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Abstract 
 
The subject of this final project was to study crushed aggregates used in slab-on ground floors in the layer cut-
ting the capillary rise. The aim was to find out how the qualities of crushed aggregate affect the functionality of 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Rakennusten kosteusvauriot ovat olleet pitkään esillä otsikoissa ja julkaisuissa. Kosteusvaurioita 

esiintyy kaikenikäisissä asuinrakennuksissa ja syyt ovat moninaisia. Aiheesta on tehty lukuisia tutki-

muksia ja kampanjoita tiedon lisäämiseksi ja silti uusia tapauksia uutisoidaan jatkuvasti. VTT Oy:n 

vuonna 2016 teettämän selvityksen ”asuinrakennusten korjaustarve 2006–2035” mukaan 431 tutki-

tussa kosteusvauriotapauksessa toiseksi yleisin vaurion aiheuttaja oli virheellinen rakenne, kuten 

puutteellinen vedeneristys, aluskate, salaojitus tai alapohjan kapillaarisen vedennousun estävä maa-

aines. Kosteusvaurioiden korjaaminen pientaloissa on lähtökohtaisesti kallista korjauskustannusten 

ollessa keskimäärin 10 000 euroa. Suurimmat kustannukset aiheutuvat maakosteuden kastelemasta 

alapohjasta, joka johtaa usein myös seinärakenteiden uusimiseen. Yhteensä vuositasolla kosteus-

vaurioiden korjaamiseen käytetään rahaa 400 miljoonaa euroa. (Asuinrakennusten korjaustarve 

2006–2035, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 2016, 7.) 

Kosteusvaurioita aiheuttavat monesti niin sanotut piilossa olevat rakenteet, kuten salaojat ja 

kapillaarikatkot. Siksi on aiheellista selvittää minkälaisia maa-aineksia edellämainituissa rakenteissa 

käytetään ja minkälaisia määräyksiä ja ohjeita rakentamisessa tulisi noudattaa. 

1.2 Tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön yhtenä tavoitteena on havainnollistaa katkaistun kiviaineksen ominaisuuksien 

vaikutusta talonrakennuksessa kapillaarikatkon toteutuksessa mm. hienoainespitoisuuden osalta. 

Tavoitteena on saada selville, millaista kiviainesta rakentamisessa käytetään esimerkiksi kapillaari-

katkossa tai salaojissa ja kuinka käytettävät materiaalit vaikuttavat rakennuksen kosteudenhallintaan 

ja rakenteiden toimivuuteen. Tavoitteena on perehtyä lainsäädäntöön ja tutkia kiviainesnäytteitä 

laboratoriossa. 
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2 RAKENTAMISEN LAATUUN JA KÄYTETTÄVIIN TUOTTEISIIN VAIKUTTAVIA OHJEITA JA MÄÄRÄYK-

SIÄ 

2.1 Ohjeistukset ja määräykset 

Tässä osiossa käydään läpi eritasoisia ohjeistuksia ja määräyksiä, jotka vaikuttavat rakentamisen 

laatuun ja käytettäviin tuotteisiin. Tätä kautta päästään käsiksi myös kiviaineksiin ja niiltä vaaditta-

viin ominaisuuksiin.  

2.1.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Suomessa rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain tavoitteena on edistää mm. terveel-

lisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön aikaansaamista. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määrä-

tään seuraavasti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja 

rakennetaan siten, että rakennus on terveellinen ja turvallinen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valais-

tusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei myöskään saa aiheutua tervey-

den vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien tai rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden 

vuoksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 117 c §.) 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista tai rakennuksen 

korjaus- tai muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia 

säännöksiä rakennukselta edellytettävistä terveellisyyteen vaikuttavista olosuhteista, järjestelmistä, 

laitteistoista sekä rakennustuotteista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 117 c §.) 

2.1.2 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 

Vastuu rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta on lähtökohtaisesti pää-, rakennus- tai erityis-

suunnittelijalla. Suunnittelijan tulee suunnitella rakennus niin, että olennaiset tekniset vaatimukset 

täyttyvät. Myös korjaus- tai muutostyössä on suunnittelijan selvitettävä rakenteen kosteustekninen 

toimivuus. Rakenteiden tulee olla sisäiset ja ulkoiset kosteusrasitukset huomioiden niin toimiva, että 

kosteuden kertyminen rakennuksen osiin ei saa vaurioittaa rakennusta tai aiheuttaa rakennuksessa 

oleville terveyshaittaa. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 

782/2017, 3 §.) 

