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• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

Kalliokiviaineksen käyttö betonissa 

28.10.2015 Rakennusteollisuus RT 2 

• Lauri Viita, Betonimylläri (1947) 
 

”Olin betonimylläri sementtikeuhkoin 
ja hattureuhkoin 
nenässä kuivunut kuona 
ja paidassa hiki. 

Olin ammattimies: 
ainein kolmiyhteisin 
loihdin lujan betonin; 
soran, veden, sementin 
sekoitin – 
niihin kuului hikikin” 

 

-Lauri Viita 
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• Betonista, mitä betoni on? 

 Sementtiä, 200-400 kg/betonim3 [SFS-EN 197-1] 

Vettä, 200-300 l/betonim3 [SFS -EN 1008] 

 Kiviaineksia (eri fraktioissa #0,02 – 16 (32)mm),  noin 70% (eli 
osuus huomattava), rakeisuuden tyyppikäyrä vaihteluväleineen 
huomioitava [SFS-EN 12620 ja SFS 7003] 

 Lisäaineita (nesteyttimet, huokostimet, jne), näissä annostelu 
pientä, ovat tehokkaita [SFS-EN 934-x] 
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• Kallion louhinta ja murskaus 

 Kallioperän tutkimus lausuntoineen, geologi 

 Suunnittelu (laitteisto, määrät, jne) 

 Luvitus 

 Työajat 

Räjäytystyö 

Murskaus 

 Pöly 

Melu 

 Kuljetus 

Naapurit 

 Työturvallisuus 
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• Kalliokiviaines (kotimainen), plussat ja miinukset mm.: 

+ Suomalainen kallio lujaa 

+ Saatavuus melko hyvä (yleensä varsin lähellä betonin 
valmistuspaikkoja) 

+ Käyttö betonin kiviaineksena ok 

+ Kemiallinen kestävyys hyvä 

+ Murskaamalla halutut fraktiot => hukka pieneksi 
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• Kalliokiviaines (kotimainen), plussat ja miinukset mm.: 
‐ Murskautuu usein ”ikävän pitkulaisesti”, betonissa käytettävän 

kiviaineksen litteysluku [Fl] tulisi olla alle 15, IT-betonissa alle 
10 (litteysluvun määritys SFS-EN 933-3) 
 muotoa voidaan korjata/säätää sopivilla murskauslaitteilla, 

kalliomurskeessa vähintään 3-4 vaiheinen prosessi 

‐ Kiintotiheyden vaihtelu eri kivilajeista johtuen (jopa 150 
kg/m3, johtaa annostelussa tilavuusvirheeseen betonissa) 

‐ Kivituhkan (käytännössä #0-0,1mm) osuus kiviaineksen 
valmistuksessa usein varsin suurta sekä tuhka vaikeasti 
hyödynnettävissä 
 tuhkan osuus mahdollista saada pieneksi murskauslaitoksen 

huolellisella suunnittelulla (murskat, seulat), jopa vain 2-3 %:iin 
(kallion mineraalinen koostumus vaikuttaa) 
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• Kalliomurskan raemuoto, kiviainekset betonissa 

 

 

         Hyvä 

 

 

 

         Huono 
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• Kalliomurska, kiviainekset betonissa 

 Rakeisuudessa ei vaihtelua: 
 Vähäinen tartunta, betonin lujuus huono 
 Huono pakkautuvuus 
 Tyhjää tilaa kiviainesten välillä 
 
Rakeisuus vähäistä: 
 Parempi tartunta, betonin lujuus ”kohtalainen” 
 Suuri sementin tarve 
 Vähemmän tyhjää tilaa 
 
Rakeisuus hyvä: 
 Hyvä tartunta, betonin lujuus hyvä 
 ”Normaali” sementin tarve 
 Hyvä pakkautuvuus 
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• Kalliomurska, Betoniteollisuuden toiveet ja tarpeet / 
geometriset ominaisuudet 

Raemuoto ”noppamainen”, ei ”pitkulainen” 

 Hyvällä muodolla suuri vaikutus betonin käsiteltävyyteen sekä 
sementin menekkiin 

 Huonomuotoisella kiviaineksella esim. betonin pumppaus on 
haastavampaa 

Hienoaines 

 Hienoainesmäärät vaatimusten/sopimuksen mukaan 

 Ilmoitetaan f-lukuna, esim. f10 

 Vaikuttaa betonissa esim. kutistumaan 

 Hienoaines voi olla sitoutuneena rakeisiin, huonontaa tartuntaa 
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• Kalliomurska, Betoniteollisuuden toiveet ja tarpeet / 
mekaaniset ominaisuudet 
 Kiintotiheys 
 Kalliomaaperässä vaihtelu voi olla voimakasta (2650-2800 kg/m3) 

