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§ Esipuhe

Tämä julkaisu on laadittu ”Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla”
–projektin puitteissa vuosina 2000 - 2002.  Projektin tutkimustoiminnan ja tämän julkaisun
on rahoittanut opetusministeriö.  Kehitysprojektiin sisältyi pilottikohteena Luopioisten kir-
konkylän urheilukentän perusparantaminen kuitutuhkamateriaalia käyttäen. Tässä julkai-
sussa on hyödynnetty pilottikohteessa kehitettyjä ratkaisuja sekä tutkimuksissa ja rakenta-
misessa saatuja kokemuksia.

Kehitysprojektin johdossa toimi ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on ollut rakennus-
neuvos Risto Järvelä opetusministeriöstä.  Muut ohjausryhmän jäsenet ovat olleet:

Antti Aalto, Länsi-Suomen lääninhallitus, rakennustarkastaja
Rauno Haapanen, Luopioisten kunta, kunnanjohtaja
Pentti Lagus, Helsingin kaupunki, liikuntavirasto, osastopäällikkö
Pentti Lahtinen, SCC Viatek Oy, kehitysjohtaja
Pertti Nieminen, Tampereen teknillinen korkeakoulu, dosentti
Jenni Vainio, Georgia-Pacific Finland Oy (Nokian Paperi), ympäristö-

insinööri
Mauri Peltovuori, Opetusministeriö, rakennustarkastaja
Tuija Sievi-Korte, Pirkanmaan ympäristökeskus, ylitarkastaja
Lauri Tusa, UPM-Kymmene Oyj Tervasaari, ympäristöpäällikkö

Näiden lisäksi ovat seuraavat henkilöt vaikuttaneet merkittävästi pilottihankkeen kehitys-
työhön:

Antti Lehtinen, Länsi-Suomen lääninhallitus, rakennustarkastaja
Pekka Lehtonen, Opetusministeriö, rakennustarkastaja
Simo Nieminen, Georgia-Pacific Finland Oy (Nokian Paperi), materiaali-

päällikkö
Asko Valkama, Luopioisten kunta, kunnanrakennusmestari
Marjo Ronkainen, SCC Viatek Oy, projektipäällikkö

Julkaisu sisältää kuitutuhkaan perustuvan urheilukenttärakenteen materiaali-, suunnittelu-,
rakentamis- ja laadunvarmistusohjeet.  Julkaisu on tarkoitettu liikuntapaikkojen rakennut-
tajille, suunnittelijoille, rakentajille sekä materiaaleja toimittavalle teollisuudelle.

Julkaisun ovat laatineet Pentti Lahtinen, Aino Maijala ja Marjo Ronkainen SCC Viatek
Oy:sta.
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§1 Johdanto

§11 Uusiomaarakentamisen taloudellinen ja ympäristöllinen merkitys

Maarakentamisessa perinteisesti käytettävän, hyvälaatuisen kiviaineksen saatavuus ja kustannukset
ovat monilla alueilla  jo ongelmia.  Kustannusongelma johtuu pääasiassa kasvaneista kuljetuskus-
tannuksista, koska kuljetusmatkat ovat pidentyneet kiviainesten ottomahdollisuuksien rajoittumisen
vuoksi.   Kiviainesten ottoa ja saatavuutta  rajoittavat  mm.  pohjavesialueet ja toisaalta ympäristö-
vaikutukset kuten melu, pöly ja vaikutukset maisemaan.  Tämän vuoksi maarakentamisessa pyritään
käyttämään kiviaineksia korvaavia materiaaleja kuten teollisuuden ja muun tuotantotoiminnan si-
vutuotteita.

Tuotantotoiminnan sivutuotteiden l. jätteiden maarakennushyötykäyttöä on tutkittu intensiivisesti
1990-luvulla, vaikka tutkimukset ja hyötykäyttö alkoivatkin jo paljon aikaisemmin. Suomessa tämä
alkoi kivihiilenpolton tuhkien hyötykäytöllä  1970-luvulla.  Maarakentamiseen soveltuvia tuotan-
totoiminnan sivutuotteita on arvioitu muodostuvan Suomessa vuosittain yli 24 miljoonaa tonnia.
Näistä teollisuuden sivutuotteita (poislukien kaivos- ja valimoteollisuus ja rakennuskiviteollisuus)
on noin 4,9 miljoonaa  tonnia.  Tästä määrästä  käytetään nykyisin hyödyksi maarakennuksessa tai
muualla arviolta 31 % (Mroueh ym. 2000).

Maarakennuskäyttöön soveltuvat sivutuotteet ovat yleensä määrättyä tilavuusyksikköä kohti kevy-
empiä kuin luonnon kiviaines, minkä lisäksi sivutuoterakenteet voidaan useissa sovellutuksissa teh-
dä huomattavasti ohuemmiksi kuin perinteiset rakenteet.  Tämän vuoksi teollisuuden sivutuotteita
hyödyntämällä arvioidaan voitavan säästää parhaimmassa tapauksessa jopa n. 20 miljoonaa tonnia
kiviainesta vuosittain, mikä vastaa n. 29 % vuotuisesta kiviaineksen rakentamiskäytöstä kaikessa
maarakentamisessa.

Teollisuudelle ja yhteiskunnalle sivutuotteiden hyödyntäminen on paitsi ympäristönsuojelun kan-
nalta tärkeää myös taloudellinen kysymys:  Edellämainitusta 4.9 miljoonasta sivutuotetonnista läji-
tetään nykyisin arviolta 3,4 miljoonaa tonnia. Jätehuollon kustannuksia ao. teollisuudelle on vaikea
täsmällisesti määritellä  käytäntöjen (esim. kunnallinen vai teollisuuslaitoksen yksityinen kaato-
paikka) ja jätteiden kirjavuuden vuoksi, mutta mikäli keskiarvoksi asetetaan 50 mk/tonni, ovat
vuotuiset jätehuoltokustannukset teollisuudelle vähintään 170 miljoonaa markkaa. Yksityisiä kaato-
paikkoja koskien jätehuollon kustannuksiin kuuluvat  tarvittavien läjityspaikkojen perustamis- ja
ylläpitokustannukset ja jätteen kuljetuskustannukset.  Läjittämisestä yhteiskunnan ylläpitämään
kaatopaikkaan veloitetaan teollisuudelta kunnallinen jätemaksu.  Tulevaisuudessa tulee teollisuus-
jätteisiin laajeneva jätevero todennäköisesti lisäämään teollisuuden jätekustannuksia.

§12 Uusiomaarakentamisessa käytettävissä olevat teollisuuden sivutuotteet

Maarakentamisessa käytettäviä teollisen tuotantotoiminnan sivutuotteita muodostuu energiantuo-
tannossa, metallurgisessa teollisuudessa, metsäteollisuudessa ja kemianteollisuudessa.  Energian-
tuotannon sivutuotteita ovat lento- ja pohjatuhkat sekä rikinpoiston lopputuotteet. Metallurgisesta
teollisuudesta saadaan masuunihiekkaa ja erilaisia kuonia, metsäteollisuudesta tuhkien lisäksi kuitu-
, siistaus- ja pastalietteitä, ja kemianteollisuudesta mm. prosessikipsiä ja suotojätettä.  Monista
edellämainituista sivutuotemateriaaleista on  kehitetty uusiomateriaaleja, joita on käytetty ja testattu
erilaisissa maarakenteissa.
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Tämä ohje keskittyy  kuitutuhkamateriaaleihin: kuitu- ja siistauslietteisiin, lentotuhkiin sekä tuhkien
ja lietteiden seoksiin. Kuitulietteet syntyvät metsäteollisuudessa sellun ja paperin valmistuksessa ja
siistauslietteet syntyvät kierrätyspaperin valmistuksessa. Lentotuhkia muodostuu erilaisissa poltto-
prosesseissa ja erilaisista polttoaineista (kivihiili, turve, puunkuori, sekapolttoaineet), ja kaikki nä-
mä luetaan tässä julkaisussa tuhkiin.  Kuitutuhka on uusiomaarakentamisen kehittyessä syntynyt
yleisnimitys materiaaleille, jotka ovat kuitulietteen ja tuhkan seoksia.  Metsäteollisuus ry:n mukaan1

Suomen metsäteollisuudessa muodostuu vuosittain kuitu- ja siistauslietteitä runsaat 1 miljoona ton-
nia ja tuhkia noin 230 000 tonnia.  Kivihiilen ja turpeen polton lentotuhkaa muodostuu vuosittain
lähes 550 000 tonnia.

Liitteenä (1) on luettelo v. 2001 merkittävimmistä kuitusaven ja lentotuhkan tuottajista, tuotanto-
paikkakunta- ja yhteystietoineen. Luetteloa laadittaessa ei ole arvioitu näiden materiaalien soveltu-
vuutta ko. tarkoitukseen.

§13 Julkaisun tavoitteet ja sisältö

Tämä julkaisu ”Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla” on laadittu anta-
maan oleelliset tiedot metsäteollisuuden kuitulietteiden, erilaisten lentotuhkien ja kuitutuhkien
ominaisuuksista ja käytöstä urheilukenttien rakentamisessa ja perusparantamisessa. Vaikka julkaisu
koskeekin ensi sijassa urheilukenttien rakentamista, sen tietoja voidaan soveltuvin osin käyttää
muissakin kenttäsovellutuksissa. Julkaisu täydentää Opetusministeriön julkaisuja ”Urheilukenttien
suunnittelu- ja rakentamisopas”  ja ”Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnät.

Teknisesti oikein toteutetulla uusiomaarakentamisella säästetään sekä materiaali- että hoitokustan-
nuksia ja saadaan aikaan kestäviä kenttärakenteita. Julkaisun tarkoituksena onkin toimia oppaana
hyödynnettäessä teollisuuden kuitulietteitä ja tuhkia urheilukenttien uusiomaarakentamisessa, jotta
hyödyntäminen tapahtuisi hyvää käytäntöä noudattaen ja siinä saavutettaisiin mahdollisimman kes-
tävä lopputulos.  Hyödyntämisen keskeisenä edellytyksenä ovat käytettävien sivutuotemateriaalien
rakennustekniset ominaisuudet ja niiden ympäristöllinen hyväksyttävyys. Viimeksimainittu puo-
lestaan edellyttää riittäviä tietoja kenttäkohteessa käytettävien materiaalien ympäristövaikutuksista
ja toistaiseksi myös ympäristölupaa.

Julkaisu perustuu vuosina 1999-2001 toteutettuun projektiin ”Urheilukentän perusparantaminen
uusiomaarakennustekniikalla”, jolloin pilottikohteena oli Luopioisten urheilukenttä.  Projektin tut-
kimustoiminnan ja tämän julkaisun on rahoittanut Opetusministeriö.

Julkaisun toisessa luvussa, kuitutuhkamateriaalit, määritellään kuitutuhkien eri materiaalikom-
ponentit: kuitulietteet, tuhkat ja näiden seokset sideaineineen, ja käsitellään näiden ominaisuuksia
sekä esimerkinomaisesti pilottikohteen laboratoriotutkimustuloksia. Kolmannessa luvussa käsitel-
lään materiaalien laadunvarmistusta, sekä geoteknisen laadun että ympäristökelpoisuuden kannalta.
Neljännessä luvussa käydään läpi urheilukentän suunnitteluun liittyvät kysymykset, viidennessä
luvussa käsitellään urheilukentän rakentamisen eri vaiheita ja kuudennessa luvussa urheilukentän
kunnon seurantaan ja huoltoon liittyviä kysymyksiä.

                                                
1 28.11.2000
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§2 Kuitutuhkamateriaalit

Kuitutuhkamateriaalit koostuvat kuitu- tai siistauslietteestä ja lentotuhkasta sekä mahdollisista lisä-
aineista (sideaineet, aktivaattorit).  Kuitutuhkamateriaaleja saadaan metsäteollisuuden tuotantopro-
sesseista ja energian tuotannosta. Näiden sivutuotteiden tyypilliset alkuainepitoisuudet on esitetty
taulukossa 1. Lentotuhka (myöh. tuhka) muodostuu savukaasujen mukana kulkeutuvasta kevyestä ja
helposti höyrystyvästä mineraaliaineksesta, joka kerätään talteen sähköisten tai mekaanisten erotti-
mien avulla.  Metsäteollisuudessa lentotuhkaa muodostuu kiinteiden polttoaineiden (mm. puuperäi-
set polttoaineet, lietteet ja turve) sekapoltossa, ja muussa energiantuotannossa muodostuu joko kivi-
hiilen polton tai turpeen polton tuhkia. Kuituliete on massa- ja paperiteollisuuden prosessivesien
käsittelyssä ja siistausliete metsäteollisuuden keräyspaperin prosessoinnissa syntyvä mineraali- ja
kuitupitoinen liete.  Molemmat sisältävät pääasiassa puu- ja selluloosakuitua ja täyteaineita, joista
pääosa on savea.  Koostumuksensa vuoksi kuitulietteistä käytetään uusiomaarakentamisessa nimi-
tystä kuitusavi, mitä yhteisnimitystä käytetään jatkossa kuitu- ja siistauslietteistä.

Taulukko 1:  Sivutuotteiden tyypilliset alkuainepitoisuudet  (vrt. taulukko 7) ja v. 2002 käytettävis-
sä olevat ohjearvot

Alkuaine Lentotuhka,
mg/kg

Kuituliete,
mg/kg

Siistausliete,
mg/kg

Ohjearvot
2000**

Raja-arvot
KPT/TPT

2001*
As <70 <20 <4 4,0 / 60 65 / 50
Ba <1500 <200 <100 600 / 600 2300 / 2000
Be <17 -
B <380 5,0/50 380 / 320

Cd <20 <1 <0,15 0,15 / 10 5/14
Co <50 <10 <10 50/200
Cr <400 <200 <30 37 / 500 300/ -
Cu <400 <40 <200 18 / 400 - / 650
Hg <2 <0,1 <0,1 0,11 / 5 1,1 / -
Mo <30 <5 <2 5,0 / 200 40 / 40
Ni <140 <50 <10 19 / 300 200 / -
Pb <150 <30 <15 15 / 300 - / 230
Sb <20 <5 5,0 / 40 15 / 40
Se <70 <10 <4 1,0 / 10 15 / 20
V <350 <20 <20 50 / 500
Zn <3500 <100 <200 23 / 700 400 / 2600

* Ympäristöministeriön muistio ehdotuksista valtioneuvoston asetukseksi eräiden jätteiden hyö-
dyntämisestä maarakentamisessa 26.6.2002. KPT = raja-arvot kivihiilen polton lentotuhkalle /TPT
= raja-arvot turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkalle. (-)= ei tarvitse tutkia ehdotetun
asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta materiaalista.
** Maan pilaantumiselle ehdotetut ohjearvot VNA-luonnoksessa vuodelta 1997, Sorvari 2000, tau-
lukko 19.  Ensimmäinen luku on puhtaan maan tavoitearvo / toinen luku on maan pilaantumiselle
asetettava raja-arvo.  Arvot ovat mediaanipitoisuuksia maaperälle, jossa saves = 4,9 % ja orgaani-
nen aines 1,2 %.
Tiedot lentotuhkien ja kuitusavien pitoisuuksista:  Finergy 2000 ja Metsäteollisuus ry
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§21 Tuhkat

Lentotuhka on rakenteeltaan hienojakoista, pallomaisista hiukkasista ja neulasmaisista kiteistä
muodostuvaa materiaalia. Sen ominaisuuksiin vaikuttavat polttoaineen laatu, polttotekniikka ja
poltto-olosuhteet. Rakeisuudeltaan sitä voidaan verrata silttiin ja sitä hienompiin aineksiin, rakei-
suus vaihtelee välillä 0,002 – 0,1 mm.  Orgaanisen aineksen pitoisuus on 1-15 % - kivihiilen polton
tuhkilla 1 – 10 %.  Kivihiilen lentotuhka on väriltään grafiitin harmaa, turpeen ja sekapolton tuhkien
väri vaihtelee punaruskean ja mustan välillä.