Asetus tarkentaa myös rakennuksen korkeusaseman valintaa, sekä kosteusvaurioriskin vähentä-

miseksi kosteudelle alttiiden rakenteiden ja pohjan kuivatusjärjestelmien on oltava toimintavarmoja 

koko niiden suunnitellun käyttöiän ajan. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteustekni-

sestä toimivuudesta 782/2017, 13 §). 

Asetuksen mukaan rakenteissa käytettävien rakennustuotteiden on vastattava suunnitelmissa esitet-

tyjä vaatimuksia ja oltava rakennuspaikan olosuhteisiin sopivia. (Ympäristöministeriön asetus raken-

nusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017, 11 §). 

Suunnittelijan on suunniteltava maanpinnan kuivatus ja hulevesien hallinta siten, että hulevedet oh-

jautuvat rakennuksen vierestä pois hulevesijärjestelmän avulla. (Ympäristöministeriön asetus raken-

nusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017, 16 §). Suunnittelijan on myös suunniteltava ra-
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kennuspohjan salaojitus veden kapillaarivirtausten katkaisemiseksi ja pohjaveden pitämiseksi riittä-

vällä etäisyydellä rakennuksen alapohjasta, sekä suunniteltava kuivatusvesien poisjohtaminen perus-

tusten yhteydestä ja rakennuksen alta. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä 

toimivuudesta 782/2017, 17 §). 

Asetuksen 782/2017 ohjeosiossa sanotaan, että kapillaarikatko pitää olla minimissään 200 mm. 

Tämä on ympäristöministeriön tulkinta asetuksesta. (Ympäristöministeriön ohje rakennusten kos-

teusteknisestä toimivuudesta, 16.) 

2.1.3 Kiviainesstandardit 

Kansainvälinen CE standardi SFS-EN 13242+A1 

Standardi SFS-EN 13242+A1 määrittää ominaisuudet maa- ja vesirakentamisessa käytettäville sito-

mattomille ja hydraulisesti sidotuille kiviaineksille. Standardi mahdollistaa tuotteiden vaatimustenmu-

kaisuuden arvioinnin. Standardi määrää yleiset rakeisuusvaatimukset ja luokittelee kiviainekset eri 

luokkiin ominaisuuksien perusteella. Luokkia löytyy monelle ominaisuudelle, kuten esimerkiksi 

muoto, iskun- ja kulutuksenkestävyys sekä hienoainespitoisuus. (SFS-EN 13242+A1.)  

Tässä standardissa ei kapillaarisuutta mainita. 

Kansallinen soveltamisstandardi SFS 7005 

Rakennustuotteiden CE-merkinnällä osoitetaan eurooppalaiset yhdenmukaistetut tuotestandardit 

harmonisoiduille perusominaisuuksille testausmenetelmän, laskentamenetelmän tai taulukkoarvot ja 

sen miten ominaisuuksiin liittyvät arvot ja luokitukset esitetään suoritustasoilmoituksessa. Kansalliset 

viranomaiset voivat asettaa vaatimuksia vain standardin mukaisille harmonisoiduille perusominai-

suuksille. (SFS 7005:2016, 4.) 

Standardi SFS 7005:2016 on laadittu täydentämään kansainvälistä tuotestandardia ja siinä esitetään 

suositus mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaisille CE-merkityille kiviainek-

sille. 

Tässä standardissa kapillaarikatkoon käytettävä kiviaines tunnetaan ja se määritellään koodilla K 

(vaaditaan aina) ja vaatimustaso Suomessa on Gc80-20, Gc85-15. Edellä mainitut luokat tarkoitta-

vat, että käytettävälle kiviainekselle on määritettävä ala- ja ylärajakoko. Tässä tapauksessa käytettä-

essä 8/16 mm kiviainesta 80/85 % paino-osista pitää läpäistä 16 mm:n seula ja 8 mm seulan saa 

läpäistä 20/15 %. Tämän lisäksi hienoainesta saa olla 2 % tai 4 % tai enemmän, mutta määrä on 

joka tapauksessa ilmoitettava. (SFS 7005:2016, 6–7.) 

