.

Tyhjiö auttaa täyttämään pienimmätkin huokoset materiaalista vedellä, sillä se syrjäyt-

tää ilmaa. Kun vesi ei enää kupli, eli kaikki ilma materiaalissa on syrjäytetty ja materi-

aali on kyllästetty vedellä, siirretään näyte astiaan, jonka massa vedessä ja ilmassa

tiedetään. Tässä astiassa mitataan materiaalin massa vedessä (kuva 21). Massan mit-

tauksen jälkeen materiaali pintakuivataan. Tässä kokeessa tulee ottaa huomioon, ettei

sementillä rakeistetun kivituhkan pintakuivuutta ole määritelty missään ja pintakuivuu-

den arvioiminen on hankalaa, joten tämä saattaa vaikuttaa kokeen tulokseen jonkin

verran. Pintakuivauksen jälkeen materiaali punnitaan, laitetaan 110 ºC:iseen uuniin

kuivumaan ja punnitaan taas täysin kuivana.



Kuva 21. Massan mittaukseen vedessä tarkoitettu vaaka.

Rakeistetun kivituhkan kiintotiheyden ja vedenimeytymisen määrittäminen tapahtui

standardin SFS-EN 1097-6 mukaisesti.

Rakeistetun kivituhkan kiintotiheydeksi saatiin 2,690 Mg/m3 ja vedenimeytymis prosen-

tiksi 10,3 %. Kiintotiheys on siis normaalin kiviaineksen luokkaa, mutta vedenimeytymis

prosentti on todella suuri. Normaalin maarakentamisessa käytettävän kiviaineksen ve-

denimeytymis prosentti on 0,3-0,5 %, joten rakeistetun kivituhkan veden imeytyminen

on yli kymmenkertaista tähän verrattuna. [8.]



6.5 Jäädytys-sulatuskestävyyden määrittäminen

Jäädytys-sulatuskestävyyden määrittämiseen käytetään raekokona 8/16. Materiaalia

tulee olla noin kaksi kilogrammaa, kolmessa ei astiassa (kuva 22), eli yhteensä materi-

aalia tarvitaan noin kuusi kilogrammaa. Ensin materiaali pestään, kuivatetaan uunissa

ja punnitaan ennen koetta plus 20ºC:isena. Tämän jälkeen materiaali upotetaan veteen

24 tunniksi. Sen jälkeen aloitetaan jäädytys ja sulatus, jäädytys-sulatus syklejä tulee

tehdä kymmenen. Materiaalin tulee jäähtyä vedessä -17,5 ºC:iseksi jonka jälkeen se

nostetaan vesihauteeseen sulamaan ja lämpenemään kunnes se on 20 ºC. Yhden jää-

dytys-sulatus-syklin tulee tapahtua vuorokauden sisällä. Kun 10 sykliä on tehty, määri-

tetään materiaalin rakeisuus uudelleen testiseulalla, jonka aukkokoko on puolet aiem-

min käytetyn pienemmän seulan koosta, eli tässä tapauksessa käytetään 4 mm seulaa.

Tämän jälkeen lasketaan massahäviöprosentti siihen tarkoitetulla kaavalla.

F=((M1 – M2) / M1) x100

M1 on kolmen yksittäistestinäytteen alkuperäinen kuiva massa grammoina

M2 on lopussa kolmen yksittäisnäytteen lopullinen kuiva kokonaismassa grammoina,

joka jäi määritetylle seulalle (4 mm)

F on jäädytys-sulatustestin jälkeen kolmen yksittäistestinäytteen massahäviö

prosentteina.

Kuva 22. Jäädytys-sulatus-kokeen yksittäistestinäytteet menossa jäädytykseen.



Rakeistetun kivituhkan jäädytys-sulatuskestävyyden määrittäminen tapahtui standardin

SFS-EN 1367-1 mukaisesti.