Lentotuhka on usein itselujittuva materiaali, ja sen lujittumista voidaan tehostaa käyttämällä akti-
vaattoreita (esimerkiksi sementtiä, kalkkia tai rikinpoiston lopputuotetta). Joitakin tuhkia voidaan
kuivina hyödyntää ilman sideaineita, mutta mikäli maarakentamiseen tarjotaan läjitettynä varastoi-
tua, kosteaa tuhkaa, tarvitaan aina sideainetta. Itselujittumisessa lentotuhka on parhaimmillaan, kun
se on kuivaa, ts. erottimilta purettuna ja kostuttamattomana varastoitu  siilossa tai vastaavassa tii-
viisti suljetussa paikassa.  Kun lentotuhkaan lisätään vettä, siinä käynnistyvät lujittumisreaktiot,
joten varastoitaessa kostutettua tuhkaa heikkenevät sen tekniset ominaisuudet.

Taulukko 2: Lentotuhkien teknisiä ominaisuuksia (Tuhkat hyötykäyttöön 2000, Mäkelä ym. 2000)

Ominaisuus vaihtelu
eri

tuhkilla
Kuivairtotiheys [kN/m3] 6-13
Kuivatilavuuspaino maksimitiiveydessä [kN/m3] 7-16
Vesipitoisuus, optimi, wo [%] 12-55
Lämmönjohtavuus, W/mK 0,4-1,0
Segregaatiopotentiaali (hyvin tiivistettynä) [mm2/Kh] <1
Veden kapillaarinen nousukorkeus [m] 1,8-2,2
Vedenläpäisevyys, k [m/s] 10-6-10-8

Puristuslujuus [MPa], stabiloitunut tuhka
- stabiloitu tuhka siilosta > 4,5
- stabiloitu kasatuhka 0,5-4,5

Tuhkan lujittuminen vaihtelee tuhkalaadusta riippuen välillä 0,3 – 9,0 MPa (suomalaiset tuhkat) 28
vuorokauden aikana sopivasti kostutettuna ja hyvin tiivistettynä sekä yli 4oC:n lämpötilassa.  Lujit-
tumista voidaan parantaa lisäämällä tuhkaan sideainetta.  Kuivana löyhä tuhka painaa alle 10
kN/m3, ja maksimitiiveydessä kuivatilavuuspaino voi vaihdella 7 ja 16 kN/m3 välillä.  Tätä vastaava
optimivesipitoisuus vaihtelee 12-55 % välillä.   Rakennettavaan kohteeseen on pyrittävä saamaan
tuhkaa, joka on kostutettu optimivesipitoisuuteensa.  Rakennetiiviydessä ja käyttötilanteessa (tiive-
ysastevaatimus yleensä 90 – 92 %) parannetun Proctor-kokeen maksimista) tuhka imee ympäris-
töstään lisäkosteutta muutamasta prosenttiyksiköstä muutamaan kymmeneen prosenttiyksikköön
riippuen rakenteen vedensaamismahdollisuuksista.

Tuhkan vedenläpäisevyys on suhteellisen pieni, tiivistettynä samaa suuruusluokkaa kuin siltillä (eli
keskimäärin 10-7 m/s).  Veden kapillaarinen nousukorkeus on tuhkalla yleensä yli 2 m.  Silttimäi-
syydestään huolimatta kaikki lentotuhkat eivät ole routimisherkkiä, kun ne tiivistetään huolellisesti.
Lentotuhka eristää paremmin lämpöä kuin esimerkiksi sora ja hiekka.  Viimeksimainittujen perin-
teisten kiviainesmateriaalien lämmöneristävyys on 2,0 – 2,3 W/Km, kun lentotuhkalla lämmöneris-
tävyys on materiaalin kosteudesta ja lämpötilasta riippuen 0,5 – 0,9 W/Km.
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Tuhkat sisältävät raskasmetalleja, joiden pitoisuus tuhkissa vaihtelee poltetun raaka-aineen perus-
teella. Huomio kiinnitetään yleensä niihin raskasmetalleihin, jotka on mainittu taulukossa 1.  Ab-
soluuttisina määrinä metallien pitoisuudet ovat suhteellisen alhaiset. Tuhkista on tehty myös lukui-
sia ja monentyyppisiä liukoisuustestejä, joiden perusteella on voitu päätellä, että tuhkien sisältämät
haitta-aineet ovat yleensä hyvin niukkaliukoisessa muodossa tuhkamateriaalin pH:n ollessa korkea.
Tutkimuksissa on myös todettu, että tuhkien puskurikapasiteetti vaikuttaa pitkään ja rakennekerrok-
sen pH pysyy lähes vakiona. Tästä huolimatta käyttöönotettavan tuhkamateriaalin käyttökelpoisuu-
desta on aina varmistuttava.  Tuhkarakentamisohjeen (ks. kirjallisuus) mukaan  tällöin tulee kiin-
nittää huomio raskasmetalleista arseeniin, kromiin, molybdeeniin ja vanadiiniin sekä sulfaattiin.

Tuhkia on mahdollista käyttää kaikissa mahdollisissa tien rakennekerroksissa  kantavana ja eristä-
vänä rakenteena joko sellaisenaan, seoksena muiden sivutuotteiden tai murskeen kanssa, tai osana
sideaineseosta murskeen stabiloinnissa. Pintakerroksissa tuhkaa käytetään vain esim. asfaltin seos-
aineena. Hyvin lujittuvien tuhkien rakennekerroksista saadaan perinteiseen rakentamiseen verrattu-
na huomattavasti ohuempia. Tuhkia on käytetty myös täytöissä, katu- ja kenttärakenteissa.  Kivi-
hiilenpolton tuhkamateriaaleista ja tuhkarakentamisesta suunnittelusta itse rakentamiseen on tehty
oma seikkaperäinen ohjeensa (Tuhkarakentamisohje).

§22 Kuitusavet

Kuitusavet ovat OECD 301F-testin mukaisesti erittäin hitaasti hajoavia lietteitä, huolimatta niiden
suhteellisen suuresta orgaanisesta ainespitoisuudesta (kuidut). Orgaanisen aineksen osuus kuiva-
aineksesta on kuitulietteillä on 30-60 % ja siistauslietteillä 50-70 %, loput ovat savea (kaoliinia,
talkkia), mineraalisia oksideja ja muita epäorgaanisia komponentteja, joita käytetään esim. paperin
päällystyksessä.  Kuitusavien  kuiva-ainepitoisuus on suurempi kuin 30 % ja tuhkapitoisuus alkupe-
rästä riippuen vähintään 20-30 % ja  pH 5-9(2).  Prosessin jälkeen kuivaamattoman lietteen vesipi-
toisuus on keskimäärin 200 % (laskettuna kuiva-aineesta).  Kuitusavet ovat väriltään harmaita,
pehmeitä ja elastisia materiaaleja.  Niistä ei voida määrittää geoteknistä rakeisuutta.  Kuitusavien
laatu vaihtelee valmistusprosessista ja sen jätevesien käsittelyprosessista riippuen.  Kuitusavien
teknisiä ominaisuuksia on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3: Kuitusavien teknisiä ominaisuuksia  (Mäkelä ym. 2000)

Ominaisuus Kuitusavi
Kuivamassa [kg/m3] 360-700
Kosteuspitoisuus, w [%] 90-220
Vesipitoisuus, optimi, wo [%] 40-100
Lämmönjohtavuus, W/mK 0,6-1,5
Konsolidaationvakio, cv [m2/a] 4-16
Kokoonpuristuvuusindeksi, Cc 1,2-1,8
Vedenläpäisevyys, k [m/s] 10-8-10-9

Puristuslujuus (1-aksiaalinen) [kPa] 20-40

Edellä, taulukossa 1, esitettiin kuitusavien yleisiä epäorgaanisten aineiden pitoisuuksia.  Myös epä-
orgaanisten aineiden liukoisuus ja kemiallinen hapenkulutus suotovesissä on määritetty useista
kuitusavista (kolonni- ja diffuusiotesteinä).  Näiden tulosten perusteella kuitusavia voidaan pitää

                                                
2 Metsäteollisuus ry (21.3.2001)
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ympäristön kannalta riskittöminä ja maarakennuskäyttöön soveltuvina materiaaleina.  Metsäteolli-
suuden jätevesien sisältämät raskasmetallit ovat peräisin prosessivesistä, alkuperäisestä puuraaka-
aineesta, kemikaaleista ja prosessilaitteistoista/-putkistosta.

Kuitusavet ovat lähes hajuttomia tuoreena. Varastoinnin aikana pinnan alla, hapettomassa tilassa
olleen lietteen hajupäästöt kertovat rikkiyhdisteiden muodostumisesta.

Kuitusavet varastoidaan yleensä läjitettyinä ulkoilmassa esim. tehtaiden läjitysalueilla.  Hyötykäyt-
töä ajatellen kuitusavet tulisi varastoida aumoina, joissa sen säänvaihteluille alttiiksi jäävä pinta-ala
on mahdollisimman pieni.  Kuitusavien läjityspaikalle ei aseteta yleensä erityisiä valvontavaatimuk-
sia (vrt. taulukko 1).

Kuitusavi soveltuu sellaisiin kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää tiivistettävyyttä, muodonmuutos-
kestävyyttä ja pientä vedenläpäisevyyttä.  Tämän vuoksi kuitusavia on käytetty sellaisenaan lähinnä
kaatopaikkojen tiivistyskerroksen rakentamiseen.

Orgaanisen aineksen määrä kuitusavessa vähenee ajan myötä biohajoamisen tapahtuessa, mutta
mineraaliaines on hyvin pysyvä.  Orgaaninen aines häviää hyvin hitaasti, mutta tämän seurauksena
materiaalin savipitoisuus kasvaa, jolloin materiaalista tulee tiiviimpi ja vähemmän vettäläpäisevä.
Kosteuspitoisuuden pienetessä kuitusavesta tulee lujempi ja myös tällöin vedenläpäisevyys piene-
nee.  Maarakenteissa, joissa tiiviys on tärkeä ominaisuus, tämä vähitellen tapahtuva tiivistyminen
on eduksi.

§23 Kuitutuhkat

Sekoittamalla kuitusaveen tuhkaa, syntyy kuitutuhkaa, jolla on pelkkää kuitusavea parempi mekaa-
nisen kuormituksenkestävyys.  Kuitutuhkille ei voida antaa  tyyppiluokittelua, koska tällaisen
seosmateriaalin ominaisuudet riippuvat komponenttien ja mahdollisen sideaineen ominaisuuksista
ja seossuhteista.  Kaikkia mahdollisia variaatioita ei voida eikä kannatakaan tutkia, mutta jokaiseen
rakennuskohteeseen on löydettävissä käytettävissä oleviin komponentteihin perustuen optimaalisin
kuitutuhkaseos.
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§3 Materiaalien ja rakenteiden laadunvarmistus

§31 Yleistä

Tässä esitetyt ohjeet rajoittuvat itse uusiomateriaaleihin eivätkä ne sisällä uusiomateriaalin tuotan-
non tai rakentamisen laadunvalvontaa.  Materiaalin laadusta vastaa sen tuottaja, joko sitä sivutuot-
teena tuottava tehdas tai materiaalin jalostaja.  Laadunvarmistus jakautuu kahteen osaan: 1) geotek-
nisten ominaisuuksien laadunvarmistukseen ja 2) ympäristökelpoisuuden varmistukseen.

Kuitutuhkan samoin kuin sen komponenttien geoteknisten ominaisuuksien perusteella voidaan arvi-
oida näiden materiaalien hyödynnettävyyttä eri rakennesovellutuksissa.  Ympäristökelpoisuutta
testaamalla varmistutaan uusiomateriaalin käytön riskittömyydestä.  Komponenteista tulee selvittää
tietyt perusominaisuudet ennen niiden hyödyntämistä.  Lisäksi on oltava riittävästi selvillä näiden
komponenttien laadun vaihteluista, jotta se voidaan ottaa huomioon kuitutuhkan mitoitusparamet-
reissa, sekä hyödyntämiskohteen vaatimuksista.

Luvussa 2 käsitellyistä asioista voidaan päätellä, että  tuhkien ja kuitusavien ominaisuudet vaihtele-
vat merkittävästi. Tämän vuoksi on erittäin tarpeellista, että ennen rakentamista materiaaleille teh-
dään perustestit, joiden perusteella haetaan rakennettavaan kohteeseen ja suunniteltuun rakentee-
seen mahdollisimman hyvin soveltuva ja pitkän aikaa palveleva, optimaalinen materiaaliseos. Sa-
massa yhteydessä tulee määrittää materiaalikohtaisesti sallitut vaihtelurajat esimerkiksi vesipitoi-
suus, tiiveysaste jne. Materiaalien testauksen kustannukset on nopeasti maksettu takaisin, kun käy-
tössä on luotettavat materiaaliseokset ja oikeat rakenteiden mitoitusperusteet. Suositeltavat tutki-
mukset esitetään taulukossa 4  ja tutkimusmenetelmiä  Liitteessä 2.

Taulukko 4. Suositeltavia tutkimusmenetelmiä

Tutkimus / testi Lentotuhka Kuitusavi Kuitutuhka
Kuivairtotiheys [kN/m3] x x x
Maksimikuivatilavuuspaino [kN/m3] x x
Vesipitoisuus, optimi, wo [%] x x x
Hehkutushäviö [%] x x x
Rakeisuus x
Puristuslujuus (1-aksiaalinen) [kPa] x x x
Vedenläpäisevyys, k [m/s] x x x
Lämmönjohtavuus, W/mK x x x
Segregaatiopotentiaali (hyvin tiivistettynä) [mm2/Kh] x x x
Routakestävyys (routanousukoe) [kPa] x x x
Jäätymis-sulamiskestävyys [kPa] x x x
Vedenkestävyys (vesiupostuskestävyys) [kPa] x
Aktiivisen CaO:n määrä x
Kokonaispitoisuudet, epäorgaaniset aineet/yhdisteet x x x
COD ja biohajoavuus x x
Kokonaispitoisuudet, orgaaniset (prosessin ja kom-
ponentin mukaan esim. kuitusaven karakt./PCB)

x x x

Liukoisuus  prEN 12457-3 x x x
Pitkäaikaisliukoisuus (NEN 7343, kolonnitesti)3 x x

                                                
3 Joissakin tapauksissa, kun materiaalista saadaan erittäin luja ja kiinteä, lujittunut kappale, tulee kolonnitesti korvata
diffuusiotestillä.



Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet

8

§32  Näytteenotto

Ainakin niiden materiaalien osalta, jotka kuuluvat tulevan valtioneuvoston asetuksen (eräiden jät-
teiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) soveltamisalaan, suoritetaan näytteenotto kuten ympä-
ristötutkimuksetkin asetuksen vaatimusten mukaisesti.   Ympäristönäytteiden osalta näytteenotto ja
laboratorionäytteiden valmistus noudattavat tällöin standardeja SFS-EN-932-1 ja SFS-EN 932-2 ja
muita valtioneuvoston asetuksen (VNA-luonnos) vaatimuksia.