Standardi toteaa taulukon 1 kohdassa g, että vedenimeytymiskorkeutta ei ole käsitelty kansainväli-

sessä 13242 standardissa, eikä siten CE-merkinnässä. Suomessa ominaisuus on kuitenkin ilmoitet-

tava ja testattava, vaikka se ei ole osa CE-merkintää. Samat vaatimukset koskevat myös salaojaker-

roksen materiaaleja hienoainespitoisuutta lukuun ottamatta. (SFS 7005:2016, 9.) 

Myöhemmin tässä työssä määritettyjen näytteiden rakeisuusohjealue on määritetty tämän standar-

din luokan Gc85-15 vaatimusten mukaisesti. 
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2.1.4 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) 

Monessa yhteydessä mainitaan, että rakentamisessa on noudatettava hyvää rakennustapaa. Maa-

RYL2010 on rakennusalalla yleisesti hyväksytyn rakennustavan kuvaus. Teos on laadittu Rakennus-

tietosäätiö RTS:ssä yhteistyössä maanrakennusalan asiantuntijoiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. 

(MaaRYL2010, 3.) 

Rakennuksen täytön materiaaleista mainitaan, että tuotteiden kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti 

CE-merkinnällä. Lisäksi MaaRYL ohjeistaa käytettävien materiaalien rakeisuuden ja rakenteen ker-

rosten osalta (kuva 1). 

 

KUVA 1. Kapillaarikatkon ja salaojamateriaalin rakeisuuden raja-arvot (MaaRYL 2010, 78) 

Kuvasta 1 saa selville kiviaineksilta vaadittavan rakeisuuden ohjealueen. Salaojamateriaalin tulee olla 

alueen 1 mukaista ja kapillaarikatkossa käytettävän materiaalin alueella 1a. Salaojamateriaalissa 1 

mm seulan saa läpäistä 0–5 % materiaalista ja kapillaarikatkossa 2 mm seulan saa läpäistä 0–5 % 

materiaalista. Molempien käyttökohteiden kiviainesten hienoainespitoisuus on ilmoitettava ja kapil-

laarikatkokiviaineksesta on määritettävä kapillaarinen vedennousukorkeus. Rakennettava kapillaari-

katkokerros on oltava vähintään 300 mm paksu, mutta kerroksen on aina oltava vähintään 20 % 

paksumpi kuin kerrokseen käytetyn kiviaineksen kapillaarinen vedennousukorkeus määritettynä 

standardin SFS-EN 1097-10 mukaisesti. Salaojissa putken ympärystäyttöä on oltava vähintään 200 

mm ja perusmuuria vasten sama 200 mm.  (MaaRYL2010, Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. 

Talonrakennuksen maatyöt 2010, 78–79.) 

2.1.5 Rakennusinsinöörien liitto (RIL) 

Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL Ry on julkaissut vuosikymmenien ajan hyvää rakennustapaa 

edistäviä oppaita ja ensimmäinen rakennuspohjan kuivatusta käsittelevä ohje on julkaistu vuonna 

1972. Uusin rakennuspohjan kuivatusta käsittelevä opas RIL 126-2020 Rakennuspohjan ja tonttialu-

een kuivatus on päivitetty vuonna 2009 julkaistusta oppaasta. Oppaassa kiviaineksen kapillaarisuus 

on myös tunnettu ja kapillaarikatkoon sekä salaojiin on annettu kiviaineksen rakeisuudelle raja-ar-

vot. Kapillaarikatkokerroksen paksuus on oltava suurempi kuin kiviaineksen tunnettu kapillaarinen 
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nousukorkeus, kuitenkin vähintään 200 mm. (RIL 126-2020. Rakennuspohjan ja tonttialueen kuiva-

tus 2020) 

2.2 Kosteusvauriot alapohjarakenteissa 

Rakennuksen voimakkaimmin kosteusrasitetut rakennusosat ovat alapohja- ja perustusrakenteet. 