Kokeesta saatiin massahäviöprosentiksi 63%. Rakeistettu kivituhka murenee siis jääty-

essään todella pahasti, eikä tämän vuoksi sovellu Auomessa ollenkaan perinteiseen

rakentamiseen. Lisäksi suurin osa yli 4mm seulaan jääneistä rakeista oli oikeita kiviä

(kuva 23), vaikkakin rakeistetun kiviuhkan piti olla raekooltaan 0/3. Tämä tarkoittaa sitä,

että rakeistetun kivituhkan massahäviöprosentti on todellisuudessa vielä suurempi.

Kuva 23. Rakeistetun kivituhkan jäädytys-sulatus-kokeen jälkeen 8mm seulalle jäänyt kiviaines.
Kuvassa näkyy vain muutama rakeistettu rae, suurin osa on kiviä.

6.6 Kantavuuden määritys ja vertailu

Tässä kokeessa sekoitettiin rakeistettua kivituhkaa ja kivituhkaa keskenään, jotta saa-

vutettiin rakeisuuskäyrä, joka vastaa niin sanotun normaalin kantavassa kerroksessa

käytetyn kiviaineksen rakeisuuskäyrää. Koska testillä ei saada absoluuttisia tuloksia,

on sen tarkoituksena verrata rakeistetun kivituhkan ja kivituhkan sekoituksen kanta-

vuutta 0/22 kalliomurskeeseen.

Koe aloitettiin sekoittamalla 11,2 kg kivituhkaa sekä 48 kg rakeistettua kivituhkaa ta-

sosekoittimessa. (kuva 24).



Kuva 24. Materiaalin sekoitus tasosekoittimessa, ja veden lisäys.

Joukkoon lisättiin ensiksi 0,4 litraa vettä, joka tarkoitti noin 10% kosteutta. Vesimäärä ei

kuitenkaan riittänyt saavuttamaan ideaalista tiivistymistä, joten vettä lisättiin vielä 1 litra.

Tämän jälkeen vettä lisättiin vielä kerran 0,5 litraa, jolloin materiaali alkoi näyttää ja

tuntua hyvin tiivistyvältä. Sekoittuessaan materiaali lajittui hieman, mikä voi vaikuttaa

testin tulokseen. Kantavuuskokeissa pyritään yleensä hakemaan optimi vesipitoisuus

materiaalille, ennen kuin materiaali tiivistetään ja koestetaan Loadman-

pudotuspainolaitteella. Loadmanilla on PANK-hyväksyntä (PANK-9001). Rakeistetun

kivituhkan optimi vesipitoisuutta ei kuitenkaan tiedetä, joten vettä lisättiin sen verran,

että kokeneen laborantin mielestä materiaali oli valmista tiivistettäväksi.

Sekoituksen jälkeen materiaali kaadettiin koelaatikkoon (korkeus 13 cm, pituus ja le-

veys 50 cm). Laatikkoon kaadettiin ensin puolet materiaalista ja tiivistettiin, jonka jäl-

keen kaadettiin loput materiaalista ja tiivistetiin. Tiivistäminen tapahtui levyn avulla,

jonka päällä käveltiin (kuva 25).



Kuva 25. Materiaalin tiivistys.

Tiivistyksen jälkeen aloitettiin kantavuuden määritys kannettavan Loadman-laitteen

avulla (kuva 26).

Kuva 26. Kannettava Loadman-laite.



Loadman on kannettava pudotuspainolaite, joka on tarkoitettu maan painuman, kanta-

vuuden ja tiiviyden mittaukseen. Loadman on pieni laite, joten sitä voidaan käyttää lä-

hestulkoon kaikilla työmailla. Laite koostuu alumiiniputkesta, jonka sisällä on vapaasti

liikkuva 10 kilogramman paino. Paino lukitaan magneetilla laitteen yläpäähän kallista-

malla laitetta. Sen jälkeen Loadman asetetaan haluttuun paikkaan pystysuoraan, ja

paino tiputetaan alas nappia painamalla. Loadmanissa on akuilla toimiva digitaalinen

näyttö. Näyttö ilmoittaa ensimmäisellä pudotuksella materiaalin kantavuuden, ja se

jälkeisillä pudotuksilla materiaalin kantavuuden ja tiivistymissuhteen ensimmäiseen

pudotukseen verrattuna. Pudotuksia toistetaan samasta kohtaa niin monta kertaa, että

