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Morenia Oy

Metsähallitus-konsernin tytäryhtiö

Infra- alan yksi Suomen suurimmista maa-ainesosaamiseen erikoistuneista 
toimijoista

Palveluidemme raaka-ainetta ovat kierrättämällä tuotettujen kiviainesten (OKTO 
- tuotteet) ohella maa- ja kallioperän sekä merenpohjan kiviainekset

Työllistää 21 kiviainesalan asiantuntijaa

Suomi, Suomenlahden ympäristö ja lähialueet ovat kotimarkkina-aluettamme
Yksi henkilö Virossa (Tallinna)hoitaa kiviainesmyyntiä ja markkinointia 
Baltian  ja Pietarin alueella



Johdatusta aiheeseen

• Suomessa käytetään vuosittain  luonnon maa- aineksia n. 100 Mt/v

• Luonnon maa-ainesvaroja voidaan korvata teollisilla
kiviainestuotteilla, kuten teräskuonilla ja FeCr-kuonilla

- Suomessa syntyy teollisia kiviainestuotteita noin 2  milj t /v.

• Outokummun kiviainestuotteiden raaka-aine on teräs- ja
ferrokromituotannon kuona ( n. 800 000 – 1 000 000 t /v)

• Kuona on aina välttämätön metallisulatuksessa

• Prosessoidaan jo sulafaasista lähtien CE-merkityksi, tekniset ja
kemialliset laatuominaisuudet täyttäväksi kiviainestuotteiksi

• Rakennuttajan ja ympäristön kannalta kuonien käyttö luonnon
maa-ainesten korvaamisessa on kannattavaa

• Paremmat tekniset ominaisuudet mahdollistavat ohuemmat
rakenteet, vähemmän työtä ja halvemman hinnan

• Luonnon maa-aineksia säästyy, vähemmän ympäristökuormitusta



Rahaa säästäen luontoa ja 
ilmastoa suojellen

• Vuosittaisella n. 800 000 tonnin OKTO -
tuotteiden käytöllä vältetään n. 1 200 000 
tonnin neitseellisen kiviaineksen käyttö

• Vältetään n. 400 000 t CO2 päästöjä (maa-
aineksen
otto, murskaus, kuljetus ja käsittely)



OKTO - rakennustuotteet

•Vanhimmat OKTO – tuotteet aktiivisessa käytössä jo 
1970 – luvulta alkaen

•Tuotteiden erinomaiset ominaisuudet ovat taanneet 
vakiintuneen asiakaskunnan ja kysynnän

Tie- , katu- sekä maa- ja pohjanrakentajat

Teollisuus- ja Talonrakennus

Asfaltti- ja betoniteollisuus
I –luokan asfalttikiviainekset, kuumuutta 
kestävät betonirakenteet, uunien ja takkojen 
valmistus



Käyttökohteita ja tärkeimmät ominaisuudet

Tie-, katu- ja piharakenteiden rakennekerrokset
Perustusten ja alapohjan alustäytöt
Perusmuurin vierustäytöt
Putki-, johto- ja salaojakaivantojen täytöt
Meluvallit
Kaatopaikkarakentaminen
Asfaltin runkoaineena

Fraktiot 0/5, 4/8, 8/11, 4/11, 11/16, 16/22

Kuumuutta kestävien massojen runkoaineena

Hyvä lämmöneristävyys
Pieni veden imeytymiskorkeus => kapillaarikatko
OKTO – murskeella hyvä kulutuskestävyys => I –luokan päällystysraaka-aine
OKTO –eriste ja OKTO - murske ovat pesuseulottuja















OKTO® – ERISTE PERUSTUSTEN JA PIHOJEN ROUTAERISTEENÄ

Mitoitusohjeessa esitetään OKTO – eristeen mitoitusperusteet kylmien ja 
lämpimien rakennusten perustusten sekä pihojen routasuojauksessa.  Ohje on 
saatavissa myös Internetin kautta osoitteesta www.morenia.fi
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OKTO -eriste

Pohjamaa siltti

Kuva 2. Lämpimien rakennusten perustusten routasuojaus OKTO  – eristeellä.

Taulukko 2. OKTO  – eristeen leveyden ja paksuuden määritys perustuksen alla eri lattian 
eristyspaksuuksilla ja pakkasmäärillä. Merkinnät ovat kuvan 2 mukaiset

OKTO- F45000 °Ch F 50000 °Ch F55000 °Ch F60000 °Ch F65000 °Ch

eristeen EPS eriste  c mm EPS eriste c mm EPS eriste c mm EPS eriste c mm EPS eriste c mm
mitat 250 350 500 250 350 500 250 350 500 250 350 500 250 350 500

a mm 300 300 300 400 400 500 500 600 600 600 600 700 600 700 700

b mm 800 900 1100 1100 1200 1300 1200 1300 1500 1500 1700 1900 2000 2000 2100



OKTO tuotteiden 
suunnittelu – ja 

rakentamisohjeet



OKTO - murskeet



OKTO-eriste





Materiaalitekniset ominaisuudet
• Tärkeimpiä kuonatuotteiden materiaaliteknisiä ominaisuuksia on hyvä lämmöneristyskyky, 

joka edesauttaa Suomen kylmissä olosuhteissa tapahtuvaa maarakentamista:

– Säästö tierakennusmateriaaleissa ja kuljetuskustannuksissa. Normaalissa 
tierakenteessa voidaan saavuttaa 35 % pienempi tarve maarakennusmateriaalissa, kun 
maarakentamiseen käytetään kuonatuotetta (noin 200 rekkakuormaa vähemmän 
materiaalia tiekilometriä kohden)

– Vähemmän poiskuljetettavia massoja. Kun tierakenne suunnitellaan kantavaksi ja 
routimattomaksi, voidaan tierakenteen syvyyttä vähentää jopa 30 %, kun rakenteeseen 
käytetään luonnonmateriaalien sijaan OKTO- tuotteita.

– Helpompi tierakenteen kuivatus (ei syviä ojia/salaojitustarvetta)

– Rakentaminen helpompaa ja nopeampaa, kun kaivanto ei ole niin syvä

– Pohjamaa ei häiriinny niin helposti, jos pohjavesi on korkealla

– Kierrätysmateriaali säästää luonnonmateriaaleja



Kustannusvertailua



Rakenteen routamitoituksesta
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Todellakin kestävästi 
luontoa säästäen… 

Suomalaisesta kivestä 