Maaperän kosteus aiheuttaa jatkuvaa rasitusta (kuva 2). Pohjavesi on poikkeuksetta jollain tasolla 

rakennuksen alla. Erilaisilla rakennetuilla ja luonnontilaisilla kerroksilla on pyrkimys estää tai vähen-

tää rakennuksen vaurioitumista veden kapillaarisen liikkumisen vuoksi. Maanvaraisten lattiarakentei-

den alapuolisissa täyttökerroksissa on aina mahdollista, että suhteellinen kosteus on 90–100 %. Kor-

kea kosteus luo homeelle oivalliset kasvuolosuhteet. Kaikki perustuksiin jääneet orgaaniset materi-

aalit kuten muottilaudat voivat usein aiheuttaa homeen hajua sisäilmaan. Perustuksia rasittaa lisäksi 

ulkopuoliset kosteuslähteet, kuten sade- ja pintavedet. Myös vesivahingoissa vesi valuu yleensä 

alaspäin kohti alapohjarakenteita. Tukkeentuneet tai kokonaan puuttuvat salaojat ja sadevesijärjes-

telmät lisäävät kosteusrasitusta huomattavasti. 

FISE Oy ylläpitää rakennusvirhepankkia, jonka tarkoitus on edistää tietämystä hyvän rakennustavan 

mukaisista korjaustavoista ja jakaa tietoa virheellisistä tai riskejä sisältävistä rakenneratkaisuista. 

Yritys on voittoa tavoittelematon ja perustettu rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen toimesta. Yri-

tyksen virhekortissa RVP-S/T-RF-58 käsitellään kapillaarisen kosteuden pääsyä maanvaraisiin ala-

pohjarakenteisiin. Dokumentissa kuvataan tyypillistä 1980-luvun maanvaraista alapohjarakennetta, 

josta puuttuu kapillaarisen vedennousun estävä maa-aines. Ongelmia pahentaa puutteet pinta- ja 

kattovesien poisjohtamisessa. Aiemmin alapohjarakenteissa vesihöyryä hyvin läpäisevä lattiapääl-

lyste on mahdollistanut maasta nousevan kosteuden siirtymisen rakenteen läpi sisätiloihin. Jos pinta-

materiaali on myöhemmin vaihdettu vain vähän vesihöyryä läpäisevään pinnoitteeseen, on mahdol-

lista, että kosteus jää rakenteeseen ja vaurioittaa lattiarakennetta (Fise 2018).  
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KUVA 2. Kosteutta perustuksissa (Karhunen 2014) 

3 LABORATORIOTUTKIMUS 

3.1 Tutkimuksen toteutus 

Tässä opinnäytetyössä olennainen osa on laboratoriotutkimus, jossa tutkitaan salaojissa ja kapillaari-

katkossa käytettävää kiviainesta ja sen ominaisuuksia rakenteessa. Tutkimusta varten on kerätty 

näytteet kahdelta eri puolilla Pohjois-Savoa toimivalta kiviainestoimittajalta. Tutkimuksen toteutusta 

varten valitsin testattavaksi lajikkeeksi kalliosepelin 8/16 mm, joka on 16/32 mm lisäksi yksi yleisim-

min kapillaarikatkoon ja salaojiin saatavissa olevista lajikkeista. Pienempää lajiketta käyttäessäni 

myös näytemäärä kiloina pysyi kohtuullisena ja uskon, että ajatus tuloksista on oikean suuntainen 

lajikkeesta riippumatta. Nämä kaksi kerättyä näytettä, jotka kumpikin jaettiin edelleen kahdeksi pie-

nemmäksi näytteeksi joista toinen puolikas testattiin sellaisenaan ja toinen vesipestynä (kuva 3). 

Myöhemmin testejä ja tuloksia verrattaessa käytetään näistä näytteistä nimitystä NS1&2 ja RS1&2, 

joista numero 1 on pesemätön ja 2 pesty. Tätä tutkimusta varten tarpeellisia testejä ovat rakeisuu-

den määrittäminen ja kapillaarinen vedennousukorkeus. Rakeisuuden määrittäminen siksi, että saa-

daan selville hienoainespitoisuus ja sen vaikutus kapillaariseen vedennousukorkeuteen. 
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Kuva 3. Pesemätön ja pesty kiviaines (Karhunen 2020) 