E-moduuli, eli kantavuus, vakioituu. E-moduulit merkataan työlomakkeeseen. Yleisesti

tarvitaan maksimissaan 8 pudotusta, mutta tässä kokeessa pudotuksia tehtiin enem-

män (kuva 27). Virheelliset ja poikkeavat tulokset poistetaan taulukosta.

Kuva 27. Loadman tulosten kirjaukseen tarkoitettu taulukko.

Kalliomurskeseokseen tuli 56,8 kg 0/22 kalliomursketta ja 6,8 kg 0/3 kivituhkaa. Tähän

sekoitukseen ei lisätty vettä, sillä kalliomurske oli jo valmiiksi todella märkää. Kallio-

murske näyte-erä oli otettu talvella ulkoa, joten sisälle nostettaessa se pääsi sulamaan

ja kastui. Kokenut laborantti arvioi tämän materiaalin silmämääräisesti ja totesi sen



olevan hyvin tiivistyvää ilman veden lisäystä. Muutoin kalliomurskeseoksen testaus

tehtiin täysin samalla tavalla, kuin kivituhkaseoksenkin.

Kokeen jälkeen todettiin, että rakeistettu kivituhka/kivituhka-sekoituksen kantavuus oli

vain noin puolet kalliomurske/kivituhka-sekoituksen kantavuudesta.

6.7 Yhteenveto kokeista

Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto kokeiden tuloksista. Rakeistetusta kivituhkasta

tutkittiin rakeisuus, iskunkestävyys, kiintotiheys, vedenimeytyminen, jäätymis-sulamis

kestävyys, sekä tehtiin kantavuusvertailu. Rakeistetun kivituhkan ominaisuuksista ra-

keisuus ja kiintotiheys olivat hyviä, muut tutkintakohteet olivat ainakin tarkoitettuihin

käyttökohteisiin nähden huonoja.

Taulukko 1. Rakeistetun kivituhkan kokeiden tulokset.



7 Rakeistetun kivituhkan käyttökohteet

Käyttökohteita mietittäessä tulee huomioida kaikkien laboratoriokokeiden tulokset ja

lähteä suunnittelemaan käyttökohteita kokeiden tulosten kautta. Pelkästään Los Ange-

les -koe osoitti, ettei rakeistettu kivituhka sovellu tien tai väylän kantavaan kerrokseen,

sillä sen iskunkestävyys on huono. Kantavassa kerroksessa materiaali todennäköisesti

vain murenisi ja aiheuttaisi ongelmia tierakenteeseen.

Jäädytys-sulatus-koe osoitti, ettei rakeistettu kivituhka kestä jäätymistä, minkä takia se

ei sovellu Suomessa rakentamiseen ollenkaan. Myös muista kokeista tuli ilmi, ettei

rakeistetulla kivituhkalla ole paljoa hyviä ominaisuuksia. Esimerkiksi kantavuuskoe

osoitti, ettei materiaali tiivisty kunnolla, ja sen kantavuuskin on melko huono.

Pohdittiin myös sopisiko rakeistettu kivituhka esimerkiksi kapillaarikatkoksi tai betonin

tai asfaltin runkoaineeksi. Kapillaarikatkon ongelmaksi muodostui kuitenkin vedenimey-

tyminen, joten sitä ei testattu ollenkaan. Myöskin jäätymisen seurauksena murenemi-

nen olisi ongelma. Asfaltin ja betonin runkoaineena rakeistettu kivituhka olisi puoles-

taan kallis vaihtoehto sen sementtipitoisuuden vuoksi. Esimerkiksi betonin valmistuk-

sessa käytetään muutenkin sementtiä, joten sementtipitoinen runkoaines tulisi kalliiksi.