Lentotuhkan ja kuitusaven laatu vaihtelee tuotantoprosessista ja lähtöraaka-aineista riippuen. Esi-
merkiksi saman voimalaitoksen eri kattiloiden tuhkat tulee tutkia erikseen, sama koskee lietteitä,
jotka muodostuvat eri tehtaissa.  Teknisten laatuvaihteluiden hallitsemiseksi on suositeltavaa, että
näiden materiaalien laatututkimukset tehdään ensimmäisen hyötykäyttövuoden aikana vähintään
kerran kuussa. Tämän jälkeen tutkimustiheyttä voi harventaa esim. kerran 2-3 kuukauden aikana
(voimalaitoksessa käyttöaikana).

Teknisiä tutkimuksia varten tuhkanäytteet otetaan kuivina kertanäytteinä siilosta.  Lietenäytteet
otetaan satunnaisina kertanäytteinä välittömästi ennen liete-erän läjitystä. Suositeltava kertanäyte-
määrä on 40 litraa.

Poikkeuksena edelliseen:
- Tuhkan vesipitoisuuden kontrollinäytteet otetaan vedensyötön jälkeen
- Materiaalit, jotka eivät kuulu VNA:n soveltamisalaan:  ympäristöominaisuuksien karakterisoin-

titestiin (ks. myöhemmin) tarvittavat näytteet ovat kokoomanäytteitä. Kokoomanäyte yhdiste-
tään ja homogenisoidaan näytteistä (1-2 kg), joita on kerätty vähintään 3 kertaa viikossa kuu-
kauden ajan.

Mikäli voimalaitoksella lisätään vesi hyötykäytettävään tuhkaan, on vesipitoisuuden ehdottomasti
oltava määritellyllä ohjealueella.  Tämän vuoksi veden syöttö on testattava ennen toimituksen aloi-
tusta ja sitä on seurattava vähintään jokaista 1000 tonnin erää kohden.

§33 Geoteknisen laadun testaaminen ja laatuvaatimukset

Testaaminen
Kuitusaven ja tuhkan  geoteknisiä  laadun määritysmenetelmiä on selostettu Liitteessä 2.  Tärkeim-
pien ominaisuuksien merkitys on lyhyesti seuraava:

Rakeisuus
Kuitusavesta ei voida määrittää rakeisuutta.
Tuhkilla rakeisuus vaikuttaa tuhkan optimivesipitoisuuteen ja siten kuivatilavuuspainoon.  Myös
kuivan tuhkan pölyävyyteen sillä on merkitystä.

Hehkutushäviö (LoI)
kertoo palamattoman aineksen pitoisuuden ja se määritetään molemmista.  Tuhkilla hehkutushäviö
kertoo tuhkan sisältämän hiilijäännöksen määrän ja sillä on vaikutusta  tuhkamateriaalin lujittumi-
sessa.  Kuitusavilla hehkutushäviö kertoo orgaanisen aineksen pitoisuuden materiaalissa.

Optimivesipitoisuus
Tuhkilla saavutetaan suurin kuivatilavuuspaino optimivesipitoisuudessa Proctor-kokeessa. Vastaa-
vasti se on määritettävissä kuitutuhkista.  Tuhkat ja kuitutuhkat on tiivistettävä optimivesipitoisuu-
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dessaan tai hyvin lähellä sitä, jotta saavutetaan rakenteelle vaadittava tiiviysaste. Kuitutuhkaa on
kuitenkin helpompi tiivistää optimivesipitoisuutta korkeammassa vesipitoisuudessa kuin tuhkaa,
koska se ei ole yhtä häiriintymisherkkää.
Optimivesipitoisuuden määrittäminen saattaa useimmilla kuitulietteillä olla vaikeaa, koska näytettä
joudutaan kuivaamaan täydellisen optimivesipitoisuuskuvaajan aikaansaamiseksi. Kuvassa  1 on
esitetty yleinen kuitusaven sekä lentotuhkan  vesipitoisuus- / kuivairtotiheys-kuvaajan muoto (mit-
tasuhteet eivät ole oikeat).  Optimivesipitoisuudeksi määritetään se vesipitoisuus, jossa materiaali
saavuttaa korkeimman maksimikuivairtotiheyden arvon parannetussa Proctor-kokeessa.

Lujuusominaisuudet
Lentotuhkan ominaisuuksia voidaan kuvata sen lujittumisen l. potsolaanisuuden avulla, kun materi-
aali kostutetaan ja tiivistetään.  Tuhkamateriaalilta odotettavissa oleva lujuustaso on arvioitavissa
määrittämällä 28 päivää lujittuneen koekappaleen, jonka tiiviysaste 90-95 %, 1-aksiaalinen puris-
tusmurtolujuus.  Myös aktiivisen kalsiumoksidin (CaO) pitoisuus kertoo tuhkan lujittumistaipu-
muksista, sillä mitä korkeampi tämä aktiivisen kalkin pitoisuus on, sitä korkeampi lujuustaso on
saavutettavissa.
Tuhkilla ja kuitutuhkilla määritetään puristuskokeen jännitys-muodonmuutoskuvaajasta materiaalin
50 % puristusmurtolujuutta vastaavan jännityksen suhde sitä vastaavaan muodonmuutokseen eli
muodonmuutosmoduuli (E50).

kuivairtotiheys
[kg/m3]

                                               wo                                                    vesipitoisuus [%]
Kuva 1 :  Tyypillinen Proctor-kuvaaja eri vesipitoisuuksissa.

Lentotuhka
Kuitusavi

Kuitutuhkan laatu määritellään haettaessa määrätyistä komponenteista (tuhka ja kuitusavi) opti-
maalista seosta tiettyyn käyttötarkoitukseen (taulukko 4).

Kuitutuhkat kuten tuhkat voidaan luokitella niiden lujuus- ja routivuusominaisuuksien perusteella
taulukon 5 mukaisesti. Routivuus arvioidaan routanousukokeella määritetyn segregaatiopotentiaalin
SPo arvon perusteella. Kuitutuhkat ovat usein lievästi routivia tai routivia, ja niiden segregaatiopo-
tentiaalin tulee olla pienempi kuin 1,5 mm2/Kh.  Urheilukenttärakenteissa kantavana ja routaeristä-
vänä rakennekerroksena suositellaan käytettäväksi A- tai B-luokan kuitutuhkia.

Lämmönjohtavuus Lämmönjohtavuuteen vaikuttavat materiaalin vesipitoisuus ja lämpötila.  Kui-
tutuhkan lämmönjohtavuus on suhteellisen pieni (usein < 1 W/Km), joten nämä materiaalit ovat
kiviaineksia selvästi parempia lämmöneristäjiä.
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Vedenläpäisevyys määritetään pehmeäseinämäisessä laitteistossa. Kuitutuhkien vedenläpäisevyys
on yleensä suurempi kuin 10-8 m/s, kun taas kuitusavien vedenläpäisevyys on yleensä pienempi
kuin 10-8 m/s.

Rasituksenkestävyys
Rakennusmateriaalin, kuten kuitutuhkan, kestävyys erilaisia rasitustekijöitä vastaan voidaan kuvata
vedenkestävyyden l. vesirasituskestävyyden, routakestävyyden ja jäätymis-sulamiskestävyyden
avulla.  Näistä voidaan muodostaa myös yhdistelmärasitustesti.  Rasituskestävyys määritetään rasi-
tuskokeen aiheuttaman puristuslujuuden muutoksen (pienenemisen) avulla.  Taulukossa 6 on an-
nettu suosituksia kuitutuhkamateriaalien rasituskestävyydelle.

Taulukko 5: Kuitutuhkien luokitteluominaisuudet

Mate-
riaali-
luokka

1-aksiaalinen puristuslujuus
(10% muodonmuutosta vastaava jännitys)

[MPa]

Routivuus, SPo
[mm2/Kh]

A Lujat >1 < 0,5
B Puolilujat 0,3 – 1,0 0,5 – 1,0
C Vähän lujittuvat < 0,3 1,0 – 1,5

Taulukko 6:  Kuitutuhkan rasituskestävyyssuositukset

Rasitustesti Puristuslujuuden pienene-
minen rasituskokeessa,

max. [%]

Muut suositukset

Jäätymis-sulamiskestävyys 40 Näyte säilyy kiinteänä ja ehjänä
Vedenkestävyys 30 Näyte säilyy kiinteänä ja ehjänä
Routanousukoe * 30 Näyte säilyy kiinteänä ja ehjänä
Vedenläpäisevyys **
(pehmeäseinämäinen suotokoe)

20 Materiaalissa ei havaita syöpy-
mistä

Rasitustestejä yhdisteltäessä vaatimuksena lujuuden maksimialenema: rankin testi + 10 % / koe

*Routanousukoe kuvaa suuntaa-antavasti pakkaskestävyyskokeen aiheuttamia ominaisuusmuutoksia, mutta on lievempi
testi. Kokeen kesto vaikuttaa huomattavasti tuloksiin.
**Vedenläpäisevyyskoe kuvaa suuntaa-antavasti vedenkestävyyskokeen ominaisuusmuutoksia, mutta on lievempi testi.
Kokeen kestoaika, gradientti, tehokas jännitys ja vesimäärä vaikuttavat huomattavasti tuloksiin.

§34 Ympäristöominaisuuksien tutkiminen ja seuranta

Tuhkan, kuitusaven ja kuitutuhkan ympäristöominaisuuksia tutkitaan ja seurataan, jotta voidaan
varmistua  maarakentamisessa käytettävien materiaalien ympäristökelpoisuudesta.  Ympäristökel-
poisuus määritetään materiaalien sisältämien haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien ja liukoisuuksi-
en avulla. Määritysmenetelmät on lyhyesti selostettu Liitteessä 2. Liukoisuustestejä kuvataan myös
VTT:n kemiantekniikan julkaisussa (Wahlström ym. 1996).

Niiden materiaalien osalta (ensi vaiheessa mm. ainakin tuhkat), jotka kuuluvat tulevan valtioneu-
voston asetuksen (eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) soveltamisalaan, suorite-
taan  ympäristötutkimukset asetuksen vaatimusten mukaisesti.   Asetuksen soveltamisalaan kuulu-
ville jätteille tullaan antamaan raja-arvot määrättyjen haitallisten aineiden pitoisuudelle ja liukoi-
suudelle.  Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet l. sivutuotemateriaalit eivät saa sisältää epä-
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puhtauksina muitakaan haitallisia aineita siten, että niistä voisi aiheutua vaaraa tai haittaa tervey-
delle tai ympäristölle.  Kaikille sivutuotemateriaaleille tulee olla myös käyttöturvallisuustiedotteet.

Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jääville materiaaleille (kuitusavet) on tehtävä karakterisoin-
titestit.  Karakterisointitesteihin kuuluvat esim. epäorgaanisten haitta-aineiden kokonaispitoisuuden
määritys joko kuningasvesiuutosta tai mikroaaltohajotuksesta, ja liukoisuuksien määritys kolonni-
testillä.  Testien tuloksia voidaan verrata  esim. pitoisuuden osalta Suomen ympäristökeskuksen
ehdottamiin pilaantuneen maan tavoite- ja raja-arvoihin, ja  liukoisuuksia   vastaavasti Suomen ym-
päristökeskuksen ehdottamiin liukoisuuden ohjearvoihin (Sorvari 2000).  Näitä ohjearvoja on
koottu taulukkoon 7.  Tämä koskee  todennäköisesti kuitusavia ja rakennuskohteessa käytettävää
kuitutuhkaseosta.

Laadunvalvonnan tehtävänä on varmistaa se, että kenttäkohteessa käytettävät rakennusmateriaalit
täyttävät ympäristökelpoisuuden vaatimukset. Myös laadunvalvonnan menettelytavoissa noudate-
taan tulevan asetuksen määräyksiä, vaikka mm. kuitusavet ja niiden seokset tuhkan kanssa eivät
kuuluisikaan asetuksen sovellutusalaan.

Taulukko 7 :  Ohje-/raja-arvoja sivutuotemateriaalin pitoisuuksille ja liukoisuuksille

Materiaalin koostumus
[mg/kg]

Materiaalin liukoisuus [mg/kg]

Raja-arvot
2002***

Liukoisuuden oh-
jearvot 2000**

Raja-arvot
2001***

Aine

Tavoite-
arvo

2000**

Raja-
arvo

2000** KPT TPT Päällys-
tämätön
rakenne

Päällys-
tetty

rakenne

KPT TPT

As 4,0* 60 65 50 0,14 0,85 0,85 0,85
Ba 600 600 2300 2000 10 28 28 280
B - - 380 320 - - - -

Cd 0,15* 10 5 14 0,011 0,015 0,015 0,02
Co 50 200 - 1,1 2,5 - -
Cr 37* 500 300 2 5,1 5,1 -
Cu 18* 400 650 1,1 2 - -
F 200 2000 11 25 -

Hg 0,11* 5 1,1 0,014 0,032 0,032
Mo 5,0 200 40 40 0,31 0,5 10 4
Ni 19* 300 200 - 1,2 2,1 - -
Pb 15* 300 230 1 1,8 -
Sb 5 40 15 40 0,12 0,4 0,4 0,4
Se 1 10 15 20 0,06 0,098 1 0,5
Sn 50 300 0,85 3,1 -
V 50 500 2,2 10 -
Zn 23* 700 400 2600 1,5 2,7 3 2,7

CN,
vapaa

1 20 0,06 0,098 -

SO4 - - - - 1500 - 15000 3000
Cl - - - - 250 - - -
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*Mediaanipitoisuus maaperälle, jossa saves = 4,9 % ja orgaaninen aines =1,2 % (simultointitulok-
set)
** Lähde: Sorvari 2000
*** YM 11/400/2001, kesäkuussa 2002: Lausuntopyyntö ehdotuksista valtioneuvoston asetukseksi
eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. KPT = raja-arvot kivihiilen polton lentotuh-
kalle, TPT = raja-arvot turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkalle.  Liukoisuuden raja-
arvot päällystetylle rakenteelle. (-)= ei tarvitse tutkia ehdotetun asetuksen soveltamisalaan kuulu-
vasta materiaalista.
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§4 Kentän suunnittelu

§41 Yleistä

Urheilukentän suunnittelussa noudatetaan opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisua 82
”Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisopas” vuodelta 2002. Tämä opas täydentää ko. opasta
uusiomateriaalien osalta. Kuitu- ja tuhkamateriaalit poikkeavat lämmönjohtavuudeltaan ja vedenlä-
päisevyydeltään oleellisesti perinteisistä materiaaleista. Näiden materiaalien kiviainesta selvästi
pienempien lämmönjohtavuusarvojen ansiosta rakennekerrosten paksuus voidaan suunnitella tavan-
omaista ohuemmaksi routivissa pohjasuhteissa. Suurempi lämmöneristävyys johtaa myös siihen,
että rakenne ei jäädy niin syvälle kuin normaali rakenne. Paras hyöty kuitutuhkan lämmöneristä-
vyydestä saadaan routivalle maaperälle rakennettaessa, koska tällöin pintakerroksen hyvä routa-
eristävyys estää pohjamaan routimisen. Lämmöneristysominaisuutta voidaan hyödyntää myös läm-
mitettävillä kentillä, jolloin eristävä kerros vähentää lämmitysenergian tarvetta. Lisäksi kuitutuhka
on kiviainesta selvästi kevyempää, jolloin se aiheuttaa vähemmän kuormitusta, mistä on hyötyä
esim. savipohjaisilla alueilla. Kuitutuhkan pieni vedenläpäisevyys aiheuttaa sen, ettei pintarakentei-
den lävitse suotautunut vesi johdu kuitutuhkan alapuoliseen kuivatuskerrokseen ilman erityisratkai-
suja. Kuitutuhkarakenteisen urheilukentän kuivatus tulee toteuttaa joko johtamalla vedet  kuitutuh-
kakerroksen lävitse tai johtamalla vedet kuitutuhkakerroksen yläpinnalta pois.