Vedenimu 
 Vaikuttaa betonissa käytettävään vesimäärään 

 Iskunkestävyys 
 Iskunkestävyys tärkeää esim. korkealujuusbetoneissa sekä kovan 

kuormituksen alaisissa lattioissa, esim. kovapyörätrukki 

 Ilmoitetaan LA-luokkana (”Losa”), esim. LA30, normaalisti 
kuormitetut lattiat 

 Kulumiskestävyys 
 Kulumiskestävyyttä tarvitaan esim. pysäköintilaitoksissa 

 Ilmoitetaan An-luokkana, testataan kuulamyllyllä 
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• Kalliomurska, Betoniteollisuuden toiveet ja tarpeet / 
mekaaniset ominaisuudet 

 Pakkasenkestävyys 

 Kaksiportainen määritys 

 Vedenimu max 1% niin ok 

 Jos yli 1% niin määritetään jäädytys-sulatuskokeella 
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• Kalliomurska, Betoniteollisuuden toiveet ja tarpeet / 
kemialliset (haitalliset) ominaisuudet 

Humus 

 Estää betonin kovettumista 

 Humuskoe, NaOH-liuoksen värjäytyminen 

 Kloridit 

 Kallioperässä kloridipitoisuus on yleensä erittäin pieni 

Alkalireaktiivisuus 

 Aiheuttaa halkeilua betonissa 

 ”nostanut päätään” viime aikoina 

Hiilipitoisuus 

 Harvinaista kotimaisessa kiviaineksessa, esiintyy lähinnä 
mustaliuskeisuutena, jota ei pidä käyttää betonissa 
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• Kalliomurska, Betoniteollisuuden toiveet ja tarpeet / 
kemialliset (haitalliset) ominaisuudet 
Rautapitoisuus 
 Rautaoksideja esiintyy, ei esim. sävyeroja betonissa 

 Rautasulfideja esiintyy, värjäävät betonipintaa ”ruosteläiskin” 

Rikki 
 Tarvittaessa selvitys 

Happoliukoiset sulfaatit 
 Heikentää tuoreen betonin työstettävyyttä 

 Sulfaattikorroosion vaara 

Radioaktiivisuus 
 Tutkittava aina, yleinen ongelma Suomessa 

 Raja-arvona aktiivisuusindeksi talonrakentamisessa  I1  < 1 

 Jos >1, kelpoisuus osoitettava laskelmin, laskelmat STUK 
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• Kalliomurska, Betoniteollisuuden toiveet ja tarpeet / 
muut vaatimukset, toimitus 

 Ei epäpuhtauksia: 

 Roskat, jätteet, noki, öljy, jne. 

 Toimittaminen 

 Kiviainestoimittajan tulee ilmoittaa betonin valmistajalle 
kalliomurskan käytöstä, vaikuttaa betonin suhteitukseen (varsinkin 
jos toimittajalla eri kiviainestuotantopaikkoja kallio/soraharju ja 
joista toimitukset vaihtelevasti) 

 Talvella huomioitava: ei jäätä, lunta, jäätyneitä kiviainespaakkuja 
”kameja” 
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• Hyödyllisiä nettilinkkejä: 

www.betoni.com 

www.elementtisuunnittelu.fi 

www.valmisbetoni.fi 

www.henhelpdesk.fi 

www.rakennusteollisuus.fi 

 

 

http://www.betoni.com/
http://www.elementtisuunnittelu.fi/
http://www.valmisbetoni.fi/
http://www.henhelpdesk.fi/
http://www.rakennusteollisuus.fi/
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  Kysymyksiä? 

 

 

  Kiitos! 
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• Voit päättää esityksesi 

tähän lopetusdiaan, jossa 

on RT:n tuttu slogan ja 

graafisista elementeistä 

koostuva kaupunkisiluetti. 

Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen 
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• Halutessasi sisällyttää 

esitykseen omat 

yhteystietosi, käytä tätä 

lopetusdiaa. 

Lisätietoja:  

tuomo.haara@rakennusteollisuus.fi, puh. 050-598 7853 

ari.mantila@rakennusteollisuus.fi, puh. 0400-201 507 


