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Uusiomateriaaleja maarakentamiseen
- tuottajan näkökulma

SCA, Nokian tehdas – Jenni Vainio



- Metsäteollisuuden sivuvirroista yli 90 % hyödynnetään 
osuutta halutaan kasvattaa

- Massa- ja paperiteollisuuden kaatopaikkajätteet 2014 yhteensä 92 100 t 
-93 % vuoteen 1992 verrattuna

Kaatopaikkajätteen määrä suhteessa metsäteollisuuden tuotantoon 

Metsäteollisuuden sivuvirtoja
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- Metsäteollisuuden tuhkat soveltuvat 
hyvin maarakentamiseen.

- Tuhkalla ja sen seoksilla voidaan 
korvata maa-aineksia maarakenteissa, 
esim. tie- ja kenttärakenteet.

- Vuonna 2014 kaikesta massa- ja 
paperiteollisuudessa syntyneestä 
tuhkasta lähes 50 % hyötykäytettiin
maarakentamisessa, pääosin 
ympäristöluvan hakemisen kautta, 
joitain kohteita ilmoitusmenettelyllä.

- Tuhka 190 000 t/a, josta hyötykäyttöön 
n. 160 000 t/a.
(puutuhka 117 232 t, 
muu tuhka 73 414 t)

Metsäteollisuuden sivuvirtoja – tuhka
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- Keräyspaperista valmistettavan 
uusiomassan kaoliinipitoinen 
sivutuote.

- Soveltuu tiivisterakenteeksi alhaisen 
vedenläpäisevyyden ansiosta.

- Muodonmuutoskestävää ja 
routimatonta .

- Muotoillut rakenteet, täytöt, 
meluvallit.

- Tuhkan ja kuitusaven seoksella, 
kuitutuhkalla muodonmuutosta 
kestäviä, eristäviä rakenteita. Esim. tie-
ja kenttärakenteet.

- Kuitusavea 130 000 t/a
(puutuhka 117 232 t, 
muu tuhka 73 414 t)

Metsäteollisuuden sivuvirtoja – kuitusavi
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SCA, Nokian Paperi
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SCA Nokia - tehtaan tuotanto
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- Siistaus, josta sivutuotteena kuitusavea
- Paperituotanto – PK7 & PK9
- Jalostus
- 04/2016 starttaa uusi voimalaitos, josta 

tuhkaa
- Kuitusaven ja tuhkan hyötykäyttö 

taloudellisesti , riskittömästi, ympäristön 
kannalta turvallisesti ja teknisesti 
oikealla tavalla edistää tehtaiden 
(kustannus)kilpailukykyä.



SCA Nokia – sivutuotteena kuitusavi
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- Jätteiden synnyn vähentäminen, 
hyötykäytön kehittäminen, 
kaatopaikkajätteiden synnyn
minimointi.

- Jätehuoltokustannusten kasvu, 
käytössä ei omaa kaatopaikkaa

- Yhteistyö infrarakentamisen, 
geotekniikan ammattilaisten kanssa.

- Tekniset ominaisuudet
-haitta-aineet: raskasmetallit tai 
esim. PCB eivät käytön esteenä, 
liukoisuustestit etc.
-ei-helposti biohajoava



SCA Nokia – sivutuotteena kuitusavi
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Haasteet sivutuotteiden käytölle
- Prosessiteollisuudessa sivutuotteita syntyy tasaisesti ympäri vuoden
- Rakentaminen useissa tapauksissa kausiluonteista
- Logistiset haasteet, kohteiden sijainti – mahdollinen välivarastointi
- Jätehuoltokustannusten kasvu, käytössä ei omaa kaatopaikkaa
- Lupakäytännöt, sivutuotteiden laadunvarmistus, valmiiden rakenteiden

seuranta