Kuva 2. Luopioisten urheilukentälle toteutettujen rakennetyyppien poikkileikkauskuvat.

§42  Rakenteet ja niiden mitoitus

KUITUTUHKAMATERIAALIT POIKKEAVAT LÄMMÖNJOHTAVUUDEL-
TAAN JA VEDENLÄPÄISEVYYDELTÄÄN PERITEISISTÄ
MATERIAALEISTA
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Rakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa routivuus ja kuivatus ovat tärkeimmät huomioonotetta-
vat  tekijät, jotka poikkeavat perinteisestä rakentamisesta. Kuitutuhkamateriaalien mitoitusparamet-
rit tulee määrittää. Routamitoitus tehdään kuten perinteisille rakenteille käyttäen materiaalin λ-
arvoa. Kuituhkan λ-arvot vaihtelevat 0,4 – 1,0 W/mK materiaalin koostumuksesta riippuen. Suun-
niteltavien rakenteiden tulee täyttää niille asetetut vaatimukset, jolloin kentän eri osilla rakenteiden
paksuudet voivat vaihdella. Kuvassa 2 esimerkkinä Luopioisten urheilukenttä, jossa käytettiin 3 eri
rakennetyyppiä. Rakennetyypit olivat erilaiset juoksuradan, hyppypaikkojen ja nurmikentän alueel-
la, koska vaatimukset sallittujen routanousujen ja pinnan epätasaisuuden suhteen ovat erilaiset. Suu-
rimmat routanousut ja epätasaisuudet sallitaan nurmikentän alueella, jossa kuitutuhkakerroksen
paksuus on 200 mm. Juoksuradalla vaaditaan pinnan suhteen suurempaa tasaisuutta, mutta koska
juoksurata on tiilimurskepintainen sen vaatimukset eivät ole yhtä suuret kuin kestopäällystetyillä
alueilla. Näin ollen juoksuradan kohdalla kuitutuhkakerroksen paksuus on 400 mm ja kestopäällys-
teisillä hyppypaikoilla 600 mm. Pohjamaaltaan Luopioisten urheilukenttä rakennettiin routivalle ja
kuivatuksen kannalta vaativalle alueelle. Luopioisten urheilukenttää ei käytetä talvella luistinratana,
jolloin lumen eristysvaikutus on voitu ottaa huomioon mitoituksessa.

§43 Kuivatus

Kuitutuhkamateriaalia käytettäessä kuivatus hoidetaan joko viemällä sadevedet kuitutuhkakerrok-
sen lävitse salaojakerrokseen erilaisia pystyojituksia käyttäen tai rakentamalla salaojitus kuitutuh-
kakerroksen päälle kuivatuskerrokseen. Kuitutuhkakerroksen alapuolinen suodatinkerros on välttä-
mätön kapillaarisen nousun katkaisemiseksi. Urheilukentän päällysteen ja kuitutuhkakerroksen vä-
lissä on aina oltava vettä johtava rakennekerros (paksuudeltaan min. 70 mm, mieluummin ≥ 100
mm), jonka kautta suotautuneet vedet pääsevät poistumaan salaojiin tai kuitutuhkan läpäiseviin
liuska-, sora- tai kevytsorapystyojiin. Luopioisten urheilukentällä kuivatus perustuu pintavesien
imeytykseen  ja siellä on testattu eri tyyppisiä kuivatusratkaisuja. Sadevesikourut ja pintavesikaivot
jätettiin suunnitelmista pois ja juoksuradan ja hyppypaikkojen alueille asennettiin liuskapystyojitus
1,5 m välein. Hydromaton käyttö oli suunniteltu kestopäällystetyille alueille, mutta se korvattiin
vaakasuuntaisilla liuskaojilla. Osalla juoksurata-aluetta testattiin myös kevytsorapystyojitusta (4 m
välein ojat, joiden halkaisija oli 100 mm). Nurmikentän alueella salaojat olivat 8 m välein. Lisäksi
sorasalaoja kiertää nurmikentän alueen. Viialaan rakennetulla urheilukentällä on nurmialueella har-
va liuskapystyojitus ja salaojahiekkakerros kuitusaven päällä, kasvukerroksen alapuolella. Kuvissa
2. ja 3. on esitetty kuivatusrakenteiden periaatteet Luopioisten urheilukentältä.

PARAS HYÖTY KUITUTUHKAN LÄMMÖNERISTYSOMINAISUUDESTA
SAADAAN RAKENNETTAESSA ROUTIVALLE MAAPERÄLLE

KUITUTUHKARAKENTEISEN URHEILUKENTÄN KUIVATUS VAATII
ERITYISRATKAISUJA, JOILLA VESI JOKO JOHDETAAN
KUITUTUHKAKERROKSEN LÄVITSE TAI SEN YLÄPINNASTA POIS
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Kuva 3. Periaatekuva Luopioisten urheilukentällä toteutetusta kuivatuksesta.
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§44 Työselitys ja laadunvalvontaohjeet

Työselitys on yksityiskohtainen työohje perusparannettavalle kohteelle. Työselitys sisältää Urheilu-
kenttien suunnittelu- ja rakentamisoppaassa ja MaaRYLissä esitetyn lisäksi vähintään seuraavat
asiat:

1. Annetaan yleiskuva perusparannettavasta kohteesta ja toteutettavasta rakennustyöstä
2. Käytettävät materiaalit, niiden perusominaisuudet, sallitut laatuvaihtelut ja  massamäärät
3. Materiaalien tilaukset, toimitukset, laadunvarmennus ja sekoittaminen
4. Paikat välivarastoinnille ja sekoituksille
5. Lupakysymykset. Mahdolliset lupamuutokset. Ympäristölupa
6. Rakennusaikataulu
7. Olosuhderajoitukset
8. Rakenteiden teko: Rakenteiden kuvaus ja rakentaminen. Rakentamisessa kuvataan erityisesti

kuitutuhkamateriaalin kuljetus, levitys, tasaus ja tiivistys rakennuskohteessa. Työmaakoneet ja
laitteet

9. Laadunvalvontaohjeet

Edellisen luettelon lisäksi työmaalla tulee pitää työmaapäiväkirjaa, johon rakentamisen aikaiset
tapahtumat ja kaikki poikkeamat merkitään lyhyesti mutta yksityiskohtaisesti.  Päiväkirjaan merki-
tään päivittäin mm. rakennetut kerrokset/rakennetyypit, työmaalle toimitettujen materiaalien määrä
ja laatuhavainnot, työmaalla käytetyt työkoneet ja –menetelmät, työmaalla suoritetut laadunval-
vontatoimenpiteet ja laatuhavainnot, säätiedot yms..  Myös työn aikana ilmenneet ongelmat kirja-
taan työmaapäiväkirjaan.  Kopiot työmaapäiväkirjasta toimitetaan suunnittelijalle.

Urakoitsijan tai rakennuttajan ja materiaalintoimittajan tulee laatia toimitussopimus materiaalista.
Sopimuksen tulee pitää sisällään vähintään materiaalien massamäärät, laatuvaatimukset, sallitut
vaihtelurajat, määrämittausperusteet sekä materiaalin hintatiedot, kuljetusjärjestelyt ja toimitusai-
kataulun.

Liitteenä (3) on esimerkkinä otteita Luopioisten urheilukentän perusparantamisen työselityksestä
(Kuitutuhkakerroksen koerakentamisen työohje ja laadunvarmistussuunnitelma).

§45 Ympäristölupa

Teollisuusjätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa säädellään ympäristönsuojelulailla YSL
86/2000.  Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen on mahdollista vapauttaa ylei-
sestä lupavelvollisuudesta valtioneuvoston asetuksella tarkemmin määrättävin edellytyksin (YSL
30§).  Tätä ohjetta kirjoitettaessa on meneillään valmistelut valtioneuvoston asetukseksi eräiden
jätteiden hyödyntämisestä maarakennuksessa, ja 3.7.2001 ympäristöministeriö toimitti asetusehdo-
tuksen lausuntokierrokselle.  Tähän VNA-ehdotukseen on viitattu jo mm. kohdissa §32 ja § 34.

VNA-ehdotuksen soveltamisalaan kuuluvia jätteitä saa käyttää maarakentamiseen ilman ympäris-
tönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, kun asetus astuu voimaan ja mikäli käyttö tapahtuu asetuk-
sessa säädetyn mukaisesti. Materiaalien käytöstä tehdään ilmoitus alueelliseen ympäristökeskuk-
seen, joka hyväksyy ilmoituksen tai määrää kohteelle lupakäsittelyn. VNA-ehdotuksen mukaan
kuitusavet ja kuitutuhkat (seokset) ovat kuitenkin materiaaleja, joiden käyttö on edelleen luvanva-
raista YSL 86/2000 mukaisesti. Mikäli materiaalia myöhemmin poistetaan rakenteesta, tulee tällöin
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ottaa yhteyttä luvan myöntäneeseen viranomaiseen, joka ratkaisee poistetun materiaalin sijoittami-
sen.

Ympäristökelpoisuus

Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 28 §:n  1 momentin mukaan ympäristölupa on oltava ympä-
ristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla, asetuksella (YSA 169/2000) tarkemmin säädettävällä
toiminnalla.  YSA:n 1 §:ssä luetellaan ne toiminnot, joilla lupa on tällä perusteella oltava. YSL 28
§:n 2 momentin 4 kohdan mukaan ympäristölupaa on haettava jäteasetuksen (1390/1993) liitteissä 5
ja 6 määriteltyyn jätteen hyödyntämiseen ja käsittelyyn, joka on ammattimaista tai laitosmaista.

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää
muuta ympäristön pilaantumista, kun otetaan huomioon lupamääräykset ja sijoituspaikka (YSL 42).
Toiminnasta ei myöskään saa aiheutua maaperän (YSL 7§) tai pohjaveden pilaantumista (YSL 8§).

Ympäristökelpoisuuden arvioimiseksi ja hyväksyttämiseksi käytettävät sivutuotteet ja niiden ra-
kentamisessa käytettävä seos tulee tutkia kohdassa §34 selostetulla tavalla.

Kohdekohtaisen lupaharkinnan ensisijaisena lähtökohtana on sen arvioiminen, aiheuttaako materi-
aali alapuolisen maaperän tai pohjaveden pilaantumista.  Tähän ei ole toistaiseksi (2001) vahvistet-
tuja kriteerejä, mutta vertailupohjana pidetään esim. nykyisin maaperän pilaantumisen arviointiin
ehdotettuja puhtaan maan tavoite- ja pilaantuneen maan ohjearvoja (vrt. taulukko 7 ja kohta §34).

Koostumuksen ja liukoisuuden raja-arvot on määritelty alueelle, johon kohdistuu myös muuta kuin
sivutuotteen tai uusiomateriaalin aiheuttamaa kuormitusta. Tällaisia sovellutuskohteita ovat mm.
urheilukentät, jotka sijaitsevat taajama-alueilla.  Ehdotettuja ohjearvoja ei sovelleta sellaisenaan
luokitelluille pohjavesi-alueille (I-III) ja nk. herkkään ympäristöön4.  Ympäristölupaa edellyttävien
materiaalien  maarakennuskäytön ympäristökelpoisuuden arvioinnille on ehdotettu  kuvan 4 esittä-
mää menettelytapaa (yksityiskohtaisemmin mm. Mroueh ym 2000, sivut 27-33).

Ympäristöluvan hakeminen

Urheilukentän perusparantamisessa käytettävien uusiomateriaalien, kuten kuitutuhkien hyödyntämi-
seen ei pääsäännön mukaan sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-asetus 6§),
koska hankkeet ovat suhteellisen pieniä eivätkä aiheuta laadultaan ja laajuudeltaan YVA-asetuksen
hankeluettelon hankkeisiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia (YVA-laki
4§).

Tästä huolimatta ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, että sivutuotteiden ja niiden seoksen ym-
päristövaikutukset on riittävästi selvitetty (ks. ympäristökelpoisuus-kohta).

YSA 6 § mukaan lupaviranomaisena on alueellinen ympäristökeskus, kun jätettä hyödynnetään tai
käsitellään vähintään 5000 tonnia vuodessa.  Alle 5000 tonnin osalta lupaviranomaisena on kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen. Mikäli lupaviranomaisena on kunnan viranomainen, voi kunnan
                                                
4 Herkät ympäristöt ovat esimerkiksi ympäristöt, joissa on pintaveden tai talousvetenä, ravintokasvien kasteluvetenä
tms. käytettävän pohjaveden (muu kuin luokiteltu pohjavesialue) tai molempien saastumisriski ja/tai poikkeavat maape-
räolosuhteet; myös luonnonsuojelualueet tai muut herkät luontoympäristöt.  Tällaisissa kohteissa sijoituksesta aiheutu-
vien riskien todennäköisyys ja merkitys on selvitettävä erikseen.
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viranomainen yksittäistapauksissa siirtää lupa-asian ratkaisun alueellisen ympäristökeskuksen rat-
kaistavaksi (YSL 33 §).

Kuva 4: Maarakentamisessa käytettävien materiaalien ympäristökelpoisuuden määrittelyn tasot
(mm. Mroueh ym. 2000).

Lupahakemuksen sisältövaatimukset on esitetty ympäristönsuojeluasetuksen 9, 10 ja 12 §:ssä. Lu-
ettelot sisältövaatimuksista on laadittu kattamaan kaikkia toimintoja, joten niistä on tarpeen sisäl-
lyttää lupahakemukseen vain sellaiset osat, jotka ovat tarpeen lupa-asian ratkaisemisen kannalta.

Perustietojen (YSA 9§, kohdat 1-10) lisäksi olennaisimpia ovat tiedot hyödynnettävän materiaalin
ominaisuuksista, hyödyntämiskohteesta karttoineen ja maaperätietoineen,  maankäytöstä ja mah-
dollisesti häiriintyvistä toiminnoista kohteen vaikutuspiirissä, työtekniikoista ja rakentamisen ai-
kaisten haittojen ehkäisemisestä (ns. paras käyttökelpoinen tekniikka).  Erityisen tärkeää on arvio
materiaalin käytön vaikutuksista ympäristöön.

YmpäristökelpoinenEi ympäristökelpoinen

Materiaalin pitoisuudet
- alittuvatko maaperän tavoitearvot
?

 Liukenevat pitoisuudet
- alittuvatko sallitut liukoisuusraja-arvot ?
- onko pitkän aikavälin liukoisuus hyväksyttävä ?

 Riskinarviointi
- alittuuko sallittu riskitaso ?

