
Jätteenpolton kuonien 
hyötykäyttökokemuksia
10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari
Annika Sormunen



Sisältö

Tausta

Kuonan käsittely

Kuonan ominaisuudet

Kuonan hyötykäyttö -
esimerkkikohteita

Jatkosuunnitelmat



Jätteenpolton 
yleistyminen 

Suomessa

Suuret määrät 
kuonaa (280 000 
t vuonna 2016)

Miten käsitellä ja 
hyötykäyttää

tämä materiaali?

Tausta

http://www.wasacon.fi/reference/westenergy-jatteenpolttolaitos/

©Suomen Erityisjäte oy



Tausta

SEJ:n johtama tutkimus- ja kehityshanke: Jätteenpolttolaitoksen 
pohjakuonan hyödyntäminen ja tuotteistaminen

Rahoitus Tekes:n Green Growth -ohjelman kautta

Hankeaika 1.6.2013 – 31.12.2016

Ohjausryhmä: Lakeuden Etappi oy, Inashco B.V., VTT, Tmi Matti 
Ettala, Envitop ja Skanska Infra oy

Hankkeen aikana saaduista tuloksista väitöskirja (TTY)



Kuonan käsittely

• Hollantilaiseen tekniikkaan perustuva kuivaerotusmenetelmä
• Ballistisen hienoaineserottimen avulla parempi ei-rautametallien saanto

• Kuonan ikäännyttäminen ei ole tarpeen ja lisäksi ei synny jätevesiä

0-2 mm 2-5 mm 5-12 mm 12-50 mm

Mineraalijakeita n. 80 %



Kuonan mineraaliaineksien 
ominaisuuksia*

Tekniset ominaisuudet

*Sormunen & Rantsi (2015a)

Kevyempiä kuin 
luonnonmateriaalit, hienontuvat 
jonkin verran tiivistettäessä

Rakeisuuden perusteella 
luokitellaan routimattomaksi

mm. hyvä vedenläpäisevyys sekä 
alhainen lämmönjohtavuus

Suotuisia ominaisuuksia 
vähentämään routailmiön 

vaikutuksia

Kuva saatavilla 
Sormunen&Ran
tsi (2015a)



Kuonan mineraaliaineksien 
ominaisuuksia*

Ympäristökelpoisuus

*Sormunen & Rantsi (2015a)

Suurin osa haitta-aineista alittaa 
nykylainsäädännön asettamat 
raja-arvot

Sb ja Cl- ongelmallisimpia 
etenkin pienemmissä jakeissa

Laboratoriokokeet eivät riitä 
arvioimaan kuonan todellisia 
ympäristövaikutuksia

Isomman mittakaavan kokeet 
(lysimetri/koekenttä) tarpeen

Kuva saatavilla 
Sormunen&Ran
tsi (2015a)



Kuonan mineraaliaineksista sopivia 
tuotteita**

Maarakennushyötykäyttö

**Sormunen & Rantsi (2015b)

Rakeisuuden perusteella yksittäiset 
kuonajakeet eivät välttämättä 
sovellu rakennekerroksiin

Matemaattinen suhteuttaminen 
(käytetään esim. asfaltin 
valmistuksessa)

Yhdistelemällä materiaaleja 
pyritään tiettyyn
raekokojakaumaan

Eri käyttötarkoituksiin 
soveltuvia tuotteita 



Esimerkkikohteita – Lakeuden Etapin 
kuonakenttä

Rakennusvuosi 2014, koetoimintaluvalla

Rakennuttaja: Lakeuden Etappi Oy                            
Urakoitsija: Maansiirto Veljekset Rinta Oy

Kuonan mineraaliainesseoksia käytettiin 
sitomattomissa suodatin, jakavassa ja 
kantavassa kerroksessa

Kentän koko n. 1 ha                                               
(kuonan määrä n. 15 400 t)

Runsaasti laadunvalvontamittauksia 
rakentamisen aikana kentän mekaanisista 
ominaisuuksista

Kuonakentän läpisuotautuvan veden 
laaduntarkkailu (päättyy syksy 2015)

© Lakeuden Etappi oy
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Esimerkkikohteita – Lakeuden Etapin 
kuonakenttä

Mekaaniset ominaisuudet

Hienontumisen vuoksi ylimääräinen 
kantava kerros murskeesta

Kantavuus- ja tiiveysmittaustulosten 
perusteella materiaali soveltuu 
luonnonmateriaalien tavoin käytettäväksi 
suodatin ja jakavassa kerroksessa

Laaduntarkkailun työmenetelmiin liittyvät 
ongelmat sekä laatuvaatimusten 
määrittäminen

Lisätutkimusta tarvitaan



Esimerkkikohteita – Lakeuden Etapin 
kuonakenttä

Ympäristökelpoisuus

Lähes kaikkien haitta-aineiden pitoisuudet 
ovat laskeneet tarkkailujakson aikana     
(pl. V)

pH:n vaikutus ilmeinen joidenkin 
metallien liukoisuuden kehittymisessä 
(esim. Sb)

Lisäksi mm. virtaaman suuruudella 
vaikutusta saatuihin tuloksiin

Lopulliset johtopäätökset 
tehdään kaikkien tulosten 

valmistuttua



Esimerkkikohteita – Vt19 
kevyenliikenteenväylä

Rakennusvuosi 2015, kunnan ympäristöluvalla

Rakennuttaja: Liikennevirasto                                      
Urakoitsija: Skanska Infra oy

Kuonan mineraaliainesseoksia kahden 
kevyenliikenteenväylän (J2, J15) jakavaan 
kerrokseen (700 mm)

Hyödynnettävä jätteen määrä n. 8 000 t

Laadunvalvontamittauksia rakentamisen aikana 
rakenteen mekaanisista ominaisuuksista

Asennettu erilliset tarkkailukaivot rakenteen 
läpisuotautuvan veden laadun tarkkailemiseksi

Hyödyntämisalueet



Esimerkkikohteita – Vt19 
kevyenliikenteenväylä

© Annika Sormunen

Kommentteja rakennuttajalta ja 
urakoitsijalta

”Helposti käsiteltävää”

”Taloudellinen hyöty suurempi 
kuin muilla tuhkilla”

”Tiivistymisen kanssa haasteita”



Esimerkkikohteita – Vt19 
kevyenliikenteenväylä

Jatkosuunnitelmat

J15 rakentaminen

Tiivistysasian selvittäminen

Veden laaduntarkkailu -> 
tuloksia ensi vuonna

© Annika Sormunen



Jatkosuunnitelmat

Etapin kuonakentän vesitulosten tarkempi analysointi 
yhdessä laboratorioanalyysien sekä lysimetrikokeiden 
tulosten kanssa

Vt19 kevyenliikenteenväylien vesien laaduntarkkailu ja 
tulosten analysointi

Kuonan hyödyntäminen betonituotteissa  tutkimustyö 
käynnissä

Muita hankkeita esim. Laihian Vt3 ja Vt18, jossa 0-2 mm 
jaetta voitaisiin mahdollisesti käyttää saven stabilointiin
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