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Esitys perustuu helmikuussa 2016 valmistuneeseen diplomityöhön: “Stabiloidun 0-kuidun 
geotekniset ominaisuudet ja pitkäaikaiskestävyys” 

 

• Case Hiedanranta 

• Alueen historia ja diplomityön lähtökohdat 

• 0-kuitu materiaalina 

• Stabiloituvuustutkimukset 

• Jatkotoimenpiteet 

• Johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet 

 

 

 

 

 

 

 

ESITYKSEN SISÄLTÖ 

Content slide 



14.9.2016 

UUMA 2 - VUOSISEMINAARI 

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

• Uuden kantakaupunkia koskevan 
yleiskaavan valmistelu 

• Lielahden alueen kehittämisen haasteena 
Näsijärven pohjassa makaava 
teollisuusalueelta peräisin oleva 
kuitupitoinen liete 

• Vesistötäyttöjen suuret massamäärät 
(7…8 milj.m3)  Erityisasemassa 0-

kuidun ja lähialueelta saatavien 
ylijäämämaiden hyödyntäminen 
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ALUEEN HISTORIASTA 

• Teollista toimintaa 1800 –
luvun lopusta saakka 

• mm. Niemen saha, 
sellutehdas, kemihierre- ja 
ligniinitehdas 

• Sellutehtaasta syntynyttä 
kuitulietettä johdettu 
Lielahteen 1981 saakka 

• Teollinen toiminta päättynyt 
2008 

Nollakuitualueen 

arvioitu laajuus 
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0-KUITU MATERIAALINA 

• Alueella toimineen 
selluteollisuuden 
jätevedenpuhdistuksessa 
syntynyttä hienojakoista 
puuainesta sisältävää 
lietettä 

• Materiaalin laatu vaihtelee 
alueella sijainnin ja 
syvyyden mukaan 

• Pintakerroksissa karkeaa 
“haketta”, syvemmällä 
puuaines hienompaa ja 
huopamaista 
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0-KUITU MATERIAALINA 

• Eri alueilta ja syvyyksistä otetut 0-kuitujakeet eroavat paikoittain toisistaan 

• Alueen eteläosasta otetut 0-kuitujakeet lietemäisiä, lisäksi vesipitoisuudet huomattavasti 
muita näytteita korkeampia 

• Alueelliseen laatuvaihteluun voi vaikuttaa esimerkiksi Näsijärven virtaukset 

• Hienompi aines kulkeutunut kauemmaksi ja lietealtaiden edustalla olevaan syvänteeseen 
kerrostunut karkeampaa  0-kuitua 

• 0-kuitujakeiden vesipitoisuudet vaihtelevat 670…1200 % välillä 

• Humuspitoisuus vaihtelee pääosin 89…95 % välillä 
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NÄYTTEENOTTO 

• Näytteenotto toteutettiin lauttakalustolta kaivinkoneen kauhalla painettavalla 
putkella sekä kaivamalla 
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STABILOITUVUUSTUTKIMUKSET 

• Selvityksen perusteella 0-kuidun käsiteltävyyttä voidaan parantaa stabiloinnilla, lisäksi 
ympäristötekniset ominaisuudet selvästi stabiloimatonta materiaalia parempia 

• Seostaminen muiden alueelta saatavien ylijäämämaiden kanssa pienentää massan 
kokoonpuristumista sekä pidättää 0-kuidussa olevaa vettä 

• Esiselvityksen perusteella valittiin potentiaalisimmat stabilointireseptit diplomityönä 
tehtävää tutkimusta varten 

• Tutkimuksessa eri-ikäisistä seostetuista ja stabiloiduista koekappaleista tutkittiin lujuus- 
sekä muodonmuutosominaisuuksia 
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STABILOITUVUUSTUTKIMUKSET 

• Tutkimuksissa noudatettiin turvenäytteille 
tyypillistä koemenettelyä 

• Näytesylintereihin valmistetut 
koekappaleet asetettiin 
esikuormituspenkkiin 

• Sideaineena sementti (50…90 kg/m3) 

• Stabiloinnin täyteaineena savi ja siltti, 
lisäksi kasatuhka 
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PURISTUSLUJUUDEN MÄÄRITYS 