 I Jätteen koostumus

II  Haitta-
aineiden liuke-
neminen

 III Jätteen koos-
tumus, haitta-
aineiden liukene-
minen, ympäris-
töolosuhteet

Yleiset ja
materiaali-
kohtaiset oh-
jeet ja raja-
arvot

Tapauskohtainen
tarkastelu
a) materiaali-

kohtainen
b) kohdekohtai-

nen

epäorgaaniset haitta-aineet

orgaaniset haitta-aineet

kyllä

ei kyllä

kyllä

ei

ei

eiei
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YSA 17 § mukaan lupahakemus on käsiteltävä joutuisasti.  Käytännössä on ympäristöluvan haku-
prosessiin on varattava riittävästi aikaa, ts. hakemus on jätettävä lupaviranomaiselle vähintään 6
kuukautta ennen aiottua rakentamisen aloittamisajankohtaa. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa on
hyvä olla yhteydessä ympäristölupaviranomaiseen.

Lupa on toimeenpanokelpoinen valitusajan päätyttyä, mikäli päätöksestä ei ole valitettu.  Lupaa
haettaessa on syytä kuitenkin varautua myös mahdolliseen valitukseen.  Tämän vuoksi on syytä
harkita, tulisiko lupaa haettaessa samalla pyytää lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta
huolimatta YSL 101§:n nojalla.  Tällöin viranomainen edellyttää asetettavaksi vakuuden ympäris-
tön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.
Vakuutta ei tosin vaadita, jos luvanhakijana on valtio, sen laitos, kunta tai kuntayhtymä.

Lupahakemus tehdään Suomen ympäristökeskuksen lomakkeella, joka on haettavissa ympäristö-
hallinnon internetsivuilta (www.vyh.fi/palvelut/yritys/luvat/hakeminen.htm).  Hakemuksen huolel-
linen laadintaa edesauttaa oleellisesti lupa-asian nopeaa käsittelyä.  Tarvittaessa joutuu lupaviran-
omainen pyytämään lisäselvityksiä, mikä väistämättä viivyttää asian ratkaisemista.  Yleisesti on
varauduttava siihen, että lupaviranomainen tulee vaatimaan kohteen jälkitarkkailua lupapäätökses-
sään.
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§5 Kentän rakentaminen

§51 Yleiset ohjeet.  Työn suunnittelu

Työn toteutusta järjestettäessä on otettava huomioon seuraavat tekijät

- Kuitutuhkamateriaalin levittämisen ja tiivistämisen jälkeen rakenteen päällä voidaan liikkua
normaalisti

- Työn toteutus on pyrittävä järjestämään siten, että kuitutuhkamateriaalin levitys ja tiivistys eivät
tapahdu rankkasateella.  Etenkin tuhkamateriaalit voivat liettyä joutuessaan veden kanssa teke-
misiin ennen lujittumista.  Kuitusavet ja kuitutuhka tulevat sateella pinnaltaan liukkaaksi.  Tih-
kusade ei estä rakentamista.

- Mikäli on olemassa sateen riski, tulee käyttää porrastettua rakennustapaa.  Tällöin rakentaminen
toteutetaan tekemällä kerralla valmiiksi lyhyitä osuuksia kuitutuhkakerrosta.  Keskeneräinen ra-
kenne voidaan sitten suojata sateen varalta esim. seuraavalla rakennekerroksella.  Tämä edel-
lyttää, että esim. tukikerrosten mursketta on valmiiksi saatavilla nopeaa suojausta varten.  Pres-
sun käyttö suojaamattoman kuitutuhkarakenteen päällä tulee kysymykseen ainoastaan erikoista-
pauksessa.

- Käsiteltäessä sivutuotemateriaaleja on aina otettava huomioon etenkin lentotuhkan pölyämisris-
ki, sekä tuulen ja auringon materiaaleja kuivattava vaikutus.  Pölyämisriskin vuoksi lentotuhki-
en varastokasat on peitettävä ja kostutettava pinnaltaan.   Lentotuhkan vesipitoisuustason on ol-
tava hallittu, jotta pölyltä suojaaminen ei heikennä lentotuhkan lujittumisominaisuuksia.

- Kuitutuhkaseokset on käytettävä mahdollisimman nopeasti heti sekoituksen jälkeen, ja suojaa-
minen jo samana päivänä esim. murskekerroksella on suositeltavaa (vrt. edellä).

- Tarvittaessa rakennetun kuitutuhkakerroksen pinnan kuivuminen voidaan estää lyhytaikaisesti
kontrolloidusti suoritetulla kastelulla.

- Kuitutuhka on ehdottomasti levitettävä vain kuivan rakennuspohjan tai suodatinkerroksen pääl-
le.  Mikäli kuitutuhka joutuu löyhänä kosketukseen veden kanssa, se imee vettä ja pehmenee,
minkä jälkeen kuitutuhkan käsittely ja tiivistäminen voi olla hankalaa.  Hyvälle rakennuspoh-
jalle rakennettaessa kuitutuhkalla rakentaminen on helposti hallittavaa.

- Rakentamisen ajaksi työmaa-alue on merkittävä normaaliin tapaan
- Etenkin sekoitettaessa kuitusavea ja lentotuhkaa keskenään, tulee työn tekijöiden käyttää hen-

gityssuojaimia lentotuhkan aiheuttaman pölyämisriskin vuoksi.  Tuhkat sisältävät myös mah-
dollisesti ihoärsytystä aiheuttavia hivenaineita, joten kaikissa työvaiheissa on vältettävä suoraa
ihokosketusta materiaaleihin.

- Rakentamista suunniteltaessa on varmistuttava siitä, että materiaalien ennakkotutkimukset ja
rakenteen mitoitus on tehty käyttäen niitä sivutuotemateriaaleja ja seoksia sekä mitoitusparamet-
rejä, joita käytetään varsinaisessa rakentamisessakin.

- Käytettävissä olevan rakennuskaluston (kuljetukset, sekoitus, tiivistys) soveltuvuudesta ja kapa-
siteetin riittävyydestä on varmistuttava etukäteen.  Rakennuskalusto kannattaa testata ennakolta
etenkin sekoitus- ja tiivistyskaluston osalta, koska työmaaolosuhteet, kalustot ja sivutuotemate-
riaalien ominaisuudet ovat erilaisia eri rakennuskohteissa.

- Materiaalien, etenkin sivutuotteiden saatavuus ja toimituskapasiteetti on selvitettävä hyvissä
ajoin ennen rakentamisen aloittamista. Etenkin kuivan lentotuhkan saatavuus riippuu voimalai-
tosten käyntiajoista – kevään ja syksyn välillä laitokset usein seisovat. Tarvittaessa tuhkaa ja
kuitusavea on kerättävä välivarastoon, jolloin keskeisinä kysymyksinä ovat varastoinnin ja ma-
teriaalien laadun hallittavuus sekä materiaalien homogeenisuus.

- Sivutuotemääriä arvioitaessa on selkeästi ilmoitettava käytetäänkö kuiva- vai märkätonneja.
- Rakentamisaikataulu.  Esimerkiksi Luopioisten urheilukentän mukainen rakentamisjärjestys oli

karkeasti ottaen seuraava (vrt. liite 3):
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− Kuivatusrakenteet, suodatinkerros juoksuradoille

− Keskikentän alueen muotoilu ja suodatinkerroksen rakentaminen

− Kuitutuhkarakenteet ja liuskapystyojien asentaminen, murske juoksuradalle

− Suodatinhiekka ja salaojitus kuitutuhkan päälle keskikentälle

− Keskikentän kasvukerros, juoksuradan kiilauskerros ja hyppypaikkojen kestopäällyste;
instrumenttien asennus

− Tiilimurske juoksuradalle

− Suorituspaikkojen rakentaminen

− Urheilukentän luovutus tilaajalle

- Muut ennakkosuunnittelussa huomioon otettavat tekijät ovat mm. liikennejärjestelyt, työsuojelu,
lupa-asiat sekä sääolosuhteiden vaikutukset työn edistymiseen. Työmaalla tulee olla materiaalien
käyttöturvallisuustiedotteet ja työsuojelusuunnitelma.

§52 Sivutuotemateriaalit. Varastointi ja kuljetukset.

Rakentamista varten tarvitaan sivutuoteseoksen resepti, esimerkiksi Luopioisten urheilukentän ta-
pauksessa kosteaa kuitusavea kohti tarvittiin 30 % kosteaa lentotuhkaa ja n. 6 % kuivaa yleisse-
menttiä.  Rakentamisessa käytettiin yhteensä noin 3500 tonnia valmista seosta.  Esimerkki Luopi-
oisten urheilukenttää koskevasta materiaalitarvelaskelmasta on taulukossa 8.

Taulukko 8: Esimerkki materiaalitarvelaskelmasta perustuen Luopioisten urheilukentän rakenta-
mista varten v. 2000 tehtyihin materiaalitutkimuksiin.

Vesipit. [%] Käytetty määrä

keskiarvo Vaihteluväli [t]

Kuitusavi 108 92-146 2565

Lentotuhka 41 29-54 785

Yleissementti 0 - ~130

Valmis seos 74 65-86 ~3500

Kuitusavi ja lentotuhka voidaan ennen sekoittamista ja rakentamista kerätä varastokasoihin urheilu-
kentän läheisyyteen.  Kuva 5 esittää Luopioisten urheilukentän avoimia varastokasoja.  Avoin va-
rastointi oli mahdollista, koska kevät oli kuiva ja suhteellisen viileä.   Kuitusavea voidaan varastoi-
da tällä tavalla, mutta lentotuhkan kasavarastot on syytä suojata pressuilla sateen ja toisaalta myös
pölyämisen varalta. Pölyämisen suojauksessa voidaan käyttää myös suodatinkangasta.

Kuitusavi toimitetaan tehtaalta useimmiten varastokasoilta.  Lentotuhka puolestaan voi olla 1) suo-
raan voimalaitokselta tuleva kuiva siilotuhka, 2) siilovarastoitu tuhka, joka on kostutettu siilosta
purettaessa juuri ennen työmaalle tai sekoituspaikalle toimitusta tai 3) varastotuhka eli välivaras-
toitu, kosteana kasalla varastoitu tuhka.
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- Kuivan siilotuhkan käyttö mahdollistaa homogeenisemman lopputuloksen ja sekoitusvaiheen
laatua on helppo kontrolloida. Lisäksi kuivan tuhkan käyttö yleensä vähentää sideainemäärää.
Vielä nykyisin tällaisen kuivan siilotuhkan saatavuus on rajoittunut voimalaitosten käyntiaikaan
ja on myös määrällisesti rajoittunutta.  Lisäksi kuiva siilotuhka on varastointikustannuksiltaan
kalliimpaa kuin kasatuhka.  Kuivan siilotuhkan sekoittaminen on nykyisin mahdollista vain
asemasekoitinta käyttäen.

- Mikäli tuhka välivarastoidaan kostutettuna, on veden lisäyksen tapahduttava kontrolloidusti.
Purettaessa tuhkaa siilolta tulee kuivaan tuhkaan lisättävän veden määrää säätää siten, että kul-
jetusten ja välivarastoinnin aikana ei esiinny pölyhaittoja.  Vesipitoisuuden tulee olla myös sel-
västi alle ao. tuhkalaadun optimivesipitoisuuden, jotta vesipitoisuuden säätäminen sekoitusvai-
heessa on vielä mahdollista.  Kokemuksen perusteella sopiva vesimäärä vaihtelee tuhkalaadusta
riippuen 15-25 % tuhkan kuivapainosta.  Välivarastointi kostutettuna heikentää tuhkan laatua ja
aiheuttaa myös jonkin verran laatuvaihtelua.  Kontrolloidusti kostutettuna ja varastoituna tuhkaa
voidaan kuitenkin käyttää, vaikka tällöin kuitutuhka useimmiten vaatii vielä sideaineen käytön.

- Varastotuhkaa käytettäessä on otettava huomioon tuhkamateriaalien ominaisuuksien heikkene-
minen jo muutamien ensimmäisten viikkojen kuluessa veden lisäämisen jälkeen.  Tämän jälkeen
ominaisuudet muuttuvat enää hitaasti eivätkä ratkaisevasti vaikuta kuitutuhkaseoksen laatuun,
mikäli tuhkavarasto ei pääse liikaa kastumaan. Varastotuhkan käyttö edellyttää tavallisesti si-
deainelisäystä.   Varastotuhkaa käytettäessä on kiinnitettävä huomio tuhkamateriaalin homo-
genisointiin.

- Välivarastointipaikka on syytä yhdistää sekoituspaikkaan, mikäli mahdollista.  Lisäksi, kulje-
tustarpeen minimoimiseksi., varastointi- ja sekoituspaikkojen tulee sijaita mahdollisimman lä-
hellä rakennuskohteena olevaa kenttää.

- Logistisesti tehokkaimman ja taloudellisimman välivarastointi- ja sekoitusalueen hakeminen on
hoidettava ajoissa rakentamista suunniteltaessa, mielellään yhteistyössä lupaviranomaisen kans-
sa.

Kuva 5 :  Tuhkaa ja kuitusavea varastokasoilla (Luopioinen v. 2000)

Kuljetuksia tarvitaan siirrettäessä materiaaleja tuotantolaitoksen varastosta (siilosta, varastokasasta
tms.) työmaalle, sen välivarastointipaikalle tai sekoituspaikalle.  Kuljetuksia tarvitaan myös siirret-
täessä materiaaleja työmaan ja varasto- tai sekoituspaikan välillä, sekä työmaalla.  Kuljetusten tarve
on pyrittävä minimoimaan, kuten jo edellä on todettu.  Täten tulisi pyrkiä siihen, että sivutuotemas-
sat välivarastoidaan ja sekoitetaan lähellä rakennuspaikkaa.
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Kuljetuskaluston kokonaistarve määräytyy ajomatkojen, ajoneuvojen kuljetuskapasiteetin ja sekoi-
tuskaluston kapasiteetin perusteella.  Asemasekoittimia käytettäessä on varauduttava riittävään kul-
jetuskapasiteettiin, jotta kuljetukset eivät muodostuisi rakentamisprosessin pullonkaulaksi, sillä
asemasekoittimien kapasiteetti on varsin suuri.  Materiaalien kuljetus ja käsittely tulee saada työ-
järjestelyin mahdollisimman lyhytkestoiseksi ja yhtäjaksoiseksi prosessiksi.  Keskenään sekoitetta-
via materiaaleja tulee olla koko ajan riittävästi sekoituspaikalla.  Kuivan siilotuhkan seisottamista
varasto- ja sekoituspaikalla on vältettävä.

Useimpien sivutuotteiden kuormakoko (tonnimääräisesti) jää selvästi pienemmäksi kuin luonnon
kivimateriaaleja kuljetettaessa.  Esimerkiksi valmiiksi sekoitettua tuhkamassaa mahtuu vain runsaat
20 tonnia perävaunullisen kuorma-auton lavalle, mikäli lavan reunoja ei ole korotettu.  Korotetuin
laidoin kuljetettaessa tuhkan kuormakoko on 35-40 tonnia.

Avolavakuorma-autoja käytettäessä tulee sivutuotekuorma useimmiten suojata kuormapeitteellä tai
pressulla.  Peittämisestä voidaan luopua vain siinä tapauksessa, että kuljetetaan pölyämätöntä mate-
riaalia, kyseessä on hyvin lyhyt kuljetusmatka, kuljetusnopeudet ovat matalia (korkeintaan 60
km/h), kuljetus tapahtuu vähäliikenteisellä alueella  ja olosuhteet ovat muutenkin hyvät.  Erityisesti
tuhkan kuljetuksiin liittyviä kysymyksiä käsitellään laajemmin Tuhkarakentamisoppaassa (2000).