3.2 Näytteenottomenetelmä 

Näytteitä kerätessä oli tarkoituksena saada näyte kiviaineksesta sellaisena, kuin se työmaalle tulles-

saankin on. Molemmilla kiviainestoimittajilla oli käytettävissä pyöräkuormaaja, jolla saatiin kauhasta 

kerättyä kiviainesta näytettä varten. Standardissa SFS-EN 932-1 NÄYTTEENOTTOMENETELMÄT on 

kuvattu vaihtoehdot näytteenotolle varastokasasta, mutta tässä tutkimuksessa näytteet on otettu 

pyöräkoneella varastokasan avatusta rintauksesta aivan kuten työmaallekin kuljetukseen lastatta-

essa (kuva 5). Välittämättä standardoidusta näytteenottomenetelmästä koin tärkeämmäksi tuoda 

esille sen, mitä materiaalia työmaalla on käytössä. Näytteiden jako pienempiin osiin on toteutettu 

jakolaatikon (kuva 4) avulla standardin SFS-EN 932-1 mukaisesti niin monta kertaa, että jokaiseen 

testiin saatiin sopivan kokoinen näyte. 
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Kuva 4. Jakolaatikko (Karhunen 2020) 

 

Kuva 5. Näytteenotto (Karhunen 2020) 
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3.3 Vesipesu 

Vesipesua suunniteltaessa tarkoituksena oli saada simuloitua näytteen pesu siten, että kiviaines on 

mahdollista pestä samoin myös tuotanto-olosuhteissa, kun kiviainesmäärät ovat huomattavan paljon 

suuremmat. Laboratorio-olosuhteissa on hyvinkin mahdollista pestä näyte liian puhtaaksi, mikä ei 

testien tuloksen kannalta vastaa pestyn kiviaineksen käyttöä rakenteessa. Kiviaines pestiin altaaseen 

upottamalla käyttäen reikävuokaa (kuva 6). Jokainen pestävä erä pyrittiin pitämään samankokoisena 

ja jokainen erä upotettiin altaaseen kahdesti, jolloin materiaaliin jäi vielä hienompaakin raetta. Tällä 

tavalla oli ajatus mukailla seulakauhalla materiaalin altaaseen upotusta. 

 

Kuva 6. Vesipesu (Karhunen 2020) 

 

3.4 Rakeisuuden määrittäminen pesuseulonnalla 

Kaikista neljästä näytteestä määritettiin rakeisuus pesuseulonnalla. Seulasarja sisälsi 0,063 mm, 0, 

125 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm ja 16 mm seulat. Rakei-

suuden testausta ohjaa standardi SFS-EN 933-1 RAKEISUUDEN MÄÄRITTÄMINEN. SEULONTAMENE-

TELMÄ. Standardin mukaisesti kuivat näytteet pesuseulottiin 0,063 mm seulalla, jolloin saatiin hie-

noaines erotettua näytteestä kuivaseulontaa paremmin (kuva 7). Näytteiden uudelleen kuivaamisen 

jälkeen suoritettiin seulonta seulasarjalla. Testien tulokset ovat nähtävillä liitteessä 1. Hienoaineen 

eli 0.063 mm seulan läpäissyt materiaalin määrä oli odotetusti pienempi näytteissä, jotka oli vesi-

pesty jo ennen rakeisuuden määrittämistä. Pääosin näytteet pysyivät kiviainesstandardin asetta-
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missa rajoissa, joskin pieniä poikkeamia esiintyi. Varmistuksena olisi hyvä olla useampia rinnakkais-

näytteitä, jolloin saataisiin luotettavampaa tietoa ja yksittäisten näytteiden virhemahdollisuutta vä-

hennettyä. 

 

 

Kuva 7. Näyte hienoaineksen erottamisen jälkeen (Karhunen 2020) 

 

 

3.5 Kapillaarisen vedennousukorkeuden määrittäminen 

Kapillaarinen vedennousukorkeus määritettiin standardin SFS-EN 1097-10 VEDENIMEYTYMISKOR-

KEUS mukaan ja noudatettiin PANK soveltamisohjetta (PANK liite menetelmään SFS-EN 1097-10 Ve-

denimeytymiskorkeus). Testin periaate on pitää kuivaa näytettä pystysuorassa putkessa, jonka ala-

osa on suoraan kosketuksessa vapaaseen vedenpintaan, jolloin kiviaines voi imeä vettä (kuva 8). 

