PIENRAKENTAJAN
KIVIAINESOPAS

OMAKOTITALON POHJAJA SANEERAUSTYÖT

Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

ENNEN OMAKOTITALON PAIKKA VALITTIIN
SEN MUKAAN, MISSÄ POHJATÖIDEN
TEKEMINEN OLI MAHDOLLISIMMAN
HELPPOA. NYKYISIN RAKENNUSPAIKAN
VALINTAA OHJAAVAT KAAVAMÄÄRÄYKSET,
TONTIN SIJAINTI JA HINTA.
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Omakotitalon rakentamisessa tarvittavien kiviainesten määrä ja laatu määräytyy tontin maaperän mukaan.
Nykyään vaadittu pohjatutkimus antaa suuntaa antavan kuvan tontilla tehtävistä maarakennustöistä.
Parhaassa tapauksessa tontilta kaivetaan pintamaat pois ja tehdään täytöt muutamalla kuormalla
kapillaarisepeliä, jos maaperä on routivaa, joudutaan tekemään massanvaihto, jossa talon pohja kaivetaan
ohjeiden mukaiseen syvyyteen, alkutäyttö tehdään routimattomalla täyttöhiekalla ja loppu täyttö tehdään
kapillaarikatkosepelistä raekoko 6-16 / 16-32 mm, tai kapillaarikatkohiekasta.
Kapillaarikatkon kerrospaksuuden tulee olla yleensä kaksi kertaa suurempi kuin materiaalin mitattu
kapillaarinen veden nousukorkeus. Samalla kertaa kannattaa tehdä myös tonttiliittymän ja kulkureittien
massanvaihto, joka palvelee käyttäjiään rakennusaikana sekä tulevaisuudessa talon valmistuttua.
Vesija viemäriputket sekä mahdolliset kaapelisuojaputket asennetaan kaikissa tapauksissa ennen
täyttöjen tekemistä.
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SISÄTÄYTTÖ

OULUN SEUDUN
OTTOALUEEMME

Sokkelin sisätäyttö tehdään yleisimmin puhtaalla, routimattomalla ja kivettömällä täyttöhiekalla. Täyttö
voidaan tehdä myös seulotulla sepelillä raekooltaan 6 – 16 mm.
Ennen täyttöä sokkelin sisään kapillaarikatkon
päälle asennetaan suodatinkangas estämään maa-ainesten sekoittumista. Jos kyseessä on rossipohja,
tulisi täytöt tehdä seulotulla sepelillä, mikäli rakennuspaikka ei ole hyvin vettä läpäisevää.

MAASSA ON AINA KOSTEUTTA, JOTEN SALAOJITUS
ON TEHTÄVÄ YHTÄ HUOLELLISESTI, KUIN MUUKIN
RAKENTAMINEN.
SALAOJAT
Perustusten valmistuttua anturan ulkopuolelle tehdään suunnitelmien mukaiset salaojat. Salaojien ympärille
laitetaan salaojasepeliä 6 – 16 mm, joka läpäisee veden vaivatta, mutta suodattaa vedestä putkea tukkivat
epäpuhtaudet. Sepeliä käytettäessä salaojarakenne pitää erottaa muista maaaineksista suodatinkankaalla.
Sadevedet tulee ohjata viemäriverkkoon tai muuhun kaavassa määrättyyn paikkaan.

HAUKIPUDAS
KUMPUSELKÄ
YLIKIIMINKI

HAKOSELKÄ
JÄÄLI
OULUNSALO

HIUKKAVAARA

LIITTYMIEN JA
KULKUVÄYLIEN KERROKSET
Liittymästä ja kulkuväyliltä kannattaa myös kaivaa routivat maat pois, alkutäyttö tehdään routimattomalla
hiekalla, sen jälkeen laitetaan kantavaa mursketta raekoko 0 – 55/0 – 32 mm vähintään 20 cm.
Pintamurskeet ym. on järkevää laittaa kun talo on valmis. Pohjatöiden tekemisessä ei kannata säästää,
koska jälkeenpäin korjaaminen on vaikeaa ja kallista. Pohjatöiden osuus kokonaiskustannuksista on
keskimäärin 5 – 10 %