Kuva 6:  Kuljetusta (Luopioinen v. 2000)

§53 Materiaalien sekoitus

Sekoitus on pyrittävä suorittamaan siten, että valmis seos on koostumukseltaan reseptiä vastaava,
mahdollisimman homogeeninen (tasalaatuinen) ja vesipitoisuudeltaan optimaalinen.

Sekoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon mm. seuraavat tekijät:
- sekoitusaseman lupa-asiat ja tilakysymykset  (riittävä tila, riittävästi konekalustoa)
- mahdolliset melu-/pölyämishaitat
- kuljetusmatkat ja mahdollinen välivarastointitarve (tilakysymykset, luvat, suojapressut)
- kantava pohja (mm. raskas sekoituskalusto)
- kalustotarve (sekoituslaitteisto, esisekoitus/homogenisointi, lastaus, massojen siirrot)
- veden käyttötarve, työmaakoppi (laadunvarmistus, sähköt, aggregaatti)
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Kuitusavea ja lentotuhkaa sekoitettaessa ei yleensä ole tarvetta lisätä vettä seokseen.

Mikäli sekoitus tapahtuu asemasekoituksena ja seoksessa on tuhkaa sekä sideainetta, on seos pyrit-
tävä saamaan käyttöön (levitys, tiivistys) mahdollisimman pian.  Seoksen seistessä odottamassa
kärsii siitä tehdyn valmiin rakenteen laatu.

Sekoitettaessa kuitutuhkamassat työmaan läheisyydessä voidaan käyttää varsin yksinkertaisia me-
netelmiä ja ohjata sekoituksen kulkua muun rakentamisprosessin mukaisesti.  Sekoitus tapahtuu
”annosperiaatteella”:
1. Reseptin mukaiset runkomateriaalikomponentit, lentotuhka ja kuitusavi, sekoitetaan keskenään

aumakasaksi
2. Tarvittava sideaine (esim. sementti) sekoitetaan edelliseen, annosteltuun runkomateriaalierään.
3. Valmis massa siirretään rakennuskohteeseen levitettäväksi

Sekoittimena voidaan käyttää kauhalla tai erityisellä sekoittimella varustettua kaivinkonetta.  Luo-
pioisten urheilukentällä testattiin Maamyyrä-sekoitinta ja Allu-seulamurskainta. Viialan urheilu-
kentällä käytettiin erinomaiseksi todettua aumasekoitinta (kuva 7).  Lisäksi kuvassa 8 esitetään Sa-
mi-sekoitin ja kuvassa 9  periaatekuva vastaiskusekoittimesta (Megatrex).  Taulukossa 9 on lueteltu
sellaiset nykyisin tunnetut sekoittimet, joita voidaan käyttää kuitutuhkien sekoittamisessa.

Kuva 7: Aumasekoitin (Viiala v. 2001: Kuitusaven ja tuhkan esisekoitus ja sementin lisäys)

Kuva 8:  Sami-sekoitin (terä).
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Kuva 9: Vastaiskusekoittimen periaatekuva.  Megatrex Oy.

Taulukko 9: Sekoittimet kuitutuhkalle

Sekoitin Vahvuudet Heikkoudet
Aumasekoitin Kustannukset

Hyvä tulos kuitusaven kanssa
Hyvä kapasiteetti
Kohtalaisen hyvälaatuinen
sekoitustulos

Pölyäminen (kuiva sideaine)

Sami-sekoitin Kustannukset
Kohtuullisen hyvä kapasi-
teetti
Kohtalaisen hyvälaatuinen
sekoitustulos

Täsmällinen annostelu vaikeaa
Pölyämisongelma

Allu-seulamurskain Kustannukset
Kohtuullisen hyvä kapasi-
teetti
Liikuteltavissa

Täsmällinen annostelu vaikeaa
Pölyäminen
Ei tasaista tulosta kuitusaven kanssa

Maamyyrä-sekoitin Hyvä tulos kuitusaven kanssa
Liikuteltavissa
Kustannustehokas pienissä
kohteissa

Pieni tuotantokapasiteetti
Pölyämisongelma
Täsmällinen annostelu vaikeaa

Jyrsinsekoitin Annostelu ja levitys samalla
kerralla

Täsmällinen annostelu vaikeaa
Pölyämisongelma
Kuivat materiaalit alttiina tuulelle ja
sateelle

Vastaiskusekoitin
(prototyyppi maara-
kentamista ajatellen)

Erittäin hyvät testitulokset
kuitusaven kanssa
Täsmällinen annostelu

Nykyisillä laitteilla liian pieni tuotantoka-
pasiteetti
Energiankulutus
Kustannukset
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§54 Työtekniikka

Rakennuspohja

Rakennuspohjan tulee olla kuiva ja mahdollisimman tasainen.  Etenkin tuhkaa sisältävät massat
voivat pahimmassa tapauksessa liettyä märälle pohjalle levitettynä, jolloin niistä tulee erittäin vai-
keasti käsiteltäviä.

Urheilukentän rakenteissa pohjalle levitetään suodatinkerros ja tarvittaessa, erityisen vaikeissa
oloissa, myös suodatinkangas.   Suodatinkankaan käyttö on harkittava aina tapauskohtaisesti ja
mahdollisuuksien mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

Mikäli tuhkapitoinen materiaali pääsee rakentamisen kuluessa kastumaan ja liettymään niin pahoin,
ettei asetettujen laatuvaatimusten mukaista tiivistystulosta voida saavuttaa, on kostunut materiaali
poistettava rakenteista kokonaisuudessaan.

Levitys ja tiivistäminen (kuvat 10-11)

Levitysvaiheessa on otettava huomioon kuitutuhkamateriaalin suuri kokoonpuristuminen tiivistettä-
essä. Käytännössä levitettävän, löyhän kerroksen paksuus on ennen tiivistämistä noin 1,5-kertainen
verrattuna tavoitteena olevaan, tiivistettyyn kerrospaksuuteen.

Tiivistäminen tehdään aina 200 mm:n kertapaksuus kerrallaan, mikäli kyse on tätä paksummista
rakennekerroksista.  200 mm ohuemmat rakenteet voidaan tiivistää yhtenä kerroksena.

Kuitutuhkamassat voidaan kaataa suoraan kuorma-auton lavalta rakennuspohjalle, jossa ne levite-
tään ja esitiivistetään höylällä.

Jo esitiivistysvaiheessa on kiinnitettävä huomio rakennekerroksen tiiviyteen sekä tiivistymisen tasaisuu-
teen myös rakenteen reunoilla.  Kun reunaosat painetaan muuta aluetta huolellisemmin kiinni esim.
jonkin maarakennuskoneen renkaalla, ne eivät enää varsinaisessa tiivistysvaiheessa painu niin voimak-
kaasti eikä kuitutuhkamassa täten pääse leviämään sivuille päin.  Tasausvaiheessa kannattaa reunoille
jättää hieman suunniteltua paksumpi kerros kuitutuhkaa, jolloin lopputilanteessa päästään varmemmin
haluttuun kerrospaksuuteen.

Tarvittaessa voidaan reunat tukea tiivistysvaiheessa.  Loppuvaiheessa reunat on siistittävä, ts. huo-
nosti tiivistynyt, löyhä ja ylimääräinen materiaali poistetaan.

Varsinainen tiivistäminen tehdään jyräämällä.  Pintaosan kunnollisen tiivistystuloksen varmistami-
seksi on suositeltavaa tehdä lopputiivistys esim. ohuen murskekerroksen päältä tai käyttämällä ku-
mipyöräjyrää.

Tiivistyksen kannalta paras lopputulos on todettu saavutettavan jyrällä, jonka iskun pituutta ja frek-
venssiä voidaan säätää.  Säätöjä muuttamalla voidaan vähentää mahdollista halkeilua kuitutuhka-
massan pinnassa ja kuitutuhkamassan ”aaltomaista karkuunmenoa” jyrän valssin edessä.

Rakentamisessa käytettävällä tiivistyskalustolla tehty koetiivistystyö on aina suositeltava ja tärkeä
osa ennen varsinaisen rakentamistyön aloittamista.  Koetiivistyksellä etsitään käytettävälle kalus-
tolle ja kuitutuhkatyypille sopiva tiivistämistapa.
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Kuitutuhkarakentamiseen soveltuu paremmin 1-valssinen kuin 2-valssijyrä, joka on heikommin
liikkuva.  Suositeltavat 1-valssisen jyrän painot ovat vedettävälle vähintään 5 tonnia ja itsekulke-
valle 10 tonnia.

Mikäli kuitutuhkamassan pinta ei tule yhdellä tasaus- ja tiivistyskerralla täysin tasaiseksi, pinta ta-
sataan ja muotoillaan uudelleen esim. tiehöylällä, jonka jälkeen tasauksessa irronnut massa tiiviste-
tään välittömästi uudelleen.

Luopioisten urheilukenttää rakennettaessa tiivistys tehtiin juoksuradalla 10 tonnin itsekulkevalla 1-
valssijyrällä käyttäen ensin pitkää iskunpituutta 2-3 yliajossa ja sitten lyhyttä iskunpituutta 2 ylityk-
sessä.  Juoksuradalta saatuja kokemuksia käytettiin hyväksi keskikentälle ja kestopäällysteisille
osuuksille tehtyjen kuitutuhkarakenteiden tiivistämisessä. Levitys ja tiivistys tehtiin useassa noin 8-
10 cm kerroksessa.  Kerrosten rakentamisen välillä oli useita päiviä, sekoituksen hitaudesta johtuen.
Liuskapystyojat painettiin kuitutuhkakerroksen läpi parantamaan vedenläpäisevyyttä juoksuradalla
ja kestopäällysteisellä kenttäosuudella koko kuitutuhkakerroksen rakentamisen jälkeen.

Kuva 10:  Kuitutuhkan levitystä ja tasausta (Viiala v. 2001)
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Kuva, 11:  Kerros tiivistettiin itsevetävällä 1-valssijyrällä. (Viiala v. 2001)

Päällystäminen

Esimerkkinä on Luopioisten urheilukenttä, jonka juoksuradalla kuitutuhkakerroksen päälle tuli
murskekerros sekä pintakerrokseksi tiilimurskaa. Nurmikentällä käytettiin kasvukerroksen materi-
aalina seosta, jossa oli humusmateriaalia ja hiekkaa sekä pienet määrät savea ja lentotuhkaa.  Koska
sekoituksen edetessä havaittiin saven määrä oletettua pienemmäksi, käytettiin kasvukerroksen
alimmassa osassa saven sijasta kuitusavea. Joustopäällysteisillä kenttäosuuksilla tehtiin kuitutuhkan
päälle murskekerros, jonka päälle levitettiin vettä läpäisevä asfaltti ja joustava kestopäällyste.

Kuva 12:  Joustavan päällysteen tekemistä (Luopioinen v. 2000)

§55 Työn aikainen laadunvarmennus ja –valvonta

Uusiomaarakentamisessa korostuu laadunvarmistuksen ja –ohjauksen merkitys jo pelkästään sen
vuoksi, että uusiomassojen runkomateriaaleina ovat laadultaan jonkin verran vaihtelevat materiaalit,
teollisuuden sivutuotteet. Esimerkiksi materiaalien laatu- ja vesipitoisuusvaihtelut on huomioitava
vielä rakentamisvaiheessakin, jotta haluttu tulos varmistuu.
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Seuraavassa luettelossa esitetään rakentamisen yhteydessä varmistettavista asioista:

- Käytettävien materiaalikomponenttien ja seosten vesipitoisuus ennen sekoitustyön aloittamista
- Materiaaleista (seos/komponentit) otettujen 2-3 erillisen näyte-erän avulla varmistetaan tuhkista

maksimikuivairtotiheys ja optimivesipitoisuus sekä kuitusavesta ja kuitutuhkasta maksimaalinen
tiheystaso tavoitteeksi asetetussa vesipitoisuudessa.  Nämä antavat hyvän yleiskuvan materiaalin
mahdollisista laatuvaihteluista

- Valmiin seosmassan vesipitoisuuden seuranta ja tarvittaessa säätäminen jatkuvasti sekoitustyön
kuluessa.  Sallitut poikkeamat (toleranssit) tavoitteista annetaan aina tapauskohtaisesti työoh-
jeessa (työselityksessä).  Mikäli vesipitoisuus poikkeaa tavoitteesta sallittua poikkeamaa enem-
män, on sekoituksessa käytettävää vesimäärää säädettävä.  Vesipitoisuuden poiketessa merkittä-
västi on työmaasta vastaavan henkilön päätettävä massojen käytöstä.  Suositeltava tarkkailuväli
on 50 – 100 tonnia.

- Rakentamisessa käytettävän kuitutuhkaseoksen laatua seurataan työn kuluessa tehtävillä tiivis-
tyskokeilla.  Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää IC-testeriä.  Seurattava tekijä on saavutettava ti-
heystaso ao. vesipitoisuudessa. Tuloksia verrataan aikaisemmin tehtyjen tiivistyskokeiden tu-
loksiin tiivistystyön laatuseurannassa.  Suositeltava tarkkailuväli on 250 tonnia.

- Tiivistystyön laatua seurataan rakennuspaikalla tapahtuvin tiiviysmittauksin joko volymetrimit-
tauksin tai Troxler-mittalaitteella (vm. mikäli sillä saatavat tulokset on etukäteen tehdyillä kalib-
rointimittauksilla todettu luotettaviksi käytettävän kuitutuhkalaadun osalta). Tiiviysastetta las-
kettaessa on vertailuarvona käytettävä aina viimeksi tutkitulla näyte-erällä määritettyä maksi-
mitasoa.  Tiheyden tarkkailupisteet on suositeltavaa sijoittaa siten, että kontrolli tapahtuu työn
alkuvaiheessa vähintään 100 tonnin, ja myöhemmässä vaiheessa 200-300 tonnin käyttömäärän
välein. Osa volymetrimittauksista voidaan korvata esim. nopeammalla Loadman-
pudotuspainolaitteella tapahtuvilla mittauksilla tai täryjyrässä olevalla dynaamisella tiiviysmit-
tarilla.  Tiivistämisen ohjauksen kannalta eri mittausmenetelmien yhdistäminen tarjoaa jousta-
van toimintatavan, jossa yksinkertaisilla ja nopeilla mittaustavoilla seurataan karkeasti tiivis-
tystulosten keskinäistä vaihtelua ja ohjataan tulosten mukaan tiivistyskaluston toimintaa.  Varsi-
nainen tiivistystuloksen kontrollointi tapahtuu käyttämällä hitaampaa ja työläämpää volymetri-
mittausta.  Kuva 13.

- Rakenteen toteutuvaa kerrospaksuutta voidaan seurata vaaitusten, sihtilappujen tai tasolaaserin
avulla.  Kerrospaksuuden kontrolloinnissa on kiinnitettävä erityishuomio rakenteen reunaosiin.
Kerrospaksuus ja sen toleranssit on määriteltävä työohjeessa/-selityksessä.

- Joustomittaukset useista kohdista urheilukentän erilaisia rakenteita on suositeltavaa tehdä ennen
rakentamista (lähtötaso) ja rakentamisen jälkeen (muutos, parannus).  Jousto voidaan mitata
Loadman-pudotuspainolaitteella (joustomoduulit E2).