• Puristuslujuus määritettiin pääosin yksiaksiaalisella puristuskokeella 

• Alustavaksi puristuslujuustavoitteeksi asetettiin 100 kPa 
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[ADD HEADLINE] 

 
[Add text] 

KOEKAPPALEIDEN KÄYTTÄYTYMINEN PURISTUSKOKEESSA 

• Molemmissa seoksissa stabiloinnin täyteaineena savi 

• Sideaineena Plussementti (70 kg/m3) 



14.9.2016 

UUMA 2 - VUOSISEMINAARI 

• Koestabilointi toteutettiin syksyllä 2015 

• Stabiloitava massa ruopattiin rannalta 
pitkäpuomisella kaivinkoneella 

• Stabiloinnin täyteaineet toimitettiin 
lähialueelta 

• Stabiloidun massan päälle asennettiin 
suodatinkangas sekä painumalevyt 

• Stabilointityön onnistumista seurataan 
siipikairauksin sekä koekuopista otettavilla 
koekappaleilla 

KOESTABILOINTIKOHDE TAMPEREELLA 

Light grey fact box 

ALLAS 2 ALLAS 1

VESINÄYTTEIDEN OTTO

SUOTOVEDEN TARKKAILU-
PUTKESTA

SILTTI
ESIKUORMITUSPENGER

SAVI SAVI+TUHKAESIKUORMITUSPENGER

0-KUITU 0-KUITU

ALTAAN POHJALLA SUODATINHIEKKA

JA PATOPENKEREET SAVESTA

BENTONIITTIMATTO BENTONIITTIMATTO
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KOESTABILOINTIKOHDE TAMPEREELLA 



14.9.2016 

UUMA 2 - VUOSISEMINAARI 

KOESTABILOINTIKOHDE TAMPEREELLA 

• Suurin osa kokoonpuristumisesta tapahtunut nopeasti tiivistyspenkereen 
rakentamisen jälkeen 

• Penkereen korotuksen jälkeen painumat ovat tasaantuneet 90 d mennessä 
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KOESTABILOINTIKOHDE TAMPEREELLA 

• Lujuuden kehitystä seurattiin 30d, 90d, 180d kuluttua stabiloinnista 

• Koekuopista otetuista näytteistä määritettiin laboratoriossa puristuslujuudet yksiaksiaalisella 
puristuskokeella 

• Siipikairalla 

• Lopullinen lujuus saavutettu viimeistään 90 d kuluttua stabiloinnista 

• Tuloksissa hajontaa, joka johtunee pääosin epähomogeenisesta sekoitustyöstä 
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TUTKIMUSTULOKSISTA 

 

• Alustava tavoitelujuus voidaan saavuttaa jo suhteellisen alhaisilla sementtimäärillä 

• Seostaminen pienentää kokoonpuristumista sekä pidättää 0-kuituun sitoutunutta vettä  

• Lujuuteen vaikuttaa erityisesti 0-kuidun sekä seostettavan täyteaineen laatu 

• Lujuus muodostuu turpeelle tyypillisesti kuitujen välisistä sidoksista sekä sideaineen 
muodostamasta koheesiosta, joka kehittyy ajan funktiona 

• Pienillä jännitystasoilla lujuus kasvaa jännityksen kasvaessa 

• Sementtistabiloidussa rakenteessa sekoitustyön vaikutus suuri lopputulokseen 

• Jatkotutkimustarpeet liittyvät stabiloidun materiaalin ympäristökelpoisuuteen ja 
pitkäaikaiskestävyyteen sekä sideaineiden laadun sekä määrän optimointiin 

Content slide, with one image 
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JATKOTUTKIMUSTARPEET 

 

• Stabilointi osoittaunut potentiaaliseksi menetelmäksi 0-kuidun hyödyntämiseen 

• Pienimittakaavaisen koestabiloinnin perusteella arvioitu stabiloinnin ongelmakohtia sekä 
lopputulokseen vaikuttavia muuttujia 

• Ympäristöluvituksen sekä täyttösuunnitelmien takia tarve mittakaavaltaan suurempaan 
pilottirakentamiseen, johon kuuluvat 

• Sideaineiden optimointi ja jalostaminen 

• Soveltuvien ruoppaustekniikoiden arviointi 

• Ympäristösuojausten toimivuuden varmistaminen 

• Työtekniikoiden ja menetelmien arvionti 
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KIITOS 
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