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Kohde: Karstula, metsäautotie

KORTTI (no 4.101)

Avainsanat: metsäautotie, puun- ja turpeenpolton lentotuhka, kantava ja jakava kerros
Kohteen sijainti ja kuvaus
Toteutusajankohta

Uusiomateriaalien hyödyntäminen

Kohteen erityispiirteitä

Kohteen laajuus

Lupatarve

Hyödynnetty uusiomateriaali 1

Karstula, metsäautoteiden perusparannus,
Tuhkatie-hanke 2011-2014, Tapio, Helsingin yliopisto
Rakennettu 2011, kantavuusmittaukset 2012-2013,
pohjavesianalyysit 2011-2014.
Lentotuhkaa käytettiin päällysrakenteessa massiivirakenteena ja tuhkamurskerakenteena metsäautotien perusparannuksessa. Massiivituhkarakenteessa tiivistetyn
tuhkakerroksen paksuus on 30-40 cm (kuva 1). Tuhkakerroksen päällä on n. 10 cm murskekerros, joka on
murskeiden #0/63 ja #0/32 seos. Muissakin massiivituhkatierakenteissa on osoittautunut toimivaksi rakenne,
jossa on noin 30 cm tiivistetty tuhkapatja ja sen päällä
0-32 mm mursketta 10 cm kerros.
Kohteessa käytettiin myös tuhkamurskerakenteita,
joissa tuhkan osuus oli 15, 30 tai 50 %.
Tuhkakerroksen alapuolinen pohjamaa hiekkamoreenia.
Massiivituhkatierakennetta n. 600 m.
Yhteensä 4,4 km tuhkateitä massiivirakenteen lisäksi
tuhkamursketeitä eri rakeisuudeltaan erilaisilla murskeilla ja tuhkan eri seossuhteilla.
Hankkeelle haettiin ympäristölupa, koska tuhkatiet eivät
kuuluneet aikaisemman (2006) MARA-asetuksen piiriin.
Hanke toteutettiin ympäristövaikutusten selvittämiseksi.
Tuhkan ja kohteen täyttäessä MARA-asetuksen (843/
2017) vaatimukset, riittää rekisteröinti-ilmoitus.
Kasavarastoitu lentotuhka, UPM Jämsänkoski massiivirakenteessa n. 800 tn, koko hankkeessa yhteensä n. 2000
tn.

UUMA-rakentamiseen liittyvät tutkimukset
-

ennakkoon
rakentamisvaiheessa

-

rakentamisen jälkeen

-

jatkotutkimustarpeet

Tuhkan hyötykäyttökelpoisuusanalyysit
Pohjavesianalyysit (tässä hankkeessa)
Kantavuusmittaukset ja pohjavesimittaukset, päällysrakenteen toimivuuden ja pölyämisen aistinvarainen seuranta.
Teiden kuntoinventointi
Puun- ja turpeenpolton tuhkalla korvattiin luonnonmateriaaleja, lähinnä kalliomursketta.
Tuhkakerros toimii routimattomana eristyskerroksena ja
soveltuu mm. pehmeikkörakentamiseen keventämään
metsäteille tyypillisiä suon päällä ”kelluvia” penkereitä.

UUMA-rakentamisen vaikutukset

Havaintoja ja kokemuksia UUMA-rakentamisesta
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Pohja- ja pintavesiseurannassa todettiin, että tuhkan
käyttö ei merkittävästi muuta vesien laatua.
Tuloksia on hyödynnetty päivitettäessä MARA-asetusta
ja Metsätieohjeita eli metsätienormeja (Metsäteho Oy):
tuhkan hyödyntäminen metsäteissä on mukana MARA:n
ilmoitusmenettelyssä ja metsätienormeissa.
Asetettu kantavuusvaatimus 60-70 MPa saavutettiin
massiivirakenteissa. Sorateihin verrattuna tuhkatiet kestävät paremmin eri vuodenaikojen vaikeita olosuhteita,
ja niiden kantavuus parani kahden vuoden mittausjakson
ajan.
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Rakenteessa käytetään vähintään 2-4 vko taivasalla
kasavarastoitua tuhkaa. Pohjamaa muotoillaan kaukaloksi massiivituhkarakenteen alle (ks. liite).
Pehmeikkörakentamisessa tuhkakerros on eristettävä
hyvin märästä pohjamaasta ja katkaistava kapillaarinen
vedennousu esim. pohjatuhkakerroksella.
Massiivituhkakerros on tiivistettävä hyvin ja peitettävä
vähintään 10 cm murskekerroksella. Huonosti tiivistetty
tuhkapatja ei muodosta riittävän lujaa perustaa murskekerrokselle ja pursuu helposti murskeen läpi.
Tuhkatie-hanke 2011-2014, Tapio Oy, Helsingin yliopisto
Organisaatio

Liitetiedot

Tilaaja, rakennuttaja, suunnittelija: Tapio Oy, Samuli Joensuu
UPM, Pekka Rantala
Liite 1: Rakennekerrokset
Liite 2: Kohteen sijainti
Liite 3: Kantavuusmittaukset
Liite 4: Kuvia tuhkatien rakentamisesta
Seospolttotuhkan käyttö metsäteissä, Kandidaatintyö
26.11.2014, Tinka Kajander, Aalto-yliopisto.
Tuhkatie-hanke 2011-2014, Hankkeen tuloksia,
27.4.2015, H. Vanhanen, Helsingin yliopisto, S. Joensuu, Tapio Oy.

Kohteen raportointi

Tuhkan käyttö tienrakennuksessa ja metsänlannoituksessa, 25.4.2018, Samuli Joensuu, Tapio Oy.
Metsäteiden tuhkarakentaminen ja -rakenteet. Tekninen ohje 20.3.2020, Tapio Oy. https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/03/Mets%C3%A4teiden-tuhkarakenteiden-suunnittelu-ja-toteutus.pdf

Kohdekortin laatija, organisaatio, pvm.
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Riikka Silmu, UPM R&D, 28.5.2020 (päiv. 12.8.2020)
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Liite 1. Rakennekerroksien poikkileikkaukset ja tuhkan sijainti rakenteessa, massiivirakenteet
8 (M3T501) ja 9 (M3T503), kontrolli 10 (M3T0)

Alla rakenne, jota UPM käyttää metsäautoteiden rakentamisessa vuosittain. Massiivituhkarakenne, jossa
on 30-40 cm tiivistettyä tuhkaa ja sen päällä n. 10 cm murskekerros (0/32), on osoittautunut toimivaksi
muissakin toteutetuissa kohteissa.
kerros.
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Liite 2. Kohteen sijainti, massiivirakenteet 8 ja 9, kontrolli 10
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Liite 3. Kantavuusmittaukset, massiivituhkarakenteet 8 ja 9, kontrolli 10

Kantavuusmittausten keskiarvoja MPa koeteillä 8, 9 ja 10 (Tie 11 tuhkamursketie vastaavista materiaaleista)
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Liite 4. Kuvia tuhkatien rakentamisesta

Kuva 1. Tie ennen parannusta.

Kuva 3. Tuhkan levítys.

Kuva 2. Pohjan muotoilu kaukaloksi.

Kuva 4. Tuhkan tiivistäminen.

Kuva 5. Tiivistetty tuhkakerros.

Kuva 6. Murskeen levitys tuhkakerroksen päälle.

Kuva 7. Valmis tuhkatie.

Kuva 8. KUAB-painonpudotuslaitteisto.
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