Taulukossa 10. on malli laadunseurannalle.

Rakenteen valmistuttua pidetään kohteessa jälkitarkastus, jonka yhteydessä varmistutaan kuitutuh-
kan osalta mm. siitä, että kuitutuhkakerros on kokonaisuudessaan peitetty, myös reunoiltaan.  Reu-
noilla ei saa olla tiivistymätöntä materiaalia.  Kuitutuhkan peittävän kerroksen tulee olla suunnitel-
lun mukainen sekä materiaalin laadun että paksuuden osalta.  Lisäksi eri kohdissa kenttää pitää
päällysteen vastata suunniteltua.
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Taulukko 10:  Kuitutuhkarakenteen laadunseurantamalli

Ominaisuus Laadunseuranta
Vesipitoisuus − Mikäli työmaalle lähtevän materiaalin vesipitoisuus poikkeaa tavoi-

tevesipitoisuudesta - 5 % … + 15 %, ei kuormaa saa käyttää ennen
rakentamisen laadusta vastaavan henkilön lupaa

− Seurantaväli: 50 – 100 tonnia
Tiivistys − Tiivistyvyystarkkailu, jolla tarkkaillaan/seurataan:

− Laatuvaihteluja
− mahdollisia muutoksia maksimikuivairtotiheydessä ja

optimivesipitoisuudessa (vertailuarvot laaduntarkkai-
luun)

− Seurantaväli:
− 2-3 sullontasarjaa ennen rakentamista
− rakentamisen kuluessa 250 tonnin välein

Tiiviysaste − Tiivistystyön onnistumisen kontrollointi
− Mikäli tavoitetaso ei toteudu, on tiivistettävä lisää
− Seurantaväli

− pienet kohteet, käyttömäärä < 1000 tonnia: 100 tonnin
välein

− suuret kohteet, käyttömäärä > 1000 tonnia: alussa 100
tonnin välein, myöhemmin 200 tonnin välein

− mikäli volymetrimittausten rinnalla tehdään esim. pu-
dotuspainomittauksia, voidaan seurantaväliä kasvattaa
tiiviysasteen seurannan osalta

Kerrospaksuus − Vaaitukset / lapiomittaus / sihtilaput / tasolaser
− Seurantaväli 20 m (keskilinja ja reuna)
− Sallittu vaihteluväli –2 - +4 cm

Materiaaliseuranta − massanäyte, 2 kpl / työvuoro á 2 kg/koekappale
− seurantakoekappaleet:

− lujuus, tiheys ja vesipitoisuus
− tiivistys vakiotyömäärällä
− 200 tonnin välein, kuitenkin vähintään 2 sar-

jaa/työvuoro
− jokaisessa sarjassa 3 koekappaletta
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       13 a.     13 b.

Kuva 13: Laadunvalvonnassa käytettävää kalustoa: vesivolymetri (a. ja b.) ja Troxler (c.)

13 c.
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§6 Kentän kunnon seuranta ja huolto

Urheilukentän seurannassa ja huollossa noudatetaan Urheilukenttien suunnittelu- ja rakenta-
misopasta. Kuitutuhkamateriaali ei aiheuta poikkeamia joustomittauksiin, vaan ne voidaan tehdä
normaalisti. Mikäli ympäristölupa edellyttää alueen seurantaa, tulee toimia lupapäätöksen mukai-
sesti.
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MERKITTÄVIMMÄT KUITUSAVIEN JA LENTOTUHKIEN TUOTTAJAT
SUOMESSA VUONNA 2002

Paikkakunta ja puhelinnumero

KUITUSAVET:

FINNCAO OY p. 014-652 275
- markkinoi *-merkittyjen tehtaiden kuitusavia, tilanne v. 2002

GEORGIA-PACIFIC FINLAND OY
- Nokia p. 03-340 8111

KERÄYSKUITU OY
- Sunila p. 0204 6145 5

METSÄ-TISSUE OYJ*
- Mänttä p. 0104 6479 99

M-REAL OYJ
- Kankaan paperitehdas, Jyväskylä* p. 0104 6459 99
- Kirkniemen tehtaat, Lohja* p. 0104 6429 99
- Äänekosken tehtaat* p. 0104 6439 99

MYLLYKOSKI PAPER OY
- Anjalankoski p. 05-8511

STORA ENSO OYJ
- Anjalankosken tehtaat* p. 0204 6117
- Imatran tehtaat* p. 0204 6121
- Veitsiluodon tehtaat, Kemi* p. 0204 6125

UPM-KYMMENE OYJ
- Jämsänkoski* p. 0204 1616 1
- Kaipola, Jämsä* p. 0204 1616 1
- Kaukas, Lappeenranta* p. 0204 1516 1
- Kymi Paper Oy, Kuusankoski* p. 0204 1512 1
- Loparex Oy, Lohja* p. 0204 1414 1
- Voikkaa* p. 0204 1513 1

* Finncao Oy (p. 014-652 275) markkinoi tähdellä merkittyjen metsäteollisuuslaitosten kuitusavia ja lentotuhkia.
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LENTOTUHKAT:

ALHOLMENS KRAFT OY AB
- Pietarsaari p. 0204 1611 5

ESPOON SÄHKÖ OYJ
- Espoo p. 0205 2050

FINNCAO OY p. 014-652 275
- markkinoi *-merkittyjen metsäteollisuuslaitosten tuhkia, tilanne v. 2002

FORTUM POWER AND HEAT OY
- Inkoo p. 0104 5431 11
- Haapavesi p. 0104 5491 11
- Meri-Pori, Pori p .0104 5436 11
- Naantali p. 0104 5421 11
- Kokkola p. 0104 5494 91

HELSINGIN ENERGIA p. 09-6171
- Hanasaari, Helsinki
- Salmisaari, Helsinki

JYVÄSKYLÄN ENERGIANTUOTANTO OY
- Rauhalahti, Jyväskylä p. 0104 5451 11

KAINUUN VOIMA OY
- Kajaani p. 0204 1411 1

KUOPION ENERGIA
- Kuopio p. 0205 2070

LAHDEN LÄMPÖVOIMA OY
- Lahti p. 03-82 311

M-REAL OYJ
- Äänekosken tehtaat* p. 0104 6439 99
- Savon Sellu Oy p. 0104 6469 99
- Simpeleen tehtaat p. 0104 6485 99

MYLLYKOSKI PAPER OY
- Anjalankoski p. 05-8511

MÄNTÄN ENERGIA OY*
- Mänttä p. 0104 6475 01

OY METSÄ-BOTNIA AB
- Kaskinen p. 0104 6699 99
- Kemi p. 0104 6619 99

* Finncao Oy (p. 014-652 275) markkinoi tähdellä merkittyjen metsäteollisuuslaitosten kuitusavia ja lentotuhkia.
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OULUN ENERGIA
- Oulu p. 08-5584 3300

PORVOON ENERGIA
- Porvoo p. 019-661 411

POHJOLAN VOIMA OY
- Kristiinankaupungin voimalaitos p. 06-221 7111
- Mussalon Voima Oy, Kotka p. 05-229 9111
- PVO-Lämpövoima Oy, Tahkoluoto, Pori p. 02-628 6800
- Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoki p. 06-418 8555
- Vaskiluodon Voima Oy, Vaasa p. 06-323 4211

ROVANIEMEN ENERGIA
- Rovaniemi p. 016-3221

STORA ENSO OYJ
- Anjalankosken tehtaat* p. 0204 6117
- Enocell Oy, Uimaharju* p. 0204 6122
- Imatran tehtaat* p. 0204 6121
- Oulun voimalaitos* p. 0204 63331
- Summan tehtaat, Hamina* p. 0204 6127
- Varkauden tehtaat (Varenso)* p. 0204 6120
- Veitsiluodon tehtaat, Kemi * p. 0204 6125

SUNILA OY
- Kotka p. 05-229 8111

TAMPEREEN KAUPUNGIN SÄHKÖLAITOS
- Naistenlahti, Tampere p. 03-215 5111

UPM-KYMMENE OYJ
- Jämsänkoski* p. 0204 1616 1
- Kaipola, Jämsä* p. 0204 1616 1
- Kaukas, Lappeenranta* p. 0204 1516 1
- Kymi Paper Oy, Kuusankoski* p. 0204 1512 1
- Rauma* p. 0204 1410 1
- Tervasaari, Valkeakoski p. 0204 1611 1
- Voikkaa* p. 0204 1513 1

VANTAAN ENERGIA
- Vantaa p. 09-82 901

VAPO OY
- Lieksa p. 0136 8342 00

* Finncao Oy (p. 014-652 275) markkinoi tähdellä merkittyjen metsäteollisuuslaitosten kuitusavia ja lentotuhkia.
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TUTKIMUSMENETELMÄT

Useissa testeissä suositellaan noudatettavaksi SGY:n julkaisua ”GLO-85 Geotekniset laboratorio-
ohjeet”, joihin myös alla olevat ohjeet  monelta osin  perustuvat.

Seokset ja määrät

Materiaaleja sekoitettaessa käytetään painomittoja. Runkoaineet (esim. tuhka ja kuitusavi) sekoite-
taan märkämassojen suhteissa. Sideainemäärä lasketaan yleensä koko runkoainesseoksen kuivapai-
noon verrattuna.
Seoksen vesipitoisuudella tarkoitetaan vesipitoisuutta kaikkien osakomponenttien sekoittamisen
jälkeen (myös sideaine mukana).
Mikäli  esitystapa poikkeaa edellisestä siitä mainitaan erikseen.
Reagoidessaan runkoaine ja sideaineet sitovat vettä, joten esim. kuukauden kuluttua seoksen vesi-
pitoisuus on yleensä hieman pienentynyt vaikka haihtuminen/kuivuminen olisikin estetty.

Vesipitoisuus

Vesipitoisuus on näytteen veden massan suhde kuiva-aineen massaan prosentteina. Määritys ta-
pahtuu kuivaamalla näyte uunissa, jonka lämpötila on 105oC.

Hehkutushäviö, LoI

Hehkutushäviö on 800oC lämpötilassa hehkutetun näytteen massan suhde näytteen kuivamassaan
prosentteina.

Rakeisuuden määritys (tuhkat)

Rakeisuus määritetään joko pesu- tai kuivaseulonnalla tai/ja areometrikokeella, joka perustuu rakei-
den laskeutumisen mittaamiseen vesilietteestä.

Optimivesipitoisuus ja maksimikuivatilavuuspaino

Optimivesipitoisuus määritetään ns. parannetulla Proctor-kokeella.  Maksimikuivatilavuuspaino on
tämän Proctor-kokeen työmäärällä saavutettavan materiaalin kuivatilavuuspaino optimivesipitoi-
suudessa.  Tiiviysaste lasketaan tästä maksimikuivatilavuuspainosta.

Aktiivisen CaO:n määrä

Aktiivisen CaO.n määrä testataan standardin SFS 5188 mukaan.

Lujuusominaisuudet

Koekappaleiden puristuslujuudet määritetään yksiaksiaalisella puristuskokeella esimerkiksi 28 vuo-
rokauden lujittumisajan jälkeen.  Lujittumisaikana koekappaleita säilytetään huoneenlämmössä olo-
suhteissa, joissa ilman suhteellinen kosteus on suurempi kuin 90 %.

LIITE 2
1(3)



Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet

39

Vedenläpäisevyys ja suotokoe

Vakiopainekokeessa käytetään kiinteäseinämäisestä koesylinteriä. Materiaalit tiivistetään noin 95%
tiiveyteen koesylinteriin  ja niiden annetaan lujittua ainakin 21 vrk ennen varsinaisen, vähintään 7
vrk kestävän vedenläpäisevyyskokeen aloittamista. Tämä menetelmä ei sovellu huonosti vettäläpäi-
seville materiaaleille, joita kuituhkat ovat.
Tällä menetelmällä voidaan tehdä myös suotorasituskoe, jolloin laitteeseen syötettävän veden pH
säädetään happamaksi (pH-arvo 4).  Suotojakson jälkeen koekappaleesta määritetään yksiaksiaali-
nen puristuslujuus.
Vedenläpäisevyys määritetään  pehmeäseinämäisellä, takapaineisella, kolmiaksiaalisella vedenlä-
päisykokeella usein 21 vuorokauden lujittumisajan jälkeen koekappaleista, jotka on tiivistetty pu-
ristuslujuuskoekappaleiden mukaisesti.
Molemmissa tapauksessa tulokseksi lasketaan nk. k-arvo [m/s].

Routanousukoe

Routanousukokeessa koekappaleen yläpintaa jäähdytetään ja alapinta pidetään sulana. Kokeen ai-
kana koekappaleella on mahdollisuus imeä itseensä vettä alapinnan kautta kapillaarisesti.  Näin saa-
vutetaan routimisen kannalta mahdollisimman edulliset olosuhteet.  Materiaalin routiminen näkyy
koekappaleessa siirtymänä, joka mitataan ajan funktiona.  Lämpötila- ja siirtymämittausten perus-
teella lasketaan segregaatiopotentiaalin arvo, jonka perusteella routivuus arvioidaan.

Materiaalien routakestävyydellä tarkoitetaan koekappaleen puristuslujuutta routakokeen jälkeen
verrattuna normaalisti säilytetyn koekappaleen puristuslujuuteen.

Ennen routakoetta koekappaletta lujitetaan normaaleissa säilytysolosuhteissa 28 vuorokautta.

Jäädytys-sulatuskoe

Materiaalin jäätymis-sulamiskestävyyttä tutkitaan Tielaitoksen ohjeiden mukaan5.  Kokeessa 28
vuorokautta normaaleissa olosuhteissa lujitetun koekappaleen asetetaan vettä sisältävään astiaan
kapillaarimaton päälle.  Koekappaleen annetaan imeä itseensä vettä 4 tunnin ajan huoneenlämpöti-
lassa (ilman suhteellinen kosteus on suurempi kuin 95 %).  Tämän jälkeen koekappale siirretään
jäädytyskaappiin, jossa sen lämpötila lasketaan 0oC:sta –18oC:een 2 – 3 tunnin aikana.  Tämän jäl-
keen jäädytyskaapin lämpötila pidetään –18 asteessa vähintään 8 tunnin ajan, jotta koekappale jää-
tyy täydellisesti.  Jäätymisen jälkeen koekappale käännetään 180o ja nostetaan kapillaarimaton
päälle sulamaan.  Jäädytys-sulatussykli toistetaan 12 kertaa ja koekappale käännetään jokaisen syk-
lin jälkeen edellämainitut 180o.  Syklien päätyttyä määritetään koekappaleen silmämääräinen kunto
ja yksiaksiaalinen puristuslujuus.

Vesiupotuskoe

Koe tehdään upottamalla yleensä 21 vuorokautta lujittunut koekappale vesiastiaan 7 vuorokauden
ajaksi.  Kokeen jälkeen määritetään koekappaleen silmämääräinen kunto ja yksiaksiaalinen puris-
tuslujuus.

