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Kipsi 2000 t 
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VL2

Sevo

Kerusneva
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90 km

LT 0 t

15 km

10 km

Tuhkien tuotanto, voimalaitokset ja välivarastot

KRS2 LT 500 000 t 
PT 10 000 t 

Kipsi 15 000 t

Lålby

120 km

10 km

max 10 000t
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Hiilituhkat, VL2 (Vaasa)

Hiilituhkat, polttoaineet: kivihiili 70%, + puu 27% + turve 3%

Tuotanto: lentotuhkaa 70 000 t/a, pohjatuhkaa 15 000 t/a ja kipsiä 
satunnaisesti (2 000 t/a)
Lentotuhka (pölymäistä) on erotettu kuivana kattilan jälkeen 
savukaasusta sähkösuodattimella ja pohjatuhka (rakeista sulanutta) 
poistettu märkänä kattilan tulipesän arinalta. Kipsiä syntyy savukaasujen 
puhdistuksessa rikinpoistolaitoksella.
Kipsi menee yleensä hyvin hyötykäyttöön kipsilevyteollisuuteen, mutta 
mikäli se tummuu liikaa huonon hiilen palamisen vuoksi, se ei sinne 
kelpaa ja sitä voidaan käyttää maanrakennuskohteissa tuhkan 
kovettamiseksi noin 15 %. 
Pohjatuhka on aina ollut MARA-kelpoista peitetyllä rakenteella.
Lentotuhka on yleensä ollut MARA-kelpoista päällystetyllä rakenteella, 
mutta ajoittain on jonkun raskasmetallin pitoisuus tai liukoisuus tämän 
vaarantanut – nyt arseenipitosuus on noin 25% yli rajan ja lentotuhka 
vaatii ympäristöluvan.
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Turvetuhkat, Sevo

Turvetuhkat, polttoaineet: turve 70% + puu 30%

Tuotanto: Lentotuhkaa 20 000 t/a ja pohjatuhkaa 5 000 t/a
Lentotuhka (pölymäistä) on erotettu kuivana kattilan jälkeen 
savukaasusta sähkösuodattimella ja pohjatuhka (hiekkamaista, 80 
% leijutushiekaa) poistettu kuivana kattilan tulipesän arinalta. 
Lentotuhkaa voidaan tällä hetkellä hyötykäyttää MARA-
ilmoituksella päällystetyssä (asfaltti) rakenteessa. Yleensä aiemmin 
on kuitenkin vaadittu ympäristölupa, mutta puunpoltto-osuuden 
noustessa yli 30%:n on MARA-kelpoisuus ruvettu saavuttamaan.
Pohjatuhkaa on aina voitu hyötykäyttää MARA-ilmoituksella
peitetyssä rakenteessa.
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MARA-ilmoitus ja ympäristöluvat

MARA-ilmoitus tehdään ELY-keskukselle ja vastaus siihen saadaan noin 2 
viikossa. Ehtoja: kaavoitettu alue, rakennus- tai toimenpidelupa (kaduille riittää 
teknisen lautakunnan päätös) täyttyy olla, ei meluvalleja ei metsäautotietä, ei 
pohjavesialue, ei tulvavaara-alue, ei kaivoja lähettyvillä, ei rakennusten alle, ei yli 
150 M:n kerroksia. Peitetty rakenne: moreenia, multaa jne ja päällystetty rakenne: 
tiivisasfaltti 5 cm.
Ympäristölupa haetaan kunnalta (kohde <20 000 t/a) tai AVI:lta (kohde >20 000 
t/a). Kunnan lupakäsittely kestää noin 3-4 kk ja AVI:n noin 7-10 kk.
Ympäristöluvat ovat yleensä noudattaneet edellä kuvattuja MARA-ehtoja, mutta 
vesitarkkailu on yleensä vaadittu ja se on voitu lopettaa anomuksella 3-5 vuoden 
kuluttua. Joitakin lupia on saatu myös peitetylle rakenteelle ja niissä on voinut olla 
ehto myöhemmästä päällystämisestä mikäli vesinäytteet sitä edellyttäisivät
Rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan turvetuhka ja hiilituhka ovat melko lähellä 
toisiaan. Tuhkat (kostutettuina noin 30%:iin) tiivistetään kohteessa noin 30-40 cm:n 
kerroksia jyräämällä 3-4 kertaa (koekenttä määrittää). Tuhkarakenne kovettuu heti 
kuorma-autoliikennettä kestäväksi ja ajan myötä kuin ’sementti’. 
Varottava ongelma on tuhka vettyminen liialliseen veteen tai kaatosateessa. 
Talvella täyttyy lumi poistaa ennen tuhkan sijoittamista.
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Hyötykäytön ongelmia