Tällä hetkellä järkeviä käyttökohteita rakeistetulle kivituhkalle ei siis ole.



8 Rakeistetun kivituhkan kustannukset

Rakeistetun kivituhkan suurin kustannus on rakeistuksessa käytettävä sementti. Kivi-

tuhka itsessään on suhteellisen halpaa, sillä sitä syntyy niin paljon. Sementin lisäksi

kustannuksia syntyy rakeistuslaitteesta ja sen käytöstä. Tämän hetkisillä rakeistuslait-

teistoilla ei myöskään voi rakeistaa suuria määriä päivässä, joten vaikka rakeistettu

kivituhka sopisikin Suomessa rakentamiseen, ei sitä voisi käyttää missään suuressa

urakassa, ellei sitä tehtäisi valmiiksi varastoon ajoissa.

Todettiin ettei olisi kustannuksien kanalta järkevää lisätä sementtiä materiaaliin, koska

siitä tulisi liian kallista. Ominaisuuksiensa puolesta se kuitenkin vaatisi sementin tai

jonkin muun lisäaineen lisäystä.

Kustannuksia syntyisi myös materiaalien kuljetuksista. Rakeistuslaitteisto tulisi sijoittaa

mahdollisimman lähelle läjitettyä kivituhkaa, jotta se olisi kustannustehokasta. Myöskin

rakeistetun kivituhkan käyttöpaikan tulisi olla mahdollisimman lähellä rakeistuspaikkaa,

jotta kuljetuskustannuksista ei tulisi kynnys kysymys.



9 Yhteenveto

Kokeiden tuloksista kävi ilmi, että rakeistettu kivituhka on hyvin herkästi murenevaa,

kun se jäätyy. Myös iskunkestävyys rakeistetulla kivituhkalla on todella huono. Näiden

ominaisuuksiensa vuoksi se ei sovellu alkuperäisesti tarkoitettuun käyttökohteeseensa,

eli tien kantavaan kerrokseen. Koska jäädytys-sulatuskokeen tulokset olivat todella

huonot, ei rakeistettu kivituhka sovellu ominaisuuksiltaan mihinkään rakentamiseen

Suomessa.

Mikäli rakeistettuun kivituhkaan lisättäisiin sementtiä enemmän kuin tässä koe-erässä

oli, sen ominaisuudet voisivat parantua. Sementin lisääminen kuitenkin kasvattaisi tuot-

teen kustannuksia niin, ettei tuotteen käyttö olisi enää taloudellisesti kannattavaa.

Tämä koe-erä ei siis sovellu Suomessa mihinkään rakentamiseen. Tulevaisuudessa

voitaisiin yrittää tehdä erilaisilla resepteillä uusia koe-eriä, mutta todennäköisesti hinta-

hyöty suhde ei tulisi silti olemaan järkevä. Kivituhkan rakeistaminen on kuitenkin peri-

aatteeltaan hyvä idea, joka ei aivan vielä toimi, tai ole taloudellisesti kannattavaa. Tule-

vaisuudessa kuitenkin talouden suunta voi muuttua. Esimerkiksi luonnon kiviainekselle

voidaan asettaa vero, millä pyrittäisiin rajoittamaan sen käyttöä ja tällöin kivituhkan

rakeistaminen saattaisi tulla kannattavaksi, vaikka siihen jouduttaisiin lisäämään se-

menttiä. Jo nykyisellä kivituhkamäärällä saataisiin paljon vaihtoehtoista kiviainesta ja

kivituhkaa syntyy murskaamoilla koko ajan lisää. Kivituhkan paljouden takia tulevai-

suudessa se voitaisiin myös luokitella jätteeksi, jolloin sen jatkojalostamisesta saattaisi

tulla kannattavampaa.
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