                                                
5 Hydraulisilla sideaineilla sidottujen materiaalien laadunvarmistus, osa 2.  Tielaitoksen selvityksiä 24/1998
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Lämmönjohtavuus
− 
Materiaalin lämmönjohtavuus voidaan määrittää esim. yksisondimenetelmällä.
Mittaukset tehdään sekä jäätyneelle että sulaneelle koekappaleelle, ja tulokset ilmoitetaan yksikössä
W/K*m.
− 
Liukoisuustestit

Materiaalien (kuitusaven/tuhkan/kuitutuhkan) sisältämien epäorgaanisten haitta-aineiden pitkäai-
kaisliukoisuuden arviointia varten voidaan  liukoisuus testata hollantilaisen standardin NEN 7343
mukaisella kolonnitestillä. Kolonnina käytetään polyetyleenimuovista lieriötä, johon testattava,
usein 28-30 vuorokautta lujitettu ja sen jälkeen murskattu materiaali sullotaan. Ionivaihdettua, typ-
pihapolla hapotettua vettä (pH 4) pumpataan tietyllä virtausnopeudella kuonaseoksella täytettyyn
kolonniin alakautta ja vesifraktiot kerätään kolonnin yläosasta. Testin aikana kerätään seitsemän eri
vesifraktiota L/S-suhteen6 funktiona aloittaen L/S-suhteella 0,1 ja jatkaen L/S-suhteeseen 10.  Tes-
tin kesto oli noin 20-21 vuorokautta.    Vesifraktioista määritetään pH, sähkönjohtokyky ja redox-
potentiaali sekä epäorgaanisten alkuaineiden pitoisuudet.  Alkuaineanalyysissä käytetään yleensä
ICP-MS/AES-menetelmää.  Tulokset ilmoitetaan kumulatiivisena liukoisuutena testatun materiaalin
massayksikköä kohti (mg/kg).
Toinen mahdollisuus on määrittää seoksen haitta-aineiden liukoiset pitoisuudet.  Liukoisen pitoi-
suuden arviointiin voidaan käyttää standardin  CEN / EN 12457 uuttoa, joka on Euroopan standar-
doimisliiton suosittelema esikäsittelymenetelmänä jätteistä liukenevien alkuainepitoisuuksien mää-
rittämiseen. CEN-testissä käytetään 0,5 litran muovipulloja (PE) ja uuttoliuoksena tislattua vettä.
Testi tehdään yhdessä vaiheessa huoneenlämpötilassa L/S-suhteella7 10 ravisteluajan ollessa 24
tuntia. Uuttoliuoksesta vähennetään standardin mukaisesti näytteen sisältämä kosteus. Ravistelun
jälkeen seos suodatetaan membraanisuodattimella ( 0,45 µm).  Suodoksista määritetään epäor-
gaanisten alkuaineiden pitoisuudet .  Suodoksista analysoiduista tuloksista lasketaan yhdisteiden
liuennut määrä materiaalin kuivapainoa kohti yksikössä mg/kg.

Kokonaispitoisuuksien määritys

Komponenttien kokonaispitoisuudet joudutaan yleensä myös määrittämään.  Määritystä varten
näytteet kuivataan 70 °C:ssa ja seulotaan < 2mm fraktioon. Tämän jälkeen näytteille tehdään esim.
kuningasvesi- liuotus 90 °C:ssa, jota seurasi monialkuainemääritys.

                                                
6 Kolonnitestissä L/S-suhde tarkoittaa testissä kerätyn vesimäärän (L) suhdetta testissä käytetyn kiinteän materiaalin määrään
(S).
7 L/S-suhde tarkoittaa uuttoliuoksen määrän L (engl. liquid) suhdetta kiinteän aineen määrään S (engl. solid)
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LUOPIOISTEN URHEILUKENTÄN PERUSPARANTAMINEN
TYÖSELITYS

1 TOTEUTETTAVA RAKENNE

Luopioisten urheilukentän perusparantaminen toteutetaan Viatek Oy:n tekemän suunnitelman
18.1.2000 mukaisesti kevät-kesällä 2000. Kuitutuhkasta rakennettava kerros on paksuudeltaan 200
mm pallokentän alueella, 400 mm juoksuradan alueella ja 600 mm kestopäällysteisellä kenttäalu-
eella. Kuitutuhka koostuu Nokialla Fort James Suomi Oy:n paperitehtaan siistauslaitoksessa sivu-
tuotteena muodostuvasta siistausjätteestä (kuitusavi) ja Valkeakoskella UPM-Kymmene Oyj:n Ter-
vasaaren tehtaan voimalaitoksen lentotuhkasta sekä yleissementistä. Kuitusaven ja lentotuhkan
seoksesta käytetään nimitystä kuitutuhka.

2 MATERIAALIMÄÄRÄT JA MATERIAALIEN VARASTOINTI

Kuitutuhkarakenteen rtr-tilavuus on 2500 m3 ja kuitutuhkan märkätiheys 1200 kg/m3. Tarvittavat
materiaalimäärät ovat:
2 180 tonnia kosteaa kuitusavea (U1 tai U2 tai niiden seos)
654 tonnia kosteaa lentotuhkaa
170 tonnia kuivaa yleissementtiä.

Prosentteina tämä tarkoittaa, että kosteaa kuitusavea, kosteaa lentotuhkaa ja kuivaa yleissementtiä
sekoitetaan suhteissa 72,6 % : 21,8 % : 5,6 %.

Kuitusavea varastoidaan tarpeellinen määrä tehtaan alueella. Mahdollisuuksien mukaan pyritään
kuitenkin käyttämään ”tuoretta” kuitusavea ts. ensisijaisesti hyödynnetään rakentamisaikana muo-
dostuva kuitusavi. Kuitusaven kuljetuksen voi aloittaa noin 1 viikkoa ennen arvioitua rakentamisen
aloitusajankohtaa ja se sijoitetaan urakoitsijan osoittamaan paikkaan urheilukentän alueella. Varas-
tointipaikkojen vähäisyyden vuoksi suurin osa kuitusavesta on kuljetettava paikalle vasta rakenta-
misaikana. Kuljetuksen aikana kuitusavea ei saa pudota kuormasta. Fort James Suomi Oy vastaa
kuitusaven kuljetuksesta työmaalle.

Lentotuhkan varastointi alkaa tehtaan kaatopaikalla erillisellä alueella huhtikuun alussa. Tarvittava
lentotuhkamäärä muodostuu noin 1 kk aikana. Myös lentotuhkan osalta pyritään hyödyntämään
ensisijaisesti rakennusaikana muodostuva lentotuhka ja toissijaisesti varastokasalta otettava mah-
dollisimman tuore lentotuhka. Lentotuhka kostutetaan tehtaalla ennen kuljetusta ja varastointia noin
83 % kuiva-ainepitoisuuteen (vastaa noin 20 % vesipitoisuutta ns. geoteknisellä tavalla laskettuna).
Lentotuhkan kuljetus urheilukentälle voidaan aloittaa 1-2 päivää ennen arvioitua rakentamisen
aloitusajankohtaa ja se sijoitetaan urakoitsijan osoittamaan paikkaan. Tuhka ei saa pölytä kuljetuk-
sen aikana. Pölyäminen on estettävissä kuorman peittämisellä tai sen pinnan kastelulla. Lentotuhkan
varastointikasa on varauduttava peittämään mahdolliselta sateelta esimerkiksi pressuin tai turpeen
varastoinnissa käytettävällä leveällä muovilla. Voimakas tuuli ja auringon paiste voivat kuivattaa
kasan pinnan siten, että se alkaa pölytä, jolloin pintaa on kostutettava tai varauduttava peittämään
kasa. UPM-Kymmene Oyj Tervasaaren tehdas vastaa lentotuhkan kuljetuksesta työmaalle.

Yleissementti on varastoitava kuivassa paikassa esim. siilossa koko työn ajan. Vaihtoehtoisesti se-
mentin tilaukset on hoidettava siten, että sitä on purettavissa säiliöautosta tarpeen mukaan. Yleisse-
mentin hankinnasta vastaa urakoitsija.
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3 MATERIAALIEN ANNOSTELU JA SEKOITTAMINEN

Raaka-aineet mitataan painomitoin annossekoittimeen vaa’alla varustetulla kuormaajalla. Mikäli
käytössä ei ole kuormaajaa, jossa on vaaka, annostelu tulee ”kalibroida” työmaalla vastaamaan tila-
vuusmittoja. Kuitutuhkamateriaalin sekoitus tapahtuu urakoitsijan laitteella, jossa sekoituskauka-
loon annostellaan tarvittavat raaka-aineet. Sekoitus tapahtuu kaukalossa ja itse sekoitustyöhön käy-
tetään kaivinkoneen puomiin kiinnitettävää Maamyyrä-sekoitinlaitteistoa. Sideaineen syöttö on
mahdollista myös sekoitinlaitteen kautta. Veden lisäämiseen seokseen on varauduttava, mikäli laa-
dunvalvontamittaukset osoittavat sen olevan tarpeen. Sekoitus ja annostelu eivät saa aiheuttaa pö-
lyämistä.

4 RAKENTAMISTAPA

Rakentaminen toteutetaan siten, että kuitutuhkamateriaali levitetään ja tiivistetään kerroksittain Ker-
rosten paksuus ja lukumäärä määräytyy eri jyrätyypeillä tehtävien tiivistyskokeilujen jälkeen laa-
dunvalvontamittausten perusteella. Levitettävän kuitutuhkakerroksen tulee löyhänä olla paksuudel-
taan noin 1,5-kertainen verrattuna tavoiteltuun kerrospaksuuteen Kuitutuhkakerros rakennetaan
kerroksittain sen vuoksi, että paksua kerrosta rakennettaessa kuitutuhkamateriaalin pinta alkaa hel-
posti ”aaltoilemaan”, jolloin kerrospaksuus jää epätasaiseksi ja tiivistystyö puutteelliseksi. Täry-
valssijyrää käytettäessä ensimmäiset ylityskerrat ajetaan joko ilman täryä tai hyvin pienellä iskun-
pituudella. Seuraavilla ylityskerroilla iskupituutta voidaan kasvattaa, ellei se aiheuta pinnan
”aaltoilua”. Ylityskertojen lukumäärää on vaikea arvioida, koska se riippuu jyrän painosta ja siitä,
miten pitkää iskunpituutta on mahdollista käyttää. Tarkemmat ylityskertojen lukumäärät ja jyräva-
linnat selviävät laadunvalvontamittausten perusteella. Todennäköisesti alimman kerroksen tiivistä-
miseen tarvittava ylityskertojen määrä on pienempi kuin sen päälle tiivistettävien kerrosten, koska
alapuolinen kuitutuhka antaa periksi enemmän kuin kiviaines. Viimeiset ylityskerrat ajetaan kuitu-
tuhkan päälle levitettävän murskesoran päältä, lukuun ottamatta kestopäällysteisiä kenttäalueita,
joissa kuitutuhkan päälle tulee salaojamatto. Näillä alueilla kuitutuhkaa ei tiivistetä enää murs-
kesoran päältä.

Koko sekoitettu kuitutuhkamäärä on levitettävä ja tiivistettävä saman päivän aikana. Samoin suo-
jaava murskesora kuitutuhkan päälle on ajettava ja tiivistystyö sen päältä on tehtävä saman päivän
aikana. Koko sekoitettu kuitutuhkamäärä tulee levittää ja tiivistää rakenteeksi 2-3 tunnin kuluessa
sekoittamisesta sementin sitoutumisreaktioiden vuoksi.

Liuskapystyojien asentaminen kuitutuhkakerroksen lävitse toteutetaan kuitutuhkakerroksen raken-
tamisen jälkeen. Kuitutuhkan lujittuminen ei estä liuskapystyojan painamista kerroksen lävitse.

5 MATERIAALIN OMINAISUUDET

Fort Jamesin kuitusaven, Tervasaaren lentotuhkan (30 %) ja yleissementin 6 % seoksen ominaisuu-
det sekä rakennemateriaalin tavoitearvot ovat taulukossa 1. Kuitusavi on U1 ja U2- lajien seos.
Kaikki vesipitoisuudet on ilmoitettu veden massan suhteena kuivamassaan (ns. geotekninen las-
kentatapa).
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Taulukko 1. Kuitutuhkamateriaalin ja sen raaka-aineiden ominaisuudet ja tavoitearvot.

Optimivesipitoisuus 65…70 %
Maksimikuivairtotiheys 820 kg/m3

Sallittu vesipitoisuuden vaihtelu 65…85 %
Tiiveysastetavoite 92 %
Sallittu tiiveysastevaihtelu 90 %…100 %
Kuivatiheystavoite 750 kg/m3

Lentotuhkan vesipitoisuustavoite 23 %
Lentotuhkan sallittu vesipitoisuusvaihtelu 20…25 %
Kuitusaven vesipitoisuustavoite 110 %
Kuitusaven sallittu vesipitoisuusvaihtelu 95…140%
Sementin määrä kuitutuhkaseoksessa vähintään 5,0 %

6 LAADUNVARMISTUS

Seoksen laadunvarmistus toteutetaan vesipitoisuuden seurantana. Vesipitoisuustulos saadaan noin
20-30 min kuluessa, joten mittausten perusteella on mahdollista ohjata sekoitustyötä. Myös suhteel-
linen sideainemäärä on mahdollista määrittää, mutta määritysten perusteella ei voi ohjata sekoitus-
työtä, koska tuloksia on käytettävissä noin 1-2 vrk:n viiveellä. Sekoitetusta kuitutuhkasta tehdään
Proctor-koe säännöllisin väliajoin, jotta voidaan varmistua käytettävän materiaalin laatuvaihtelusta.
Rakenteen tiiveysasteen mittaukset tehdään vesivolymetrillä. Tiiveysastemittausten perusteella oh-
jataan tiivistystyön määrää ja laatua.

Rakenteen kerrospaksuudet tulee mitata paksuja kuitutuhkakerroksia rakennettaessa vaaiten.
Ohuempien kerrosten paksuudet on mahdollista mitata painamalla lapion kärki tai mittatikku ker-
roksen lävitse. Sallittu paksuusvaihtelu on –20… +50 mm.

Kuitusaven laadunvarmistustyön tekee Viatek Oy / SGT lukuun ottamatta kerrospaksuusmittauksia,
jotka tekee urakoitsija.

7 OLOSUHDERAJOITUKSET

Aikaisempien kokemusten perusteella kuitutuhka ei ole herkkää sään aiheuttamalle rasitukselle.
Kuitutuhkan levittämisessä ja tiivistämisessä on onnistuttu lyhyen sadekuuron aikana. Sateen jat-
kuminen voimakkaana pitkään saattaa kuitenkin aiheuttaa materiaalin pinnan kastumisen siinä mää-
rin, että tiivistystyö vaikeutuu. Tällöin työ on keskeytettävä. Myös voimakas auringonpaiste ja tuuli
voivat kuivattaa materiaalia ja sen vuoksi heikentää sen tiivistyvyyttä. Tämän vuoksi murskesora on
pyrittävä levittämään pian kuitutuhkakerroksen tiivistämisen jälkeen, jotta rakenne saadaan säältä
suojaan.
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8 SEURANTAINSTRUMENTTIEN ASENTAMINEN

Seurantainstrumentit lämpötilan ja siirtymän (routanousun tai painuman) mittaamiseksi asennetaan
sen jälkeen, kun kuitutuhkakerros on rakennettu. Kestopäällystettäville alueille asennettavien in-
strumenttien tulee olla asennettuna ennen päällystystä. Muilla kohdin asentaminen onnistuu jäl-
keenpäinkin.

Instrumenttien johtojen vienneissä mittaustolpille sekä mittaustolppien pystytyksessä käytetään
ajoittain urakoitsijan kaivinkonetta, muuten asentamisesta huolehtii Viatek Oy / SGT. Asentaminen
kestää 2-3 päivää.
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