PIHATYÖT VAATIVAT MYÖS ERILAISIA KIVIAINEKSIA
Pihalaatoitusten alle laitetaan tasauskerrokseksi kivituhkaa tai seulottua hiekkaa, jos pohjaa pitää korottaa,
kannattaa se tehdä esim. 0 16 mm murskeella, joka tiivistetään ennen tasauskerroksen levittämistä.
Seinän vierustat voi laittaa seulakivellä esim. 80 – 120 mm, toinen vaihtoehto on seulottu sepeli
raekooltaan 6 – 16/16 – 32 mm. Seulakiven tai sepelin alle kannattaa laittaa tasauskerros kivituhkasta
tai seulotusta hiekasta. Tasauskerrosta tehtäessä pitää muistaa muotoilla kallistus seinästä poispäin. Jos
pihaalueelle ei tule kivetystä tai asfalttia, pintakerroksen voi tehdä esim. kivituhkasta joka levityksen jälkeen
kastellaan ja tiivistetään hyvin.
Kerrospaksuuden tulisi olla vähintään 5 cm. Pintakerroksen voi tehdä myös murskeesta raekooltaan
0 – 11/0 – 16 mm. Asennus tehdään samalla lailla kuin kivituhkalla. Lapset tarvitsevat leikkipaikoilleen
myös omat kiviaineksensa. Hiekkalaatikkoon käytetään 0 – 2 mm pesuseulottua hiekkaa sekä kiikkujen
ja leikkitelineiden alle turvahiekka 2 – 6 mm pesuseulottua hiekkaa. Leikkipaikoilla voi käyttää myös
luonnonhiekkaa.
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ESIMERKKEJÄ YLEISIMMISTÄ
KIVIAINEISTA JA NIIDEN
KÄYTTÖKOHTEISTA
Hiekka

routimaton hiekka, jossa vähän kiviä

talon pohjat, piha-alueet

Seulottu hiekka

puhdas kivetön hiekka

laatoitusten tasauskerrokset

Turvahiekka

vesiseulottu hiekka 2–6 mm

leikkialueet

Leikkihiekka

vesiseulottu hiekka 0,2–2 mm

hiekkalaatikot

Kantava murske

murske 0–55, 0–32 mm

piha-alueiden kantavat ja jakavat kerrokset

Pihamurskeet

murske 0–11, 0–16 mm

piha-alueiden pinnat

Kivituhka

murske 0–6 mm

piha-alueiden pinnat

Salaojasepelit

6–16, 16–32 mm

kapillaarikatkot ja salaojat sekä seinän vierustat

Hiekoitussepeli

sepeli 3–6 mm

liukkauden torjunta

Välpätty sora

luonnonsora raekoko max. 150 mm

paksut täytöt, jakavat kerrokset

Seulakivet

luonnonkivi 20–40, 40–100 mm

seinän vierustat, ym. piha
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MURSKE
0-55mm

MURSKE
0-32mm

MURSKE
0-16mm

MURSKE
0-11mm

SEPELI
16-32mm

SEPELI
6-16mm

SEULAKIVI
20-40mm

SEULAKIVI
40-100mm

PESUSEULOTTU HIEKKA
0-2mm

TAVALLINEN HIEKKA

PESUSEULOTTU HIEKKA
2-6mm

KIVITUHKA
0-6mm

VAHVALLE PERUSTALLE
ON HYVÄ RAKENTAA

VAHVAA RAKENTAMISTA VUODESTA 1963
Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy on perustettu 1992 ja Kiimingin Sora Oy
1963. Yhtiössämme työskentelee rakentamisen ammattilaisia työnjohtajista
rakennusmiehiin sekä koneen- ja autonkuljettajiin. Ammattilaisillamme on
lain vaatima koulutus ja pätevyydet.

YHTEYSTIEDOT
Maa- ja kiviaineismyynnissä sekä kone- ja
kuljetuspalveluissa sinua palvelevat:

Pekka Eskola
Kuljetuspäällikkö

+358 44 4333 002
pekka.eskola@omv.fi

Juha Katiska
Kuljetuspäällikkö
+358 44 4333 003
juha.katiska@omv.fi

Kokonaisurakoinnin tarjouspyynnöt voitte
pyytää puhelimella tai sähköpostilla.
Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy
Rouskutie 1 | 90650 Oulu | FINLAND
Tel. +358 8 530 7068 | Fax +358 8 530 6679

www.omv.fi