Standardin mukaan testi on suoritettu, kun massan muutos 7 vuorokauden aikana on alle 0,2 kg/m² 

veden imupinta-alaa kohden. Tässä työssä testin aika rajattiin 21 vuorokauteen, joka tässä tapauk-

sessa riittää tulosten saamiseksi. Kun näyte saavuttaa tasapainon määritetään vedenimeytymiskor-

keus mittaamalla vesipitoisuuden vaihtelu testinäytteessä kolmella tavalla. Silmämääräisesti/mittaa-

malla ulko- ja sisäpuolelta, kiviaineksen hydroskooppisen absorptiokyvyn (kiviaineksen kyky imeä 

vettä ilmasta) määrittäminen säilyttämällä kuivaa kiviainesta kolmessa astiassa 100-prosenttisesta 

ilmankosteudesta.  
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Kuva 8. Vedenimeytymistesti viikon jälkeen (Karhunen 2020) 

 

Testien tulokset ovat nähtävissä liitteessä 2. Tuloksia kuvatessa y-akselille piirtyy viiva Whyg (kuva 

9), joka on tulos kolmen rinnakkaisen näytteen keskiarvosta veden absorptiokyvyn määrittämisessä. 

Näytteistä määritetään painot 100-prosenttisessa ilmankosteudessa säilyttämisen jälkeen kosteana 

sekä uunikuivauksen jälkeen kuivana. Näin tiedetään imeytyneen veden massa. 

Vedenimeytymiskorkeutta määritettäessä näyte poistetaan putkesta kerroksina, joiden paksuus on 

suurempi kuin kiviaineksen suurimman raekoon halkaisija. Tässä tapauksessa näyte purettiin 

40mm:n kerroksina. Ennen purkamista määritetään vedennousu silmämääräisesti neljästä kohtaa, 

joiden keskiarvo antaa taulukkoon viivan h1. Näytettä purettaessa 40 mm kerroksina havainnoidaan 

ensimmäinen silminnähden kostea kerros, josta tulee taulukkoon viiva h2. Jokaisen kerroksen kiviai-

nes punnitaan ja kuivataan vakiopainoon, jotta saadaan selville kerrosten kosteuspitoisuus. Näistä 

tuloksista muodostuu taulukkoon käyrä Whi. Tässä tapauksessa veden imukorkeus tulkitaan viivan 

Whyg ja käyrän Whi leikkauskohdasta. 
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Kuva 9. Kapillaarisen vedennousukorkeuden määrittämisen esimerkkitulos 
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4 TULOKSET JA YHTEENVETO 

Rakeisuuden osalta kaikki näytteet asettuvat yhtä lukuun ottamatta standardin perusteella piirretylle 

ohjealueelle. Yleisten rakeisuusvaatimusten perusteella kiviaineksen tiukimman laatuluokan Gc85-15 

mukaan 85 % näytteestä tulee läpäistä 16 mm seulan. Testatuista näytteistä ainoa poikkeama oli 

näytteessä NS2, jossa 16 mm läpäisyprosentti oli 81 %. Saman laatuluokan mukaan 15 % näyt-

teestä saa läpäistä 8 mm seulan. Ainoa poikkeama oli näytteessä RS1, jossa 8 mm seulan läpäisi 17 

% näytteen massasta. Luokasta riippumatta käytettäessä 8/16 mm raekokoa kapillaarikatkoon tai 

salaojaan 4 mm seulan saa läpäistä 5 % näytteestä. Tässä oli poikkeama näytteessä RS1 läpäisyn 

ollessa 7 %. Tätä näytettä lukuun ottamatta kaikki näytteet olisivat läpäisseet laatuluokan Gc80-20, 

jota voidaan kansallisen soveltamisstandardin SFS 7005 mukaan käyttää kapillaarikatko- ja salaoja-

materiaalina. Rakeisuuden perusteella poikkeamat rakeisuusvaatimuksiin olivat pieniä eivätkä yksit-

täisten näytteiden perusteella kovinkaan luotettavia. Luotettavien tulosten saaminen edellyttäisi use-

ampien rinnakkaisnäytteiden tutkimista. 

Vedennousun tuloksissa esiintyi suurempaa vaihtelua etenkin pesemättömien ja pestyjen näytteiden 

välillä tulosten ollessa 150–525 mm (taulukko 1). Pestyissä näytteissä nousu oli 150 mm ja 200 mm, 

joka on varsin maltillinen verrattuna pesemättömiin näytteisiin. Pesemättömien näytteiden 450 mm 

ja 525 mm tulokset ylittävät kaikkien tahojen asettamat minimikerrospaksuudet reilusti. Pesulla oli 

siis merkittävä alentava vaikutus tuloksiin. 

