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METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRRAT MAARAKENTAMISESSA

• Metsäteollisuuden sivuvirroista yli 95 % hyödynnetään
– Massa- ja paperiteollisuuden kaatopaikkajätteet  2016 yhteensä 68 500 t  → 

Tästä raaka-ainepotentiaalia jäljellä enää noin 20 % 

• Metsäteollisuuden tuhkat sopivat hyvin maarakentamiseen
– Vuonna 2016 kaikesta massa- ja paperiteollisuudessa syntyneestä tuhkasta 

lähes 70 % hyödynnettiin maarakentamisessa

• Hyvälaatuisille jakeille on käyttöä. Haasteena materiaalivirtojen hajanaisuus.

• Lupamenettely on nähty suurimmaksi ongelmaksi jätteiden 
maarakennuskäytössä
– Uudistetun MARA-asetuksen odotetaan tuovan tähän helpotusta 
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MASSA- JA PAPERITEOLLISUUDEN SIVUVIRRAT VUONNA 2016
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Sivuvirtojen hyötykäyttöesimerkkejä UPM

• Tie- ja katurakenteet

– Lento- ja pohjatuhkaa

– Kevyenliikenteen väylien ja taajama-alueiden katurakenteiden 
kantava kerros lentotuhkalla Jämsässä ja Luopioisissa

– UPM:n omien metsäautoteiden perusparantaminen tuhkilla, yli 20 
kilometriä kaiken kaikkiaan

• Kenttärakenteet

– Soodasakka, pohja- ja lentotuhka

– Soodasakka ja lentotuhkan hyötykäyttö Kaukaan kaatopaikan 
välivarastokentillä

– Pohjatuhkan käyttö kaupunkirakentamisessa Lappeenrannassa

– Sami Hyypiä -areenan hiekkakenttä ja pysäköintialue Kouvolassa

• Kaatopaikkarakenteet

– Lento- ja pohjatuhkaa

Pintamursketta vaille 

valmis tie
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Sivuvirtojen hyötykäyttöesimerkkejä UPM

• Stabilointi
– Kivi- ja maamateriaalit, lentotuhka, soodasakka ja muut 

jätemateriaalit

– Vuosaaren ja Kokkolan satama-alueita

– Sampaanalanlahden täyttäminen ja stabilointi Raumalla eri jäte- ja 
sivuvirtamateriaaleja käyttäen

• Meluvallit
– tuhka

– 6 –tien projekti

• Maisemointi ja suljettavien kaatopaikkojen orgaaninen kerros
– Hautomoallaslietteet ja kuorihiekka

– Himoksen korottaminen (tuhka+kuitusavi) ja verhoilu maa-
aineseoksilla

– Suljettavien kaatopaikkojen maisemointi



METSÄ GROUP 
ESIMERKKEJÄ JÄTTEEN HYÖTYKÄYTÖSTÄ 
MAARAKENTAMISESSA

• Aikaisemmin toteutettuja kohteita
– Metsäautoteiden perusparannus tuhka-murskeseoksella Mäntässä 

ja Keuruulla

– Kenttärakenne tuhkasta Metsä Wood Renkon sahalla

– Urheilukentän perusparannus kuitusavi-tuhkaseoksella Mäntässä

– Pintaverhoilua kuorihiekalla Kemissä, Äänekoskella ja Joutsenossa 
erilaisissa kohteissa

– Pystyeristeseinän tukirakenne soodasakasta ja tuhkasta Joutsenoon

– Yhteishanke UPM:n kanssa Sampaanalanlahden täyttäminen eri 
jätemateriaaleja käyttäen (käynnissä)

• Uudet kohteet odottavat MARA-asetuksen voimaantuloa
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Esimerkkejä metsäteollisuuden jätteiden 
hyödyntämisestä tie- ja maarakentamisessa

Kenttärakenteissa

− Pohja- ja lentotuhkia hyödynnetty yleisesti (Anjalankoski, Heinola, Imatra, Sunila) 

− Viherlipeäsakka (Imatra)

− Tuhkat, soodasakkaa ja arinakuonaa (Heinola)

Meluvallirakenteissa

− Lentotuhkaa ja pohjatuhkaa hyödynnetty VT6, VT7,Tainionkosken ratapiha, Anjalan paperitehdas ja 
Sunila

Kaatopaikkarakenteissa

− tuhkia ja soodasakkaa hyödynnetty tiivistyskerroksessa (omat kaatopaikat sekä kunnalliset)

− Jätevesilietettä kaatopaikan kasvukerroksessa (Heinola)

Maisemointi ja kasvukerrokset

− Jätevesilietettä, kuorta sekä hiekkaista kuorta

Muita kohteita

− Pohjatuhka golfkentän väylärakenteissa

− Kuitupuriste ja tuhka latupohjissa (Varkaus) 
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Yhteenveto

• Metsäteollisuuden sivuvirtoja on paljon tarjolla Lappeenrannan seudulla

• Ominaisuudet ja koostumukset tunnetaan

• Hyötykäyttö koostuu monesta kohteesta ja kokoajan etsitään tulevia kohteita

• Erilaisista hyötykäyttökohteista on kokemusta

• Käytettävyys: lupamenettely, MARA/MASA, (sivu)tuote

• Sivuvirtojen hyötykäyttöön saaminen vaatii ponnisteluja

– Eri hyötykäyttökohteiden standardien olemassaolo/vaatimukset

– Ajoitus ja varastointi

– Tuotteistaminen