Hyötykäyttö maanrakennukseen hiipui 2005-11, syynä huono tuhkan 
maine ja lupakäsittelyn hitaus, tuhkat ei MARA-kelpoisia. 
Voimalaitokset joutuivat rakentamaan erittäin kalliit omat 
kaatopaikat/välivarastot Runsor ja Kerusneva, Lållby.
Jäteveron tultua 2011, satsattiin tuhkarakentamisen ohjeisiin, 
tuotteistamiseen ja lobbaukseen. Myös hyötykäyttöä tuettiin alkuun 
sopimuksilla niin pitkälle, että se käynnistyi.
MARA-kelpoisuuden rajat ovat osoittautuneet hiukan liian tiukoiksi, 
koska on pompittu rajojen molemmin puolin noin 20-50%:n ylityksin 
vain 1-2 raskasmetallin osalta.
Meluvallit ja metsäautotiet ja kaavoituksen vaatimus on estänyt 
MARA_ilmoituksen käyttöä monissa kohteissa, vaikka ympäristölupa 
on tullut MARA-ehtojen mukaisena.
Ympärstölupin lupakäsittely vaatima aika on monesti yllätys 
rakennuttajille ja saatavat olla este.
Pienet kohteet ja niiden hankala ajoitusten lomitus on johtanut 
kalliiseen välivarastointiin (jopa 20-30 % kustannuslisä)
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Tyypillisiä hyötykäyttökohteita
Katu, SJK, 2014, 35 000 t, pohja- ja lentotuhkia Sevo ja Vaasa, myös 
kipsiä stabilointiin 15%, mara-kelpoisia ojaluiskiin, jossa ei ole päällä 
asfalttia, AVI:n ympärisytölupa.
Biomassaterminaali, SJK, 2014 -22, 80 000 t, kaikki tuhkat + kipsi 
kuten edellä, asfalttipäällyste, AVI:n ympäristölupa
Suurnavetan piha-alue, 2014-16, 20 000 t, ei kaavaa -> kunnan lupa, 
kaikki tuhkat, asfalttipäällyste, rehusiilon alle myös.
Tuulivoima varastokenttä, Vähäkyrö, 2014, 10 000 t, ei asfalttia –
vesinäytteitä seurattava.
Biomassaterminaali + -murskaamo, Mustasaari, ?, 60 000 t, AVI:lta 
lupa, mutta naapurien ja kunnan valitettua ei VAHO:lta eikä VV:n 
valitettua KOHO:lta (palutti AVI:lle)
Tieluiskat, SJK, 2014-16, 100 000 t, paksuja kerroksia, nopea AVI:n 
lupapäätös
Raviradan keskialue, Härmä, 2015-16, 60 000 t, multapäällyste, 
kunnan ympäristölupa.
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Tyypillinen tuhkarakenne, esim. varastokenttä
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Alkuperäinen maaperä

Pohjatuhka, 150 - 200 mm

Lentotuhka  600 – 130 mm, 9 €/m2

Murskekerrokset 250-450 mm, 6€/m2

Asfaltti (tyhjätila <5%) 50 mm, 9€/m2

Lähtötilanne

Lopputilanne

Suodatinkangas, 1 €/m2

Salaojat noin 30 m:n välein

Vastapenkka
moreenista

Hinta 24€/m2 + ympäristölupa jne 2€/m2 = 26€/m2
Hinta ilman tuhkan tuontia 26-9 = 17€/m2



Vastuut ja kustannusrakenne

Edellisen kuvan mukaisen rakenteen tyypillinen kustannus on 22-
25 €/m2. Tästä tuhkaan kuljetuskustannus on 7-10 €/m2 ja 
asfaltti 7-9 €/m2.
Kustannusvastuu  on jakaantunut siten, että tuhkan toimittaja 
(VV) on kustantanut tuhka tuonnin paikan päälle. Tuhkan 
toimittaja on myös yleensä avustanut lupien hakemisessa ja 
teettänyt rakennesuunnitelmat sekä laadunvalvonnan.
Tällä kustannusvastuulla tuhkan hyötykäytöstä on arvioitu tulevan 
rakentajalle kustannushöytyä verrattuna luonnonmateriaalin 
käyttöön keskimäärin 2-4 €/m2 (luonnonmateriaalin saatavuus ja 
kohteen maaperän lähtötilanne tietysti ratkaisevat)
Näyttäsi siltä, että tällainen kustannusjako antaa molemmille 
osapuolille riittävä hyödyn, koska tuhkat on jo monia vuosia 
hyötykäytetty 100 %:sti.
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Mahdollisen hyötykäyttäjän yhteydenotto
Neuvottelu puitesopimuksesta (vastuu- ja kustannusjako, tuhkamäärät, -
rakennevaihtoehdot ja aikataulu) VV/lopullinen höytykäyttäjä
Rakennesuunnittelijan ja lupapaperien laatijan valinta
Tutustuminen kohteeseen ja suunnittelun aloitus
Tuhka-analyysitietojen haku 
Ympäristöluvan tai mara-ilmoituksen laadinta, allekirjoitus ja 
vastuuhenkilöiden nimeäminen
Rakennus- tai toimenpideluvan laadinta (katurakentamisessa teknisen 
lautakunnan päätös!), allekirjoitus ja vastuuhenkilöiden nimeäminen
Vesinäytteiden otto ennen töiden aloittamista, jos vaaditaan luvissa
Töiden aloituspalaveri
Koekentän rakentaminen ja laadunvalvontakokeiden teko, jos lupaehdot 
vaativat tai mikäli ei ole aikaisempaa näyttöä.
Loppupalaveri, taloudellinen yhteenveto ja tarvittavien dokumenttien 
laadinta.
Vesinäytteiden seuranta ja lopetusanomus 3-5 vuoden kuluttua.

Hyötykäytön vaiheet



Yhteystiedot

Larvin Oy 
Leivontaival 12, 60200 SJK
asko.hilmola@larvin.fi, 0400 667 073

Vaskiluodon Voima Oy
Sevontie 1, 60200 Seinäjoki
Matti.tiilikka@vv.fi, 050 3133 331
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