TAULUKKO 1. Kapillaarisen vedennousukorkeuden testien tulokset 

 

Mainittavaa on, että pesemättömiä näytteitä verrattaessa RS1 ylitti 4 mm seulan läpäisyprosentin 

osalta vaatimustason kahdella prosenttiyksiköllä, mutta vedennousukorkeus oli NS1 verrokkinäytet-

tään 75 mm alempi. Tämän takia kiviaineksen rakeisuuskäyrän perusteella ei voi tehdä johtopäätök-

siä kapillaarisen vedennousukorkeuden arvioimiseksi vaan kiviaines tulisi testata. Tässäkin kokeessa 

useampi rinnakkaisnäyte antaisi enemmän tuloksia vertailtavaksi ja lisää luotettavuutta. 
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5 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kapillaarikatkossa käytettäviä kiviaineksia koskevia määräyk-

siä ja ohjeita, sekä tutkia kiviainesnäytteitä laboratoriossa. Kiviaineksille kapillaarikatkossa ei ole 

kansainvälisen CE standardin SFS-EN 13242+A1 mukaan yleistä raekokovaatimusta, kunhan nime-

tään ylä- ja alanimellisraja. Käytettävä kiviaines voi olla vaikka 2/4 mm. Kapillaarikatkokerroksen mi-

nimipaksuus on oltava 200 mm ja hienoainestakin (alle 0,063 mm) saa olla, kunhan se ilmoitetaan. 

Kapillaarinen vedennousu tulee selvitä CE-merkinnän suoritustasoilmoituksesta. 

Pelkkää rakeisuutta tarkastelemalla ei voi siis arvioida kiviaineksen toimivuutta rakenteessa ja esi-

merkiksi vedennousukorkeuteen voi vaikuttaa muutkin asiat mm. kivilaji. Kiviaineksen pesulla on 

mahdollista vaikuttaa vedennousukorkeuteen alentavasti. Yksinkertaisin keino on lisätä rakennetta-

van kerroksen vahvuutta, jotta kapillaarisen nousun katkaisemisesta voidaan varmistua. Voimassa 

olevien ohjeiden välillä on eroja varsinkin kerrosten minimipaksuuden osalta. Minimikerrospaksuu-

deksi ohjeistetut 200–300 mm on tehtyjen kokeiden perusteella reilusti liian vähän.  

Näin ollen suunnittelijalle jää suuri vastuu soveliaan kapillaarikatkon valintaan. Rakennettavia ker-

roksia suunnitellessa on vaikea ennakoida käytettävän materiaalin ominaisuuksia ja pesemättömillä 

materiaaleilla on hankala varmistua alle 300 mm vedennousukorkeudesta. Työn edetessä heräsi aja-

tus, että voisi olla mielenkiintoista haastatella suunnittelijoita rakennekerrosten toimivuuden varmis-

tamiseen liittyen. 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista varsinkin laboratoriotyöskentelyn 

osalta. Tulosten saaminen tehdyistä kokeista on palkitsevaa ja osin yllättävää, kun tehtyyn työhön 

liittää joitain ennakko-odotuksia ja arvioita. 
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LIITE 1: SEULONTATULOKSET 
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LIITE 2: VEDENIMEYTYMISKORKEUS NÄYTTEISSÄ 

 

Vedenimeytymiskorkeus Hkap: 450 mm 

Hienoainespitoisuus: 1,2% 

Absorptiokyky Whyg: 0,22% 

Kuivairtotiheys: 1487 kg/m³ 
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Vedenimeytymiskorkeus Hkap: 150 mm 

Hienoainespitoisuus: 0,1% 

Absorptiokyky Whyg: 0,09% 

Kuivairtotiheys: 1491 kg/m³ 
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Vedenimeytymiskorkeus Hkap: 525 mm 

Hienoainespitoisuus: 1,3% 

Absorptiokyky Whyg: 0,16% 

Kuivairtotiheys: 1583 kg/m³ 
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Vedenimeytymiskorkeus Hkap: 200 mm 

Hienoainespitoisuus: 0,2% 

Absorptiokyky Whyg: 0,15% 

Kuivairtotiheys: 1564 kg/m³ 

 


